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Esta Norma Regulamentadora visa  

estabelecer parâmetros que permitam a 

adaptação das condições de trabalho às 

características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar 

um máximo de conforto, segurança e um máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente



ERGONOMIA?????

Adequação de ambientes,
objetos, e meios às
características físicas e
mentais do homem, visandomentais do homem, visando
seu conforto, segurança,
saúde e melhoria do seu
desempenho



O resultado de um processo ergonomizador deve levar em

conta as características antropométricas, biomecânicas e

psicofisiológicas, a máquina, o ambiente, as comunicações

existentes entre os elementos de um sistema, a transmissão

de informações, o processamento, a tomada de decisões e a

organização do trabalho.

Fatores relacionados com stress e seus resultados não são

citados diretamente na Norma, sendo apontadoscitados diretamente na Norma, sendo apontados

obscuramente apenas no capítulo sobre organização do

trabalho.



Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às 
características dos trabalhadores, cabe ao empregador 
realizar a,

Análise ergonômica do trabalho
Compreende:

a) Análise da demandaa) Análise da demanda

b) Análise ergonômica da tarefa e 

condições de trabalho

c) Análise ergonômica da atividade real

d) O diagnóstico em ergonomia

e) O caderno de encargos /  

recomendações ergonômicas



17.2. Levantamento, transporte e descarga individual de 
materiais.



-Transporte manual de cargas 

-Transporte manual regular de cargas

- Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de 

cargas, deverão ser usados meios técnicos apropriados.

- Quando mulheres e trabalhadores jovens ( 14 a 18 

anos)foram designados para o transporte manual de cargas, o 

peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior 

àquele admitido para os homens, para não comprometer a sua 

saúde ou sua segurança. 

- O transporte e a descarga de materiais utilizando qualquer 

equipamento, deverão ser executados de forma que o esforço 

físico realizado pelo trabalhador seja compatível com sua 

capacidade de força e não comprometa a sua saúde ou sua 

segurança. 



Biomecânica da elevação de cargas:

-- Na elevação de cargas pesadas, é necessário que o esforço se 

produza quando a coluna vertebral estiver reta, isto é, quando 

as vértebras exercerem uma pressão uniforme sobre os discos 

intervertebrais;

- Com a idade e segundo o peso das cargas, assim como do 

seu modo de movimentação e elevação, o disco intervertebral seu modo de movimentação e elevação, o disco intervertebral 

se deforma e sua estrutura se altera;

- Se realizarmos um esforço em posição curvada, a pressão 

que se exerce sobre o disco não é mais distribuída de forma 

homogênea, o que pode provocar uma hérnia do disco 

intervertebral com conseqüente compressão dolorosa da 

medula espinhal na saída da coluna vertebral;



17.3. Mobiliário dos postos de trabalho
e
17.4. Equipamentos dos postos de 
trabalho.



Assento muito 

alto causa 

compressão 

de vasos sanguíneasde vasos sanguíneas

e nervos que passam parte 

posterior do joelho. Os pés, 

apoiados apenas nas 

pontas, ficam em posição 

desconfortável. 



Assento muito baixo eleva 

os joelhos e as coxas –

posição bastante 

desconfortável. O peso 

corporal se concentra 

muito nos “ossinhos” das 

nádegas, e o ângulo do 

joelho, ficando mais 

fechado prejudica a 

circulação sanguínea.



Ajustando a altura da 

cadeira à altura do 

teclado – caso não seja 

possível regular a altura 

da mesa e da base do 

teclado. Utilize listas 

telefônicas para que as telefônicas para que as 

pernas fiquem em 

posição confortável.

Apoio provisório para os pés



Substituindo o apoio provisório 

por suportes inclinados

Suporte para os pés



O apoio lombar deve 

acompanhar a curva lombar, 

ficando abaixo das 

omoplatas e permitindo que 

as nádegas se encaixem no 

fundo da cadeira.



17 a 23 cm

Vão livre para 

encaixe da encaixe da 

nádegas



Incline à vontade o encosto entre 90° e 110°, procurando a 

posição mais confortável. Mudar de inclinação de vez em 

quando pode reduzir eventual desconforto.



Características necessárias para a 

cadeira ergonômica: assento e 

encosto separados; assento giratórios; encosto separados; assento giratórios; 

cinco pés com rodízios; encosto curto 

(apoio lombar) com regulagem de 

altura (1), de profundidade (2) e de 

inclinação (3); encosto oscilante (4); 

assento com altura regulável (5). 



Diferentes tipos de cadeiras:

Cadeira fixa com apoio Cadeiras fixas, com assento 
lombar de altura 

regulável.

Cadeiras fixas, com assento 

e encosto separados, sem 

regulagens





Movimentos extremos

Postos de trabalho com 
muitos equipamentos 
tornam mais freqüentes 
movimentos extremos e 
posturas desconfortáveis 
do tronco.

Movimentos extremos



a) Posição de conforto do punho: 

com a mão e o antebraço alinhados 

na horizontal, obtida com base no 

teclado próxima da cintura e com 

apoio para o punho junto ao 

teclado.

b) Posições mais altas ou mais 

baixas da base do teclado à 

flexão ou extensão do punho, 

condições prejudiciais para os 

tendões musculares que 

passam pelo punho



a)

No teclado ergonômico da Macintosh as teclas para cada 

mão ficam em blocos separados e articulados para poder 

deslocá-los para os lados, variando o ângulo entre eles, 

corrigindo a angulação entre a mão e o punho. As teclas de 

função e a ilha numérica ficam num teclado separado.

a)

b) c)



f) Mesa com bases 

para teclado e 

monitor separadas, 

com alturas com alturas 

reguláveis por 

meio de manivelas 

ou manualmente.



O bordo do tampo em 

ângulo vivo (quina) 

causa compressão de 

músculos e vasos 

sanguíneos do 

antebraço.

O gaveteiro volante sobre rodízios 

permite mudar sua posição e ainda 

utilizar o tampo como apoio para 

documentos ou equipamentos, 

dando maior flexibilidade ao posto 

de trabalho em comparação com o 

gaveteiro fixo.



Para poupar esforços aos músculos do 

ombro, o cotovelo deve permanecer 

próximo da cintura quando se trabalha 

com o teclado e o mouse. Evitar: a) o 

braço muito deslocado para frente 

(mais de 25º); b) abertura lateral do 

braço (“asa”) superior a 20°.

O tampo de um 

gaveteiro volante pode 

servir de base para 

trabalhar com o mouse, 

possibilitando que os 

cotovelos fiquem mais 

próximos da cintura.



Disposições possíveis para monitor e documentos.

a e b – Quando há muita leitura de documentos.

a)

b)b)



Quando se olha mais 

para a tela do monitor

Quando se olha para a tela e se 

lêem documentos. Havendo 

necessidade de escrever é 

possível afastar o teclado.



O trabalho de diálogo 

requer maior espaço.

Na digitação o monitor 

pode ficar em posição 

lateral.



Inclinação do encosto:

90º a 110° se for reclinável; 

90° a 95° se for fixo.90° a 95° se for fixo.



Teclado e Mouse – Condições de Conforto







1) Trabalhando com o teclado na altura adequada, os ombros 

ficam relaxados. 2) Posição muito alta do teclado obriga a:

a) Manter os ombros elevados; ou b) afastar os braços 

(“abrir as asa”). Ambas as posições sobrecarregam os 

ombros, podendo causar desconforto e dores musculares.

1) 2a) 2b)





Todos os instrumentos de uso freqüente  devem estar 

dentro da área de alcance normal, ou seja, no 

semicírculo descrito pelos antebraços na horizontal 

estando os braços na vertical



Todos os instrumento de uso ocasional devem 

estar dentro da área de alcance máximo, definida 

como aquela em que os antebraços estejam na 

horizontal e nunca acima do nível dos ombros



O tronco não deve se encurvar 

rotineiramente para fazer o trabalho



17.5 Condições ambientais de trabalho17.5 Condições ambientais de trabalho



17.5 Condições ambientais de trabalho
Nos locais de trabalho onde são executadas 
atividades que exijam solicitação intelectual e 
atenção constantes, deve-se seguir as seguintes. 
Recomendações:

-Índice de temperatura efetiva entre 20 e 23 °C-Índice de temperatura efetiva entre 20 e 23 °C

- Velocidade do ar não superior a 0,75 m/s

-Umidade relativa do ar não inferior a 40%  

(ideal 60 %)



 RUÍDOS

Ruídos elevados 
perturbam, e com o tempo, 
podem até atrapalhar a 
audição. 



Decibelímetros – são aparelhos para a 
medição do nível de ruído
A unidade de medida são os Decibeis ( dB )



 O ruído excessivo prejudica a 
comunicação e reduz a concentração das 
pessoas.

 Esses efeitos negativos podem ser 
reduzidos fixando-se limites máximos para os 
ruídos. 

 Para trabalhos que demandem esforço  Para trabalhos que demandem esforço 
intelectual e atenção constantes, o nível de 
ruído aceitável é de 65 dB. Para o trabalho com 
mais conteúdo físico, o nível de ruído aceitável 
numa jornada de 8 horas é 80 dB



A tabela abaixo apresenta alguns valores, 
em decibéis, de alguns ruídos típicos.



Existem algumas recomendações 

Nível de Ruído

Existem algumas recomendações 
ergonômicas úteis na prevenção da surdez e 
diminuição da perturbação causada pelo 
nível dos ruídos:



Mantenha o ruído abaixo de 80 dB(A)



 Limite as perturbações



Redução do ruído na fonte

Uma das medidas mais importantes Uma das medidas mais importantes 
para diminuir o ruído ambiental é reduzi-lo 
na própria fonte. 



 Ear-plugs:

Quando a redução na fonte não resolve:

 Ear-muffs:

 Os protetores devem ser adaptados ao usuário



Condições ambientais de trabalho: Iluminação

-Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação 

adequada, natural ou artificial, geral ou 

suplementar(focalizada), apropriada à natureza da atividade.

- A iluminação geral deve ser uniformemente 
distribuída e difusa.

- A iluminação geral e /ou suplementar deve ser - A iluminação geral e /ou suplementar deve ser 
projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, 
reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.

- Os níveis mínimos de iluminação nos locais de 
trabalho são estabelecidos pela NBR 5413






















