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CONCEITUAÇÃO

ERGONOMIA consiste no conjunto 

de conhecimentos que se tem a 

respeito do desempenho do 

homem em atividade, a fim              

de aplicá-los à concepção de 

tarefas; de instrumentos e 

máquinas; de sistemas de produção          

e de espaços arquitetônicos.

Etimologicamente, a palavra vem de:

Ergos (trabalho) + Nomos (leis) = 

conjunto das leis que regem       

o trabalho humano



CONCEITUAÇÃO

A ERGONOMIA ARQUITETÔNICA é o estudo científico                

da relação entre o homem e seu ambiente de trabalho, 

sendo que este ambiente abrange não apenas o meio 

propriamente dito em que se atua, mas também os 

equipamentos, os métodos e a organização desse trabalho.

Habitação em Vallecas
(Madrid, Espanha)



OBJETIVOS

O objetivo 

principal da 

ERGONOMIA
é tornar a relação 

entre homem e 

máquina (ou 

ambiente) uma 

unidade eficiente 

de produção, 

devendo ser 

aplicada ao 

estudo da 

funcionalidade 

espacial.



HISTÓRICO

Contudo, a ERGONOMIA é                       

uma ciência bastante recente, 

apresentada pela primeira vez                 

em 1949 pelo psicólogo britânico

K. F. Hywell Murrel, ao criar a 

Ergonomic Research Society, 
formada por psicólogos, médicos e 

engenheiros interessados nos 

problemas da adaptação ao trabalho.

Já no século I d.C., Vitrúvio
demonstrou a proporcionalidade 

entre as partes do corpo humano e 

chamou a atenção para a 

necessidade de projetar as 

edificações a partir do mesmo 

princípio.

Homem Vitruviano
Leonardo Da Vinci                        

(1452-1519)



HISTÓRICO

Por sua vez, MODULOR de Le 

Corbusier (1887-1965) mostrava que a 

natureza é matemática. Suas pesquisas 

sobre a escala humana basearam-se em 

Leonardo P. Fibonacci (1170-1250), na 

seção áurea (nombre d’or) e na busca pela 

harmonia visual na arquitetura.

Estudos do Modulor (1943)

1,83 m



CLASSIFICAÇÃO

(1) ERGONOMIA DE CONCEPÇÃO: Introduz os 

conhecimentos ergonômicos sobre o homem desde o 

projeto do posto, do instrumento ou do sistema de 

produção. Ex: Consultórios, escritórios, cozinhas, etc.



CLASSIFICAÇÃO

(2) ERGONOMIA DE CORREÇÃO: Procura melhorar as 

condições de trabalho existentes ou proporcionar 

acessibilidade universal. Por exemplo: criação de 

equipamentos de proteção, adaptação a portadores            

de necessidades especiais (PNE), etc.



APLICAÇÃO

Livro de E.Neufert:

A arte de projetar em 

arquitetura 

(Editora Gustavo Gili)

O livro de Ernst Neufert (1900-86)
reúne de forma sistemática princípios, 

normas e regulamentos sobre projeto, 

construção, necessidades e relações 

espaciais, além de dimensões de 

edifícios, ambientes, mobiliários, 

objetos, etc.



APLICAÇÃO

Dimensionamento de um 

açougue/salsicharia
Dimensionamento                           

de cozinhas

Dimensionamento                          

de animais



DIMENSÕES DE 

INSTALAÇÕES ESPORTIVAS
(PLAZOLA CISNEIROS, 1977)

Quadra

Poliesportiva

Piscina Olímpica

N



APLICAÇÃO

Dimensionamento                

de escadas

Fórmula do Conforto 
(Proposta por Blondel a partir do 

estudo ergonômico para o 

cálculo de escadas):

2e+p= 63 a 65 cm

e= espelho

p = piso



APLICAÇÃO

Dimensionamento 

de rampas

A inclinação não                    

pode ser superior a 8%

i = (h x 100)/c
em que:

i é a inclinação (%) e 

h é a altura vencida  

em um determinado 

comprimento c, 

medido em planta.

h

c

Prédio da Bienal (Oscar Niemeyer)



APLICAÇÃO

(a) ERGONOMIA DOS MEIOS DE PRODUÇÃO: 

Interessa-se em conceber máquinas, 

componentes ou ferramentas do trabalho dentro 

das limitações de fabricação, estando assim 

bastante relacionada ao design industrial.



(b) ERGONOMIA DO PRODUTO: 

Trata de conceber os objetos 

industrializados considerando 

dados ergonômicos 

correspondentes ao número e 

tipo de usuários, a partir de 

limitações técnicas, 

econômicas e comerciais.

APLICAÇÃO

Cadeira Barcelona
(Mies van der Rohe)



(c) ERGONOMIA DO 

TRANSPORTE: 

•Subordina-se ao conforto, o 

que influi nos problemas de 

dimensionamento espacial 

de vias de circulação; além 

de questões ligadas à 

vibração e aceleração; 

assim como de climatização 

e sonorização.

APLICAÇÃO



(d) ERGONOMIA DO 

TRABALHO 

DOMÉSTICO:                 

Implica na previsão e 

adequação das 

atividades cotidianas, 

que são repetidas e 

muitas vezes se 

agregam a um 

trabalho profissional. 

APLICAÇÃO



(e) ERGONOMIA DO 

TRABALHO PROFISSIONAL: 

Implica na previsão e 

adequação das atividades 

cotidianas, que são repetidas 

e muitas vezes se agregam a 

um trabalho profissional. 

APLICAÇÃO



APLICAÇÃO



ACESSIBILIDADE

Construindo                  

a cidade acessível

ACESSIBILIDADE: Possibilidade e condição de 

alcance, percepção e entendimento para 

utilização com segurança e autonomia de 

edificações, espaços, mobiliários, equipamentos 

urbanos e demais elementos (NBR 9050:2004).



APLICAÇÃO

Desenho Universal  
é aquele que visa 

atender a maior gama 

de variações possíveis 

das características 

antropométricas e 

sensoriais da população 

(NBR 9050:2004).



ACESSIBILIDADE

Desenho Acessível     
é o conceito que busca 

desenvolver edificações, 

objetos ou espaços que 

sejam acessíveis às 

pessoas com mobilidade

Reduzida – o que 

antigamente se resumia 

às pessoas com 

deficiência –; e, em 

muitos casos, adequá-los 

a este público específico, 

produzindo elementos 

diferenciados.

Exemplos de transferência para a 

bacia sanitária (NBR 9050:2004)



ACESSIBILIDADE

Sete princípios para 

o Design Acessível:

1. Uso equiparável

2. Uso flexível

3. Simplicidade e 

intuição

4. Informação 

perceptível

5. Tolerância ao erro

6. Pouca exigência de 

esforço físico

7. Tamanho e espaço 

para acesso e uso

Antropometria de pessoas em cadeira 

de rodas (PANERO, 2008).



ACESSIBILIDADE

1. Uso equiparável

- O projeto não pode 

gerar guetos ou 

segregações, nem 

estigmatizar os usuários; 

deve, portanto, ser 

voltado a um público 

diversificado.



ACESSIBILIDADE

2. Uso flexível

- O projeto deve ser adaptável conforme a necessidade                

e o ritmo do usuário, que pode escolher                                

a forma de utilização do elemento.

O uso não pode 

gerar dúvidas.

- Deve-se respeitar a 

existência de pessoas 

destras e canhotas, 

possibilitando o acesso 

e uso a ambos dos 

ambientes, objetos e 

elementos.



ACESSIBILIDADE

3. Simplicidade e intuição

-Respeitar as expectativas dos  

usuários assim como sua intuição;

-Eliminar elementos que aumentem, 

desnecessariamente, a complexidade 

dos elementos; e

- Informar de forma consistente a 

importância do objeto.



ACESSIBILIDADE

4. Informação perceptível

- Utilizar cores, textos e texturas 

que facilitem a compreensão de

elementos essenciais para o uso 

do objeto ou do espaço;

- Empregar contrastes entre a 

informação essencial e o 

entorno para garantir a 

compreensão do objeto 

principal; e

- As informações essenciais  

para a compreensão, a utilização 

e a identificação dos objetos e 

ambientes devem ser as mais 

legíveis possíveis.



ACESSIBILIDADE

5. Tolerância ao erro

- Deve-se destacar os 

elementos que componham 

o projeto e que são 

responsáveis por 

minimizarem perigos; e

- Os projetos devem 

destacar avisos referentes 

a erros e possíveis perigos.



ACESSIBILIDADE

6. Exigência de pouco 

esforço físico

Exemplo de acesso inadequado 
(muito esforço físico)

-Permitir que o usuário 

mantenha uma posição 

neutra do corpo na 

utilização do objeto;

-Diminuir ao máximo as 

ações repetidas; e

- Deve-se atingir o objeto 

utilizando a menor força 

física.



ACESSIBILIDADE

7. Tamanho e espaço 

para acesso e uso

- Deve-se permitir 

rápida identificação e 

percepção, tanto de 

uma pessoa que esteja 

em pé quanto para o 

que estiver sentado.



ACESSIBILIDADE

A produção da cidade: 

A habitação

➢Residências unifamiliares: 

para estas situações,                        

a legislação não impõe a 

obrigatoriedade de estarem 

acessíveis.

➢Condomínios (horizontais 

ou verticais): apresentam 

espaços de uso comum e, 

portanto, devem possuir 

ACESSIBILIDADE a todos 

os ambientes.



ACESSIBILIDADE

A produção da cidade:

O espaço de trabalho

É importante considerar 

os acessos, a altura dos 

balcões de 

atendimento, o 

distanciamento de 

prateleiras, as formas 

de informar os

preços, o layout dos 

refeitórios, a existência 

e as dimensões dos 

sanitários, etc.



ACESSIBILIDADE

A produção da cidade:

Lazer e recreação

Devem ser pensados 

os deslocamentos,                

a permanência em 

hotéis, restaurantes, 

teatros, cinemas e 

shoppings, além da 

utilização de 

elementos e 

ambientes, como: 

piscinas, praias, 

quadras, elevadores, 

sanitários, salões de 

convenções, 

brinquedos, etc.



ACESSIBILIDADE

A produção da cidade:

Vias de circulação

Em relação à calçada,

devem ser observados: 

o material empregado 

na área de passeio, as 

transposições de um 

lado para outro da via 

pública, as formas de 

travessia, e as 

configurações e 

locações do mobiliário 

urbano.
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