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APOSTILA DE ERGONOMIA – PARTE 1  

 

1) INTRODUÇÃO 

Um dos principais aspectos da busca da eficiência é a organização do trabalho. As novas 
tecnologias, associadas às técnicas administrativas que privilegiam a qualidade e a 
produtividade, surgem em ritmo intenso. Daí a necessidade de adaptação constante do dia-
a-dia da empresa as regras da ergonomia. 

A referência é sempre o ser humano. A visão ergonômica se insere como um dos aspectos 
principais da tendência contemporânea de crescimento que, além de aumentar a 
produtividade, garante conforto, segurança e maior eficiência na execução do trabalho. 

A ergonomia e seus procedimentos são os princípios de organização do trabalho que melhor 
compatibilizam a produtividade e o bem-estar dos trabalhadores. 

Ela evita procedimentos incompatíveis com os princípios da qualidade total e das modernas 
técnicas de gerenciamento. Através de uma atenção prioritária a ergonomia, evita-se 
energias dispendidas inutilmente pelos empregados, as fadigas físicas e mentais, além do 
absenteísmo, elemento nocivo ao bom andamento do trabalho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) ERGONOMIA – ORIGENS E CONCEITUAÇÃO 

De acordo com dados da Ergonomics Researth Society, Inglaterra, a Ergonomia é o estudo do 
relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento e ambiente, e particularmente a 
aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos 
deste relacionamento.   

A Ergonomia surge após a 2ª Guerra Mundial, tendo em vista as falhas ocorridas na interface entre o 
homem e a máquina. A Ergonomia nasce com os objetivos práticos de segurança, satisfação e bem-
estar dos trabalhadores no seu relacionamento com sistemas produtivos. Ao contrario do Taylorismo, 
que buscava a eficiência e o aumento da produção, na Ergonomia, a eficiência vem como resultado, 
pois visa, em primeiro lugar, o bem-estar do trabalhador e parte do conhecimento do homem para 
fazer o projeto do trabalho, ajustando-o as suas capacidades e limitações humanas.  

Em 12 de julho de 1949, na Inglaterra, reuniram-se cientistas e pesquisadores interessados pela 
primeira vez, em discutir e formalizar a existência deste novo ramo de aplicação interdisciplinar da 
ciência. O termo ergonomia é derivado das palavras gregas ergon (trabalho) e nomos (regras, 
normas). Este termo foi adotado nos principais países europeus, onde se fundou a Associação 
Internacional de Ergonomia (IEA), que atualmente representa as associações de 40 países, com um 
total de 19 mil sócios. No Brasil, existe a Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO, fundada 
em 1983, sendo filiada a IEA. 

A Ergonomia estuda vários aspectos: a postura e os movimentos corporais (sentado, de pé, 
empurrando, puxando e levantando pesos), fatores ambientais (ruído, vibrações, iluminação, clima, 
agentes químicos), informação (informações captadas pela visão, audição e outros sentidos), 
controles relações entre mostradores e controles, bem como cargos e tarefas (tarefas adequadas, 
cargos interessantes). A conjugação adequada desses fatores permite projetar ambientes seguros, 
saudáveis, confortáveis e eficientes, tanto no trabalho quanto na vida cotidiana. 

A ergonomia também se baseia em conhecimentos de outras áreas cientificas, como antropometria, 
biomecânica, fisiologia, psicologia, toxicologia, engenharia, desenho industrial, eletrônica, informática 
e gerencia industrial. Ela reuniu, selecionou e integrou os conhecimentos relevantes dessas áreas, 
desenvolvendo métodos e técnicas específicas para aplicar esses conhecimentos na melhoria do 
trabalho e das condições de vida, tanto dos trabalhadores, como da população em geral. 

A ergonomia difere de outras áreas do conhecimento pelo seu caráter interdisciplinar e pela sua 
natureza aplicada. O caráter interdisciplinar significa que a ergonomia se apóia em diversas áreas do 
conhecimento humano. O caráter aplicado configura-se na adaptação do posto de trabalho e do 
ambiente as características e necessidades do trabalhador. 

De acordo com definição oficial dada durante o Congresso Internacional de Ergonomia, realizado em 
1969, a Ergonomia é o estudo cientifico da relação entre o homem e seus meios, métodos e espaço 
de trabalho. Seu objetivo é elaborar, mediante a contribuição de diversas disciplinas cientificas que a 
compõe, um corpo de conhecimentos que, dentro de uma perspectiva de aplicação, deve resultar 
numa melhor adaptação ao homem dos meios tecnológicos e dos ambientes de trabalho e da vida. 

 

 
 
 
 



3) POR QUE ERGONOMIA? 
 
A saúde do trabalhador é um campo em crescimento nas áreas administrativas e de pessoal. Cada 
vez mais fica evidente a importância de adequar o ambiente, mobiliário e instrumental de trabalho as 
necessidades do ser humano, no sentido de evitar danos a saúde e conseqüente queda na 
produtividade. 

Daí a importância, nas empresas modernas, da ergonomia, que representa um esforço de 
compreender esses problemas e propor soluções que possibilitem maior conforto e segurança ao 
trabalhador. 

A ergonomia é um conjunto de regras e estudos que visa à organização saudável e produtiva do 
trabalho. Ela trata das relações entre a máquina e o homem dentro de determinado ambiente de 
trabalho, tendo como finalidade o bem estar, a saúde e o bom rendimento do trabalhador. 

 

4) AS DIVERSAS AREAS DA ERGONOMIA APLICADA AO TRABA LHO 

- Ergonomia na organização do trabalho pesado:  trata-se de planejar o sistema de trabalho em 
atividades fisicamente pesadas no sentido de que não esteja fatigante. 

- Biomecânica aplicada ao trabalho:  significa o estudo dos movimentos humanos sob a luz da 
mecânica, estudando a coluna vertebral humana e a prevenção das lombalgias, as diversas posturas 
no trabalho e a prevenção da fadiga e outras complicações, a mecânica dos membros superiores e o 
que acontece com o ser humano quando trabalha na posição sentada. 

- Adequação ergonômica do posto de trabalho:  através das medições humanas e seus ângulos 
de conforto/desconforto, e com base nisso, planejar postos de trabalho corretos. 

- Prevenção da fadiga no trabalho:  procura-se entender a fundo por que o trabalhador entra em 
fadiga, e a ergonomia propõe as regras capazes de diminuir ou compensar os fatores de tal 
sobrecarga. 

- Prevenção do erro humano:  procura adotar as medidas necessárias para que o indivíduo acerte 
no seu trabalho, principalmente quando a ocorrência de erro humano pode originar tragédias. 

 

5) A ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL EM SOLUÇÕES ERGONO MICAS 

Ergonomia é essencialmente algo para ser praticado por uma equipe interprofissional, 
fundamentalmente porque não existe uma categoria profissional capaz de dar solução ergonômica 
completa. 

Assim, o médico do trabalho é capaz de avaliar a situação de trabalho sob o ponto de vista 
biomecânico, o engenheiro industrial será capaz de refazer o processo, o projetista transformará tudo 
o que lhe for passado em projeto específico, o desenhista industrial faz o primeiro estudo da 
utilização de um produto, o psicólogo organizacional ira identificar a forma com que a atividade esta 
organizada, e o engenheiro solucionará todos os problemas que lhe serão trazidos por todos aqui 
citados.  

 

 



6) ERGONOMIA COMO UM MARCO DA EMPRESA MODERNA 

Empresas contemporâneas de primeira linha tem tido a ergonomia em alta prioridade, pela 
necessidade de se prevenir problemas como as lombalgias, tenossinovites, etc., que reduzem muito 
a produtividade das pessoas, pela mentalidade já existente, de que trabalhar com nível correto de 
conforto tem como conseqüência natural uma melhor produtividade por parte das pessoas, pela 
mentalidade de se trabalhar sem desenvolver fadiga, pela assimilação, por parte destas empresas, 
da importância da ergonomia para os programas atuais de qualidade.  

 
7) OS CINCO PRÉ-REQUISITOS PARA QUE UMA SOLUÇÃO SEJ A CONSIDERADA 
ERGONOMICAMENTE CORRETA 

- Requisito epidemiológico:  deve ser capaz de reduzir a incidência de problemas da coluna, de 
fadiga, de lesões por traumas cumulativos e outros. 
 
- Requisito biomecânico : estudando-se o trabalhador executando a sua tarefa na nova posição, 
percebe-se quem a mecânica humana esta funcionando melhor. 
 
- Requisito fisiológico : na nova situação, o trabalhador se cansa menos. 
 
- Requisito psicofísico : o trabalhador aceita bem a solução. 
 
- Requisito de produtividade : na nova situação não ocorre nenhum prejuízo de produtividade, ou 
até a produtividade aumenta. 
 
 
 
8) COMO FAZER CHEGAR A SOLUÇÃO ERGONOMICA ATÉ AS EM PRESAS 
 
- Revezamentos: visam fundamentalmente não causar sobrecarga a um grupamento muscular ou 
parte do corpo. 
 
- Pausas:  tornam-se necessárias quando não é possível adotar o revezamento de forma eficaz. 
 
- Melhorias na organização do sistema de trabalho : equivale a administrar melhor o sistema de 
produção com base cientifica, tecnológica, etc. 
 
- Melhorias no método de trabalho : trata-se de estudar e adotar formas mais racionais de se 
realizar o trabalho, evitando esforço desnecessário. 
 
- Pequenas melhorias em postos de trabalho : por exemplo, abaixar uma plataforma, colocar um 
apoio para os braços, aproximar um instrumento de controle, etc. 
 
- Projetos de melhoria ergonômica. 
 
- Orientação ao trabalhador sobre práticas corretas  do trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9) COMO INTRODUZIR A ERGONOMIA NA EMPRESA 
 
Uma das ciências que tem se usado com muito sucesso é a preparação do Comitê de Ergonomia, 
constituído de um grupo técnico operacional da própria empresa. 

Uma das etapas mais importantes desta implantação é o treinamento básico de ergonomia para 
supervisores e chefias de produção e manutenção, a partir do qual elas mesmas irão deduzir uma 
série de medidas capazes de melhorar a condição ergonômica de foram espetacular. Também 
deverá fazer parte do comitê um profissional da área de compras. 

 
 
10) ERGONOMIA DE CONCEPÇÃO 
  
A ergonomia de concepção atua na fase em que uma atividade está sendo projetada. Os 
profissionais orientam a empresa na assimilação de novas tecnologias e no desenvolvimento de 
mobiliário, ferramentas e equipamentos de trabalho. 

 
11) ERGONOMIA CORRETIVA 
 
Depois que uma atividade já esta implantada, a função do comitê de ergonomia é analisar como está 
o trabalho dentro da empresa em todos os seus aspectos. Os profissionais do comitê avaliam o 
ambiente onde as pessoas executam suas atividades, as relações entre os empregados, o mobiliário 
das salas e as “ferramentas” de trabalho (computadores, maquinas de escrever, telefones etc.) e, 
também, as relações dos empregados com os colegas, gerentes e supervisores, o ritmo de trabalho, 
as pausas para descanso e as metas a serem atingidas. O objetivo dessa avaliação é detectar 
problemas relacionados aos processos de trabalho e propor soluções para esses problemas. 

Depois de analisar as condições de trabalho e descobrir onde há problemas, o comitê de ergonomia 
propõe adaptações ou substituições no ambiente, no mobiliário, nos equipamentos e nos processos 
de trabalho dentro da empresa. Você pode perceber que as atividades do comitê de ergonomia são 
amplas e de muita importância. Elas vão desde a análise das condições gerais de trabalho na 
empresa ate a especificação de projetos a serem adotados e compras a serem feitas para corrigir 
problemas relacionados ao dia-a-dia das atividades. 

Para tanto, o comitê é formado por profissionais especializados e que possuem profundo 
conhecimento de como são e como devem ser essas atividades. Quanto mais cansativa e repetitiva 
forem as tarefas em um setor da empresa, mais necessário é o trabalho dos profissionais de 
ergonomia. 

Tanto para avaliar as atividades dentro da empresa quanto para propor soluções, o comitê de 
ergonomia se preocupa com três aspectos do trabalho: 

- avaliações ambientais; 

- análise biomecânica; 

- Avaliação da organização do trabalho. 

 
 
 
 
 



11.1) Condições ambientais 
 

O ambiente de trabalho deve proporcionar a pessoa não apenas a salubridade, mas também 
conforto. Para isso, três aspectos são essenciais: a temperatura, o ruído e a iluminação do ambiente. 

Exemplos: 
 

A temperatura ideal em um escritório deve ficar entre 20 e 23 ºC, Os ambientes muito quentes 
provocam sonolência e cansaço, tornando o trabalho menos produtivo e expondo a pessoa a uma 
maior possibilidade de errar. Já os escritórios muito frios, com temperaturas abaixo dos 15ºC, 
diminuem a concentração das pessoas. 

Num escritório onde se realizam trabalhos intelectuais, cálculos e outras atividades que necessitam 
de concentração, o nível de ruído não deve ser maior que 65dB. Um ambiente barulhento prejudica a 
capacidade de raciocínio e o equilíbrio psicológico das pessoas, alem de problemas de audição, 
irritação, nervosismo, dificuldade de concentração, maior incidência de erros e queda na 
produtividade. 

Quanto a iluminação, é primeiro aspecto com que a ergonomia se preocupa, que é a intensidade da 
luz, que varia de atividade para atividade. A iluminação solar deve ser reaproveitada ao máximo, 
tendo cuidado de usar cortinas ou venezianas para que a luz colar não fique diretamente sobre as 
mesas de trabalho ou monitores. 

 
11.2) Análise Biomecânica 
 

A biomecânica é a ciência que estuda as relações entre as partes do corpo em movimento ou 
mesmo em repouso. Avalia as forças envolvidas na manutenção de posturas e suas repercussões 
sobre o organismo. 

A palavra chave que assegura boa postura e FLEXIBILIDADE, pela simples razão de que a variação 
de posição ora favorece as articulações, ora favorece a economia de energia, uma vez que não 
existe uma única postura que satisfaça as duas necessidades. 

No trabalho existe uma postura que necessariamente será mantida por mais tempo. No escritório, a 
postura base é a sentada e será tolerada por mais tempo se a cadeira e demais elementos do posto 
de trabalho forem bons e estiverem regulados adequadamente. 

 
11.3) Avaliação da organização do trabalho 
 

Para avaliar a organização do trabalho dentro de uma empresa deve-se levar em conta as relações 
entre os empregados, as relações deles com os gerentes, supervisores e subordinados, o ritmo de 
trabalho, as pausas para descanso, as metas a serem atingidas e outros aspectos, como duração de 
turnos e numero de horas extras. 

Para chegar a uma análise tão detalhada, os profissionais do comitê de ergonomia avaliam como é a 
organização do trabalho de cada setor da empresa separadamente. A partir daí, sugerem soluções 
para resolver os problemas, caso a caso. 

 
 
 
 
 
 
 



 
12) INTERVENÇÃO ERGONOMICA 
 
- Trabalho fisicamente pesado; 

- Trabalho em ambientes de altas/baixas temperaturas, barulhento e iluminação inadequada; 

- Biomecânicas: postura, cadeiras, uso da coluna, uso dos membros inferiores e superiores, e 
organização ergonômica dos postos de trabalho – uso do computador; 

- Prevenção da fadiga.  

 
 
13) PREJUIZOS PARA AS ORGANIZAÇÕES PELA FALTA DE ER GONOMIA 
 
- Absenteísmo e perda de produtividade; 

- Gastos com afastados; 

- Indenização por danos físicos; 

- Contingente de trabalhador com restrição; 

- Deteriorização nas relações humanas; 

- A pressão do fenômeno LER e DORT sobre a empresa. 

 
 
14) SOLUÇÕES ERGONOMICAS 
 
- Eliminação dos movimentos críticos e posturas críticas; 

- Pequenas melhorias; 

- Projetos ergonômicos; 

- Revezamento; 

- Melhoria de métodos de trabalho; 

- Melhoria da organização do sistema de trabalho; 

- Preparação para o trabalho (exercício de aquecimento, distencionamento e ginástica 
compensatória); 

- Orientação ao trabalhador e cobrança de atitudes corretas; 

- Pausas de recuperação; 

 

 

 

 



15) MOTIVOS DO ALTO INVESTIMENTO EM ERGONOMIA NA AT UALIDADE 

- Porque é o certo de se fazer; 

- Quando o custo de não se fazer superar o custo de se fazer; 

- Quando a empresa está muito pressionada; 

- Retorno do investimento. 

Os investimentos em ergonomia, proporciona harmonia entre o homem e o seu trabalho. A 
ergonomia é uma ciência que busca a integração harmoniosa entre o homem e o seu trabalho, 
propiciando benefícios como conforto físico e mental. Decorrente desta harmonia, obtem-se 
prevenção de patologias ocupacionais e aumento da produtividade. Portanto, o principal objetivo da 
ergonomia é que o funcionário trabalhe com segurança e conforto para que tenha uma melhor 
eficiência “Ganham o homem e a empresa.” 

 

16) OBSTACULOS PARA A ERGONOMIA 

- Anarquia gerencial; 

- Falta de conhecimento de engenharia e método de trabalho;  

- Assessoria inadequada; 

- Valores da empresa: trabalho = sofrimento. 

 
17) OS PILARES PARA PROCESSO DE ERGONOMIA  

- Apoio da Alto Direção da empresa; 

- Participação dos trabalhadores; 

- Treinamento de ergonomia para todas as chefias e empregados;  

- Eficácia do serviço médico; 

- Estruturação administrativa para acompanhar os problemas e as medidas corretivas e preventivas 
(comitê de ergonomia); 

- Acompanhamento dos resultados e melhorias contínua. 

 

 

 

 

 

 



17) EMBASAMENTO LEGAL (NR17 – Ergonomia)  

17.1. Esta Norma Regulamentadora visa a 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 desempenho eficiente. 

17.1.1. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e 
descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de 
trabalho e à própria organização do trabalho. 

17.1.2. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma 
abordar, no mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma 
Regulamentadora. 

 

17.2. Levantamento, transporte e descarga individua l de materiais. 

17.2.1. Para efeito desta Norma Regulamentadora: 

17.2.1.1. Transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da carga é suportado 
inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a deposição da carga. 

17.2.1.2. Transporte manual regular de cargas designa toda atividade realizada de maneira contínua 
ou que inclua, mesmo de forma descontínua, o transporte manual de cargas. 

17.2.1.3. Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a dezoito anos e maior de 
quatorze anos. 

17.2.2. Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um trabalhador cujo 
peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança. 

17.2.3. Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as leves, 
deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá 
utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes. 

17.2.4. Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas deverão ser usados meios 
técnicos apropriados. 

17.2.5. Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de 
cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os 
homens, para não comprometer a sua saúde ou a sua segurança. 

17.2.6. O transporte e a descarga de materiais feitos por impulsão ou tração de vagonetes sobre 
trilhos, carros de mão ou qualquer outro aparelho mecânico 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 a sua segurança. 

17.2.7. O trabalho de levantamento de material feito com equipamento mecânico de ação manual 
deverá ser executado de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com 
sua capacidade de força e não comprometa a sua saúde ou a sua segurança. 

 

 



17.3. Mobiliário dos postos de trabalho. 

17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser 
planejado ou adaptado para esta posição. 

17.3.2. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, 
escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, 
visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos: 

a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a 
distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento; 

b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador; 

c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos 
segmentos corporais. 

17.3.2.1. Para trabalho que necessite também da utilização dos pés, além dos requisitos 
estabelecidos no subitem 17.3.2, os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem 
ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, bem como ângulos adequados entre 
as diversas partes do corpo do trabalhador, em função das características e peculiaridades do 
trabalho a ser executado. 

17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos 
mínimos de conforto: 

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; 

b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; 

c) borda frontal arredondada; 

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 

17.3.4. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise 
ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da 
perna do trabalhador. 

17.3.5. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser colocados 
assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante 
as pausas. 

 

17.4. Equipamentos dos postos de trabalho. 

17.4.1. Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. 

17.4.2. Nas atividades que envolvam leitura de documentos para digitação, datilografia ou 
mecanografia deve: 

a) ser fornecido suporte adequado para documentos que possa ser ajustado proporcionando boa 
postura, visualização e operação, evitando movimentação freqüente do pescoço e fadiga visual; 

b) ser utilizado documento de fácil legibilidade sempre que possível, sendo vedada a utilização do 
papel brilhante, ou de qualquer outro tipo que provoque ofuscamento. 



17.4.3. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo 
devem observar o seguinte: 

a) condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do 
ambiente, protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao 
trabalhador; 

b) o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo 
com as tarefas a serem executadas; 

c) a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que as distâncias 
olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais; 

d) serem posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável. 

17.4.3.1. Quando os equipamentos de processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo 
forem utilizados eventualmente poderão ser dispensadas as exigências previstas no subitem 17.4.3, 
observada a natureza das tarefas executadas e levando-se em conta a análise ergonômica do 
trabalho. 

 

17.5. Condições ambientais de trabalho. 

17.5.1. As condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. 

17.5.2. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e 
atenção constantes, tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento 
ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto: 

a) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no 
INMETRO; 

b) índice de temperatura efetiva entre 20oC (vinte) e 23oC (vinte e três graus centígrados); 

c) velocidade do ar não superior a 0,75m/s; 

d) umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento. 

17.5.2.1. Para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas não 
apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído 
aceitável para efeito de conforto será de até 65 dB (A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor 
não superior a 60 dB. 

17.5.2.2. Os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de trabalho, 
sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do 
tórax do trabalhador. 

17.5.3. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou 
suplementar, apropriada à natureza da atividade. 

17.5.3.1. A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa. 

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



17.5.3.3. Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os 
valores de iluminâncias estabelecidos na NBR 5413, norma brasileira registrada no INMETRO. 

17.5.3.4. A medição dos níveis de iluminamento previstos no subitem 17.5.3.3 deve ser feita no 
campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de luxímetro com fotocélula corrigida 
para a sensibilidade do olho humano e em função do ângulo de incidência. 

17.5.3.5. Quando não puder ser definido o campo de trabalho previsto no subitem 17.5.3.4, este será 
um plano horizontal a 0,75m (setenta e cinco centímetros) do piso. 

 

17.6. Organização do trabalho. 

17.6.1. A organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. 

17.6.2. A organização do trabalho, para efeito desta NR, deve levar em consideração, no mínimo: 

a) as normas de produção; 

b) o modo operatório; 

c) a exigência de tempo; 

d) a determinação do conteúdo de tempo; 

e) o ritmo de trabalho; 

f) o conteúdo das tarefas. 

17.6.3. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, 
dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, deve ser 
observado o seguinte: 

a) todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração e vantagens de 
qualquer espécie deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores; 

b) devem ser incluídas pausas para descanso; 

c) quando do retorno do trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 (quinze) 
dias, a exigência de produção deverá permitir um retorno gradativo aos níveis de produção vigentes 
na época anterior ao afastamento. 

17.6.4. Nas atividades de processamento eletrônico de dados, deve-se, salvo o disposto em 
convenções e acordos coletivos de trabalho, observar o seguinte: 

a) o empregador não deve promover qualquer sistema de avaliação dos trabalhadores envolvidos 
nas atividades de digitação, baseado no número individual de toques sobre o teclado, inclusive o 
automatizado, para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie; 

b) o número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ser superior a 8.000 por 
hora trabalhada, sendo considerado toque real, para efeito desta NR, cada movimento de pressão 
sobre o teclado; 

c) o tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite máximo de 5 (cinco) 
horas, sendo que, no período de tempo restante da jornada, o trabalhador poderá exercer outras 



atividades, observado o disposto no art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, desde que não 
exijam movimentos repetitivos, nem esforço visual; 

d) nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 minutos para cada 
50 minutos trabalhados, não deduzidos da jornada normal de trabalho; 

e) quando do retorno ao trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 (quinze) 
dias, a exigência de produção em relação ao número de toques deverá ser iniciado em níveis 
inferiores do máximo estabelecido na alínea "b" e ser ampliada progressivamente. 
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