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RESUMO 
 
DE SOUZA, Victoria Lopes. Organizador de Amostras – Laboratório de Radiocarbono. 

Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2019. (Trabalho de Conclusão de Curso de 

Graduação). 

 

O projeto tem como foco principal auxiliar na organização da sala de prensa do LAC 

– Laboratório de Radiocarbono do Instituto de Física da Universidade Federal 

Fluminense. Pioneiro na América Latina a utilizar a técnica de Espectrometria de 

Massa com Aceleradores, o laboratório conta com quatro ambientes, onde ocorrem 

diferentes etapas com objetivo de transformar as amostras em grafite e por fim datar 

utilizando o acelerador de partículas.  

A primeira etapa consistiu na observação das tarefas realizadas no local e análise dos 

problemas através de registros escritos e fotográficos. Assim, pode-se perceber as 

principais necessidades do ambiente, como principalmente armazenar as amostras 

preparadas de forma mais segura, agilizar o processo de encontrar os projetos ao 

levar para o acelerador e organizar visualmente os tubos nos racks. 

Diante disso, a análise de similares possibilitou ver o que já existe disponível no 

mercado, além de gerar ideias para as alternativas. Também foram aplicados estudos 

ergonômicos com manequins antropométricos com intuito de obter as dimensões 

adequadas que o móvel deveria ter para garantir uma boa usabilidade com os 

usuários. Dessa forma, foram construídos modelos preliminares para confirmar essas 

medidas e realizar testes. 

Os produtos escolhidos foram um armário baixo com 4 gavetas com frente 

transparente e rodízios para facilitar a movimentação, além de um rack de acrílico com 

alças e divisórias para acomodar os tubos de ensaio. 

 

Palavras-chaves: Organizador. Laboratório de Radiocarbono. Tubos de ensaio. 

Suporte para tubos. 

  



ABSTRACT 
 
DE SOUZA, Victoria Lopes. Organizador de Amostras – Laboratório de Radiocarbono. 

Niterói: Fluminense Federal University, 2019. (Undergraduate Thesis). 

 

The focus of this Project is to facilitate in organizing the Press Room of LAC. 

Radiocarbon Laboratory of Physics Institute of Federal Fluminense University. 

This honorable university is a Latin American pioneer in embracing accelerator mass 

spectrometry. The laboratory has four environments rooms, where different phases of 

the samples of graphite occurs. And at the end of it, the samples are dated using the 

particles accelerator. 

The first phase consisted in observing all the tasks done by the students and the 

problems they faced at the place of analysis. In view of that, the registrations adopted 

to solve these difficulties out was in photographing and writing. Thus, was realized that; 

the main necessity in projecting something to organize the room and how to store the 

samples all together, fitting them in a safer manner and in an easier way to visualize 

clearly the test tubes inside a rack. 

Adding to what already exists in the laboratories researchers field, a new design was 

planned, to improve with ergonometric studies, projecting using human mannequins to 

fit much better all the dimensions required to the furniture. Also, supports prototypes 

were developed to be sure all the concerning was correctly to be launched a new 

model. 

The chosen alternative wasn’t that tall to be comfortable to the users, containing four 

drawers with acrylic front. They were made to better visualize it, with castors (small 

wheels), underneath them. The support is carried out easily by two handles on top of 

it and with its subdivisions classified and labeled the samples.  

 

Keywords: Organizer. Radiocarbon Laboratory. Test Tubes. Tubes support. 
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Introdução 

 O seguinte projeto tem como objetivo desenvolver um sistema organizacional 

para as amostras recebidas no Laboratório de Radiocarbono (LAC) e armazenadas 

na Sala de Prensa, no Instituto da Física da Universidade Federal Fluminense. Para 

isso, é necessário entender a importância da datação com base na técnica de 

Espectrometria de Massa com Aceleradores (AMS). 

As primeiras abordagens de datar o passado estão relacionadas com as 

tentativas de determinar a idade da terra e os primeiros interesses arqueológicos 

surgiram na Idade Média. A busca pelas ruínas sagradas da Terra Santa mostrava 

uma necessidade em entender e analisar fragmentos de civilizações antigas, 

facilitando compreender a vivência de tempos passados. No século XIX, um estudioso 

francês chamado Jean-François Champollion decifrou hieróglifos egípcios na Pedra 

de Rosetta, o que foi um pontapé inicial para o estudo da arqueologia. Já no século 

XX, além das pesquisas arqueológicas sobre grandes civilizações antigas 

continuarem e se tornaram mais refinadas, houve também a expansão da arqueologia 

para áreas ainda mais remotas, como a Pré-história. 

Em 1947, o cientista americano Willard F. Libby desenvolveu um método de 

datação precisa baseado na quantidade de carbono-14 (ou radiocarbono) presente 

nos objetos, ganhando um Prêmio Nobel em Química em 1960 por isso. Hoje em dia 

se tornou o mais usado para esse fim e tem aplicação em diversas áreas como 

arqueologia, geologia, paleoclimatologia, oceanografia, etc (FARIAS, 2002).  

Segundo o Beta Analytic, existem três principais técnicas de datação. São elas: 

contagem proporcional de gás, contagem de cintilação líquida e espectrometria de 

massa com aceleradores. A espectrometria de massas com aceleradores é um 

método mais moderno de datação por radiocarbono que é considerado a forma mais 

eficiente de medir o conteúdo de uma amostra. Neste, o conteúdo de carbono 14 é 

diretamente medido em relação ao carbono 12 e carbono 13 presentes. Além disso, 

ao utilizar essa técnica só é necessário retirar alguns miligramas para a datação, não 

danificando-a. 

O Laboratório de Radiocarbono do Instituto de Física da Universidade Federal 

Fluminense (Figura 1) é um laboratório com infraestrutura para preparação e medida 

de diversos tipos de amostras, com base na nova técnica de Espectrometria de Massa 
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com Aceleradores, sendo o pioneiro na América do Sul a utilizá-la. O novo método 

radiométrico de determinação da idade de amostras utiliza o elemento radioativo, 

permitindo atribuir a idade correta de qualquer objeto em um curto espaço de tempo.  

Possuem diversas parcerias para as pesquisas e como utilizadores contam 

com a UERJ, UFRJ, Museu Nacional, técnicos da Petrobrás, do Instituto Tecnológico 

e Braskem. Também trabalham junto com algumas unidades do exterior como as da 

Califórnia e Oxford, além de estarem auxiliando uma universidade da Turquia a 

implantarem a tecnologia. Com a criação do laboratório, foi possível proporcionar a 

alunos, professores e técnicos uma estrutura capaz de realizar integralmente projetos 

utilizando a metodologia que antes só era possível fora do país. 

O interesse no projeto surgiu ao conversar com um dos alunos de iniciação 

científica do laboratório, que relatou diversos problemas de organização das 

amostras. Além disso, a falta de outras caracterizações e de um móvel mais específico 

acabava atrapalhando a realização da tarefa da prensa, além de não possuírem mais 

espaço para novas pesquisas no ano seguinte.  

 



3 
 

 

Figura 1: Interior do Laboratório de Radiocarbono do Instituto da Física, localizado no campus 
da Praia Vermelha.  
FONTE: A autora. 
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CAPÍTULO 1 - Contextualização 

1.1 Definição do problema 

O contexto observado é o do Laboratório de Radiocarbono incluído dentro do 

Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, no campus da Praia 

Vermelha. Ele conta com coordenadores gerais, técnicos, comitê gestor, além de 

alunos de diversos cursos diferentes que participam das pesquisas, como de biologia, 

física, geoquímica, engenharia. Também frequentam estudantes de iniciação 

científica matriculados no ensino médio, estagiários, mestrandos, doutorandos e 

possui atendimento aos clientes que têm interesse em datar objetos de forma 

comercial. 

 As amostras são enviadas para datação através de arqueólogos, geólogos, 

geógrafos e recebem contribuições do Museu Nacional. Foram datadas por 

radiocarbono desde a introdução deste método: galhos, sementes, couro, turfa, lama 

de lagos, solo, cabelo, pólen, pinturas de parede, corais, resíduos de sangue, papel 

ou pergaminho, resinas entre outros. O LAC recebe além disso amostras de variados 

tamanhos, chegando sambaquis, sedimento, carvão, foraminíferos, espeleotemas, 

dentes e ossos. 

 

 

Figura 2: Sala de prensa do Laboratório de Radiocarbono.  
FONTE: A autora. 
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Figura 3: Mesa onde ficam acomodadas as amostras preparadas.  
FONTE: A autora. 

 

 

Figura 4: Amostras com as etiquetas indicando o código dos projetos.  
FONTE: A autora. 

 

 O armazenamento do que é preparado e passado para a sala de prensa se dá 

numa mesa de madeira comum com os suportes dos GTs (Tubos de Grafitização) 
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caracterizados apenas por código de projeto com etiquetas (Figura 3), uma para cada 

ano. O código é iniciado por dois primeiros números que são referentes ao ano de 

projeto e em seguida pelo número do mesmo (Figura 4). Este é gravado com caneta 

permanente no tubo, o que dificulta a leitura e acaba saindo em algumas etapas. 

 Além disso, possuem uma planilha com a relação dos códigos de projeto e de 

cada tubo, facilitando o controle do que está sendo armazenado na sala de prensa. 

 Devido ao enorme fluxo do que chega no laboratório, atualmente se encontra 

sem espaço, não existe onde guardar o material que será recebido a partir do ano de 

2019. 

 

1.2 Justificativas 

De acordo com o relatório divulgado pelo Clarivate Analytics (2017) para a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES), o país teve uma 

melhora significativa no desempenho de pesquisa no período de 2011 a 2016. Com 

isso, foram identificados pontos fortes e oportunidades para o desenvolvimento deste 

setor.  

Uma das principais conclusões do relatório foi em relação a produtividade do 

conteúdo no Brasil, ocupando a décima terceira posição no ranking de publicações 

mundiais, passando na frente de todos os outros países da América Latina. Foram 

registradas cerca de 60.000 em 2017, mais que o dobro do número registrado em 

2007. Além disso, outro dado relevante é o do impacto de citações. As publicações 

científicas citam documentos anteriores para validar uma contribuição intelectual. 

Então, uma publicação com uma contagem de citações mais elevada teve um impacto 

maior no campo de conhecimento ao qual se relacionou. No relatório, temos como 

dado que o impacto de citações do país foi abaixo da média mundial, porém teve um 

aumento de 15% em relação aos últimos seis anos. O mesmo estudo explicita as 

áreas onde o Brasil se destaca, sendo os principais os setores agrícolas, tecnologia 

industrial e saúde.  
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Figura 5: Setores onde o país se destaca nas pesquisas. 
Fonte: Research in Brazil, Clarivate Analytics. 

 

 É possível encontrarmos os dados de desempenho estaduais que mostram que 

a pesquisa no Brasil está concentrada em lugares específicos, principalmente em São 

Paulo, porém predominantemente a região sudeste em geral. Por fim, a relação das 

universidades públicas que mais produzem documentos, sendo a USP a principal. No 

top 20, a UFF encontra-se na décima sétima posição do país. 
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Figura 6: Dados das universidades públicas que mais produzem pesquisa. 
Fonte: Research in Brazil, Clarivate Analytics. 

 

 De acordo com o Censo dos Diretórios dos Grupos de Pesquisa no Brasil 

(2016) divulgado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq) 

houve um aumento no número de pesquisadores em 11% em 2016, quase o dobro 

dos dados de 2014. Ainda assim, comparado ao número de habitantes, ainda é bem 

pequeno. Outro motivo preocupante é que no mesmo período a quantidade de 

recursos em universidades e institutos federais diminuiu.  

 A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) investe 

cerca de um R$ 1 bilhão por ano em projetos de pesquisa científica e tecnológica. As 

bolsas são destinadas à formação de pesquisadores, desde a iniciação científica até 

o pós-doutorado. Foi divulgado uma publicação (2017) do Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos (CGEE) que avalia o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC). Esse estudo mostra que no período entre 2001 e 2013 o número 

de bolsas passou de 14,5 mil para 24,3 mil, sendo um crescimento de 67%. 
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1.3 Motivações 

 FAVA (2000) afirma que "não há condições de uma nação querer ser moderna 

com desenvolvimento social e econômico se não tiver base científica e tecnológica". 

A partir disso, podemos relacionar com os cortes de 20% das bolsas de iniciação 

científicas do CNPq em 2016, o possível corte no orçamento da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para 2019 e o incêndio no 

Museu Nacional como notícias nada animadoras para esse cenário no Brasil. 

 A motivação se deu pela importância do tema, tanto por ser o pioneiro no uso 

da tecnologia de datação por espectrometria de massa quanto à falta de investimentos 

em algo essencial para o desenvolvimento, surgiu o interesse de conseguir auxiliar 

alguns dos problemas encontrados no laboratório. Além disso, tentar fazer com que 

mais pessoas conhecessem a iniciativa se tornou algo relevante, pois muitas vezes 

os alunos da universidade não fazem ideia dos projetos que lá ocorrem. 

 

1.4 Resultados Esperados 

 O objetivo do projeto é desenvolver um sistema/produto voltado para o 

armazenamento e organização das amostras preparadas pelo Laboratório de 

Radiocarbono a partir das análises desenvolvidas ao longo da pesquisa. Por meio de 

conversas com estudantes de iniciação científica e orientadores responsáveis pelo 

local, será possível entender as principais dificuldades de organização das amostras, 

de forma que facilite as tomadas de informações, para que evite problemas como 

perda ou confusão entre os tubos de ensaio. Além disso, é necessário analisar e gerar 

alternativas para as possíveis formas de organização das amostras. 
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CAPÍTULO 2 - Apreciação Ergonômica 

 Segundo MORAES e MONT'ALVÃO (2014), a apreciação ergonômica se 

caracteriza por identificar os principais problemas ergonômicos de um sistema. 

Através de visitas ao LAC e conversas com coordenadores e estudantes foi possível 

fazer essa análise, utilizando registros fotográficos da tarefa e categorizando-os com 

base no livro Ergonomia - Conceitos e Aplicações. 

 2.1 Problematização Ergonômica     
  

Interfacial/postural: Postura prejudicial e inclinação das costas durante 

algumas etapas da tarefa. 

 

Figura 7: Problema interfacial/postural. FONTE: A autora, baseado em 

MORAES/MONT’ALVÃO (2014)  

 

 

Informacionais/visuais: Dificuldade de identificar as etiquetas com nomes nas 

prateleiras e os códigos escritos nos sacos e caixas, ocasionando numa maior demora 

da realização da tarefa.  
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Figura 8: Problemas informacionais/visuais. FONTE: A autora, baseado em 

MORAES/MONT’ALVÃO (2014). 

 

 Espaciais/Arquiteturais de Interiores: O laboratório se localiza em uma sala 

repartida em 3 ambientes, possuindo a sala de preparação química para amostras, 

preparação física e sala de prensa. O lugar não dispõe de espaço suficiente para 

acomodar tudo que chega de pesquisadores. 
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Figura 9: Problema espacial/arquitetural de interiores. FONTE: A autora, baseado em 

MORAES/MONT’ALVÃO (2014). 

 

Movimentacionais: Excesso de peso e dificuldade de deslocar o galão cheio 

de nitrogênio, às vezes sendo necessário transportá-lo do prédio de física até o 

estacionamento da universidade. 

 

Figura 10: Problema movimentacional. FONTE: A autora, baseado em 

MORAES/MONT’ALVÃO (2014). 

 Problemas acidentários: Os acidentes que advém do laboratório geralmente 

são intoxicações, queimaduras térmicas, químicas, choques elétricos, incêndios, 
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explosões, contaminações por agentes biológicos e interações com radiações, um 

exemplo disso é que o maçarico está disposto numa bancada ao lado do gás. Além 

disso, o uso inadequado das máquinas e a falta de uso de EPI também pode provocar 

acidentes.  

 

Figura 11: Problemas acidentários. FONTE: A autora, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO 

(2014). 
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 Acionais: Durante algumas etapas são realizados movimentos repetitivos e 

com precisão. 

 

Figura 12: Problemas acionais. FONTE: A autora, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO 

(2014). 

 Físico-ambiental: Exposição à temperatura e ao ruído causado pelas 

máquinas. 

 

Figura 13: Problemas físicos-ambientais. FONTE: A autora, baseado em 

MORAES/MONT’ALVÃO (2014). 
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 Químico-ambiental: Devido ao manuseio de ácidos, gases e outros 

componentes químicos, pode acabar estragando, queimando ou sujando as roupas e 

pele dos usuários. 

 

Figura 14: Problemas químicos-ambientais. FONTE: A autora, baseado em 

MORAES/MONT’ALVÃO (2014). 

 

Operacionais: Ritmo intenso de trabalho e necessidade de entregar as 

amostras medidas aos clientes dentro do prazo. Em algumas etapas como a de prensa 

e preparação dos tubos ocorre mais do que em outras devido ao grande volume que 

é preparado. 

 

Figura 15: Problema operacional. FONTE: A autora, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO 

(2014). 
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2.2 Disfunções do sistema 

Tabela 1 – Disfunções do Sistema 

Disfunções Caracterização 

Entrada Dificuldade de armazenar as amostras 

Disposição dos elementos Dificuldade no planejamento e 

organização das amostras e outras 

ferramentas utilizadas resultam em 

prejuízo no desempenho da tarefa. 

Resultados despropositados Possíveis acidentes causados pelo uso 

das máquinas e componentes químicos 

presentes no laboratório. 

Ambiente externo O acelerador utilizado na datação quebrou, 

falta de investimentos no laboratório. 

Rendimento de trabalho Dificuldade de encontrar as amostras por 

falta de organização e perder algumas 

podem fazer a tarefa demorar mais, 

atrapalhando a análise e entrega. 

FONTE: A autora, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2014).  
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2.3 Sistematização 

Conforme as informações adquiridas por meio da observação assistemática, 

pode-se então definir toda a hierarquia dos sistemas envolvidos. Foram identificados 

os requisitos, componentes e restrições do sistema, para realizar de melhor forma o 

projeto e evitar possíveis falhas. 

Tabela 2 – Caracterização e Posição Serial do Sistema. 

 

FONTE: A autora, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2014). 
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Tabela 3 – Ordenação Hierárquica do Sistema. 

 

FONTE: A autora, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2014). 

Tabela 4 – Expansão do Sistema. 

 

FONTE: A autora, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2014). 
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Tabela 5 – Modelagem Comunicacional do Sistema. 

 

FONTE: A autora, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2014). 

Tabela 6 – Tabela Função-Ação-Informação. 

 

FONTE: A autora, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2014). 
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CAPÍTULO 3 - Parecer Ergonômico    

 Na etapa do Parecer Ergonômico é feita uma descrição dos principais 

problemas observados anteriormente e são dadas sugestões iniciais de melhorias que 

podem ser aplicadas no ambiente do LAC.  

3.1 Formulação do Problema e Predição 

Após a definição dos problemas facilitou a observação dos impactos deles na 

realização da realização da tarefa, dificultando o alcance da meta. Dentre eles o que 

foi proposto a ser resolvido foi a falta de organização das amostras preparadas, que 

faz com que os pesquisadores demorem mais tentando achar certo material e causa 

também a perda das amostras no meio de tantas outras. Para resolver isso, um bom 

foco seria no problema informacional-visual pois foi relatado que as etiquetas não 

desempenham um bom trabalho e deixam mais confuso. 

O peso do galão de nitrogênio em uma das etapas causa problemas tanto de 

postura na hora de colocá-lo nas garrafas quanto à movimentação, pois é necessário 

levar para outras partes do campus. 

A utilização e posicionamento de equipamentos como o maçarico que se 

encontra ao lado de dois bujões de gás pode ocasionar acidentes. Além disso, o 

manuseio de ácidos, bases, diversos componentes químicos e os tubos de ensaio 

serem de vidro também estão inclusos nesse problema. Junto a isso, temos a 

exposição à temperatura e ruídos ocasionados pelas máquinas. 

De acordo com conversas e observações realizadas no laboratório, os 

estudantes relataram a necessidade de encontrar uma solução para os problemas de 

organização e informacionais-visuais encontrados no armário de amostras e na sala 

de prensa. Sendo assim, foi escolhido trabalhar com a sala de prensa após a etapa 

do parecer ergonômico.  

 

3.2 Sugestões preliminares de melhoria 

De acordo com as observações realizadas até o momento, podem ser dadas 

algumas sugestões de melhorias inicialmente. Recomenda-se uma melhor 

organização das amostras, através de categorização diferente da utilizada que conta 
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apenas com uma plaquinha com o código do projeto, utilizar cores diferentes e 

etiquetas para ajudar a obter informação de forma mais fácil.  

Além disso, para reduzir riscos acidentários é preciso que os estudantes 

utilizem os EPIs, porém foi dito que muitas vezes eles mais atrapalham do que 

protegem. Organizar melhor os equipamentos e outros objetos que podem causar 

riscos no espaço que possuem também é válido.  

 

3.3 Quadro do Parecer Ergonômico 

Tabela 7 – Quadro do Parecer Ergonômico 

Classe do 
problema 

Problemas Requisitos Constran-
gimentos 
da Tarefa 

Custos 
Humanos do 
Trabalho 

Disfunções Sugestões 
Preliminares 
de Melhoria 

Restrições do 
sistema 

Interfacial-
postural 

Postura 
inadequada 
durante 
etapas da 
tarefa. 

Realizar a 
tarefa com 
uma postura 
adequada. 

Coluna 
inclinada. 

Lombalgia e 
problemas na 
coluna. 

Atrasos, 
trabalhos 
mais lentos 

Utilizar alguma 
bancada para 
realizar a 
tarefa. 

Alto custo. 

Químico-
ambiental 

Contamina-
ção com 
ácidos e 
componente
s químicos. 

Evitar 
contaminação 

Respirar o 
gás. 

Alergias, 
feridas, 
queimaduras, 
ficar doente. 

Contaminar e 
faltar ao 
trabalho. 

Utilizar 
equipamento 
de segurança. 

O equipamento 
atrapalha por não 
ser adequado 
aos estudantes. 

Acidentário Acidentes 
durante o 
ambiente do 
laboratório. 

Possuir 
segurança e 
o trabalho ser 
efetivo. 

Riscos e 
acidentes. 

Se machucar, 
se queimar, 
ter medo. 

Desempenho 
do Sistema/ 
Confiabilida-
de 

Equipamentos 
de segurança 
adequados 
para as 
pessoas. 

Alto custo. 

Informacionais-
visuais 

Dificuldade 
em 
encontrar 
os projetos. 

Encontrar os 
projetos com 
facilidade 
através dos 
códigos. 

Forçar mais 
a vista, grau 
de atenção 
aumentar. 

Estresse/irri-
tação. 

Rendimento 
de trabalho. 

Utilizar cores e 
caixas de 
diferentes 
tamanhos. 

Falta de 
recursos. 

Movimentacio-
nais 

Movimenta-
ção de 
carga 
pesada 
como por 
exemplo o 
galão de 
nitrogênio 
líquido. 

Movimentar 
os objetos 
sem muito 
esforço. 

Doloroso. Esforço da 
coluna e 
membros 
superiores. 

Rendimento 
de Trabalho 

Utilizar um 
carrinho para 
movimentar o 
galão.  

Falta de 
recursos. 

Operacional Ritmo 
intenso e 
pressão de 
entrega. 

Fazer a 
atividade de 
forma que 
não afete o 
psicológico 
do operador. 

Não 
entregar o 
trabalho no 
prazo. 
  

Estresse/irri-
tação. 

Desempenho 
do 
Sistema/Con-
fiabilidade 

Possuir 
intervalos para 
descanso. 

Atraso dos 
prazos de 
entrega. 
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Acional Manual Movimentos 
repetitivos 
das mãos. 

Fazer a 
atividade de 
forma que 
não afete o 
resultado. 

Doloroso. LER (Lesão 
por Esforço 
Repetitivo). 

Rendimento 
de Trabalho 

Possuir 
intervalos para 
execução de 
exercícios. 

Atraso dos 
prazos de 
entrega. 

Físico-ambiental Exposição a 
ruídos e 
calor. 

Possuir um 
ambiente 
arejado e 
amplo. 

Incômodo e 
irritação. 

Irritação e dor 
nos ouvidos. 

Mal 
rendimento 
de trabalho 

Ambiente 
arejado e uso 
de protetor de 
ouvido. 
 

Espaço 
arquitetural e 
falta de recursos 
para mudar o 
ambiente e 
incômodo ao 
usar os 
protetores. 

Espacial/Arquite-
tural de 
Interiores 

Espaço 
reduzido. 

Trabalhar em 
um espaço 
adequado. 

Desconforto
. 

Estresse/irri-
tação. 

Desorganiza-
ção. 

Organizar os 
objetos da 
melhor forma 
dentro do 
pouco espaço. 

Falta de espaço. 

FONTE: A autora, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2014).  
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CAPÍTULO 4 - Diagnose Ergonômica  

 Nesta etapa, os problemas são aprofundados e é realizada a análise 

comportamental da tarefa, utilizando as tabelas de caracterização e discriminação. 

Também é feita a ambiência física que usa como base as Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho a fim de observar se o local possui condições adequeadas 

de trabalho e ambiência tecnológica onde são registradas as máquinas e 

equipamentos utilizados no processo. 

 Por fim, com objetivo de melhor compreensão do passo a passo da tarefa, são 

feitos os registros comportamentais de cada etapa através de fotografia e descrição, 

além de observar as posturas corporais adotadas. 

4.1 Caracterização da Tarefa 

Tabela 8 – Caracterização da Tarefa.

 

FONTE: A autora, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2014). 
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4.2 Discriminação da Tarefa 

Tabela 9 – Discriminação da Tarefa.

 

FONTE: A autora, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2014). 
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4.3 Ambiência da Tarefa 

4.3.1 Ambiência Física  

A análise foi feita no Laboratório de Radiocarbono. Possui três salas onde 

ocorrem processos de tratamento das amostras, sendo o primeiro o de preparação 

química, sala de prensa e preparação química que é o foco do estudo.  

De acordo com a NR17 (Norma Regulamentadora 17, de Ergonomia do 

MINISTÉRIO DO TRABALHO), a temperatura ideal para o ambiente de trabalho esteja 

entre 20 e 23 graus Celsius, com umidade relativa inferior à 40%. O local não possui 

janelas, fazendo com que a luz solar não incida e altere consideravelmente a 

temperatura. Apesar disso, por ser um local fechado, quando o ar condicionado não 

está ligado fica muito calor e ao ligar, as pessoas ficam expostas ao frio que ele causa. 

Seguindo a NBR5413, fica determinado que o grau de luminância para 

laboratórios escolares sejam de 150-300 lux se observados em contexto geral e de 

300-750 lux se for local. A luminância é a quantidade de luz presente em um ambiente 

ou superfície e a unidade de medida utilizada é o LUX (lx). O laboratório possui fonte 

de luz artificial, vinda de lâmpadas e é bem iluminado, não prejudicando a tarefa.  

Por fim, foi medido o nível de ruído causado pelas máquinas ao longo das 

atividades. De acordo com a NBR10152, o nível de ruído para conforto acústico em 

laboratórios escolares deve ser de 40-50 decibéis, sendo o primeiro o de conforto e o 

segundo o aceitável. Bergund e Lindvall (1995) ainda recomendam como níveis 

causadores de estresse e perda de concentração os valores de 55-60 decibéis. O 

número máximo que foi encontrado no laboratório durante o funcionamento das 

máquinas foi 79.2. 
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4.3.2 Ambiência Tecnológica 

Nessa etapa, foram feitos registros fotográficos dos principais equipamentos 

utilizados na realização da tarefa e descritos suas funções. 

Tabela 10 – Ambiência Tecnológica. 

  

Liquidificador utilizado para triturar gelo seco. Forno onde as amostras são assadas. 

  

Outros fornos. Maçarico usado para selar o tubo. 
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Linha de vácuo, utilizado para o processo de 
purificação. 

Vórtex, utilizado para misturar as amostras com 
reagentes químicos. 

  

Balança, utilizada para selecionar com precisão a 
quantidade de amostra e/ou reagente. 

Outra linha de vácuo, também utilizado para o 
processo de purificação. 
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Centrífuga, usada para acelerar o processo de 
decantação das amostras misturadas com 

reagentes. 

Ultra purificador de água, pois é importante utilizar 
água ultrapura durante os processos para não 

haver contaminações. 

  

Estufa de secagem, utilizada para o processo de 
secagem de amostra. 

Liofilizador, retira água contida nas amostras. 
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Banho seco, também utilizada para o processo de 
secagem de amostra. 

Prensa, utilizada para compressão do grafite 
dentro de um compartimento milimétrico. 

Fonte: A autora.  
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4.4 Registros Comportamentais 

4.4.1 Tabela de atividade 

Tabela 11 – Tabela de atividade. 

- Recebimento da amostra 

  

Chega a caixa com as amostras pelo correio, 
geralmente tem uma pessoa responsável por 
cada tipo. 

A amostra é separada e enviada para a sala 
de tratamento físico.  
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- Tratamento Físico 

  

No tratamento físico, é separada uma porção da 
amostra que será estudada. 

Porção do carvão selecionada que será enviada 
para o tratamento químico. 
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- Tratamento Químico 

 

A porção de amostra é tratada quimicamente 
com aplicação de ácidos e bases de modo 
que elimine a parte superficial das amostras, 
suscetíveis a contaminação. 
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- Preparação do Tubo de Combustão (CT) 

  

É preparado um tubo com reagentes químicos 
selecionados, onde é inserido também a 
porção da amostra tratada quimicamente. O 
tubo de combustão é geralmente tampado 
com lã de vidro, para que seu interior seja 
submetido ao vácuo sem que haja perda da 
amostra. 

É feito o vácuo no tubo de combustão.  
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Após o vácuo, o tubo é selado. 
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- Assar 

 

O tubo de combustão selado é levado à mufla, 
para que ocorra reações entre a porção da 
amostra e os reagentes químicos, visando a 
obtenção de gás carbônico da amostra.  
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- Purificação 

Fase que tem como objetivo a seleção do gás carbônico contido no tubo de 

combustão assado anteriormente para que seja transferido para o tubo de 

grafitização. 

 

 

Primeiramente é preparado o tubo de grafitização, 
utilizando reagentes responsáveis por transformar 
o gás carbônico em grafite. 

Após o preparo dos tubos de grafitização, é 
preparada a armadilha de gelo seco com 
nitrogênio líquido que será utilizado no 
processo de purificação. 
São posicionadas as garrafas que receberão 
o nitrogênio líquido. 
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O nitrogênio líquido é despejado no recipiente. Despeja-se o nitrogênio na mistura de gelo 
seco e álcool. 

  

Despeja-se o nitrogênio na mistura de gelo seco e 
álcool. 

É feita a mistura que será utilizada para reter 
possíveis moléculas de água contida no gás 
durante o processo de purificação. 
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É feita a checagem de vácuo, eliminando 
possíveis impurezas na linha para que se inicie o 
processo de purificação. E o tubo de grafitização 
preparado anteriormente é conectado a linha de 
vácuo. 

Após a checagem do vácuo, é posta a 
armadilha de nitrogênio líquido. 

  

O tubo de combustão é quebrado e o gás contido 
dentro, liberado. Sendo moléculas de água retida 
na armadilha de gelo seco com nitrogênio líquido. 

O tubo de grafitização é resfriado com uma 
garrafa de nitrogênio líquido a fim de 
selecionar somente o gás carbônico. 
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O gás carbônico então é concentrado no tubo de 
grafitização e as impurezas provenientes do tubo 
de combustão são desconsideradas. É fechada a 
válvula do tubo de grafitização para que esse seja 
selado. 

O maçarico é preparado para o processo de 
selagem do tubo de grafitização. 

  

O tubo é selado.  O tubo está pronto para ser assado 
novamente. 
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O tubo é assado para se obter grafite a partir 
de reações químicas. 

 

- Prensa 

  

Tubo sendo quebrado. Tubo é quebrado para retirar o grafite de dentro. 
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É feita a prensagem desse grafite em um cátodo. Detalhe da prensa. 

  

Grafite prensado, visto pelo microscópio. Finalmente esse cátodo é levado para ser medido 
no acelerador de partículas. 

Fonte: A autora. 
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4.4.2 Fluxograma das atividades da tarefa 

 

FONTE: A autora, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2014). 

4.4.3 Tabela de assunção postural 

Tabela 12 – Tabela de assunção postural. 

Braços 

 

Braços flexionados para baixo. 
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Braços estendidos para frente. 

 

Braços flexionados para a frente. 
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Braços dobrados apoiados na mesa. 

Tronco 

 

Tronco levemente inclinado para frente na posição 
sentada. 
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Tronco curvado. 

 

Tronco reto. 

Cabeça 
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Cabeça reta. 

 

Cabeça inclinada. 

Fonte: A autora. 
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4.4.4 Gráficos dos registros comportamentais 

• Registro cursivo contínuo 

 Inicialmente chegam caixas no laboratório com as amostras a serem tratadas 

e posteriormente datadas. O responsável pelo projeto a recebe e então ela é 

selecionada e enviada para o primeiro passo do processo, que é o tratamento físico. 

 Nessa etapa, uma pequena porção da amostra é separada e passa pelo 

tratamento químico. Primeiramente é feito um tratamento com aplicação de ácidos e 

bases com objetivo de eliminar a parte superficial das amostras, evitando de ocorrer 

contaminação. 

Em seguida ocorre a preparação do tubo de combustão com reagentes 

químicos e uma parte da amostra. O tubo é tampado com lã de vidro, submetido a 

vácuo, selado e por fim é levado à mufla para obter gás carbônico através da reação 

entre a amostra e os reagentes químicos. 

Prepara-se o tubo de combustão utilizando reagentes que tem como objetivo 

transformar o gás carbônico em grafite. É feita a armadilha de nitrogênio e este é 

despejado numa mistura de gelo seco e álcool, responsável por reter moléculas de 

água contidas no gás. O tubo anteriormente separado é colocado na linha de vácuo, 

coloca-se a armadilha de nitrogênio e assim o gás contido nele é liberado. Resfria-se 

o tubo com nitrogênio líquido para selecionar só o gás, é selado e levado novamente 

à mufla para obter grafite. 

A última etapa é a sala de prensa, onde é retirado o grafite do tubo e este é 

prensado em um cátodo. Por fim, esse cátodo é levado para o acelerador de 

partículas, finalizando o processo de datação. 
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• Registro diacrônico de frequência temporal 

Tabela 13 – Registro diacrônico de frequência temporal do evento de Tratamento 
Físico 

Comportamento Frequência Total 

Pega a amostra (observado feita com amostra de carvão) / 1 

Separa uma parte / 1 

Mede a amostra na balança / 1 

Começa a raspagem do carvão / 1 
Tempo observado: 10 minutos 

Tabela 14 – Registro diacrônico de frequência temporal do evento de Tratamento 

Químico 

Comportamento Frequência Total 

Pega a amostra preparada anteriormente / 1 

Lava com água ultrapura / 1 

Amostra é colocada em um banho de ácido // 2 

Coloca a amostra no banho de base / 1 
Tempo observado: 10 minutos 
 

Tabela 15 – Registro diacrônico de frequência temporal do evento de Preparação do 

Tubo de Combustão (CT) 

Comportamento Frequência Total 

Pega o tubo // 2 

Pega os reagentes // 2 

Coloca a amostra no tubo // 2 

Tampa o tubo com lã de vidro // 2 

Faz o vácuo no tubo / 1 
Tempo observado: 10 minutos 
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Tabela 16 – Registro diacrônico de frequência temporal do evento de Purificação 

Comportamento Frequência Total 

Faz a armadilha de nitrogênio / 1 

Faz a mistura com gelo seco e álcool / 1 

Faz a checagem de vácuo / 1 
Tempo observado: 10 minutos 
 

Tabela 17 – Registro diacrônico de frequência temporal do evento de Prensa 
Comportamento Frequência Total 

Quebra o tubo //// 4 

Retira o grafite //// 4 

Prensa o grafite em um cátodo //// 4 
Tempo observado: 10 minutos 

 

4.5 Quadro do Diagnóstico Ergonômico 

Tabela 18 – Quadro do Diagnóstico Ergonômico. 

Classe de 
Zonas/Subsistema 

Problema Exigências e 
Constrangimentos da 

Tarefa 

Avaliação e 
Opiniões 

Recomendações 

Zona Interfacial Posturas 

prejudiciais. 

No laboratório os 

pesquisadores dispõem 

de posturas inadequadas 

durante várias etapas da 

realização da tarefa, como 

por exemplo na hora de 

movimentar o galão de 

nitrogênio líquido.  

Pode-se notar 

por meio das 

fotos e 

observações 

do estudo 

postural.  

Devem adotar 

posturas adequadas 

para evitar dores 

musculares. 

Zona Química-
ambiental 

Contaminação 

com produtos 

químicos. 

Respingos de compostos 

químicos podem acabar 

causando alergias e 

queimaduras. 

Segundo 

observações e 

conversas no 

local. 

Devem utilizar 

máscaras e luvas 

durante o manuseio 

desses produtos. 
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Zona Acidentária Acidentes de 

trabalho. 

Os pesquisadores 

manuseam diversos tipos 

de equipamentos e 

compostos químicos que 

podem ocasionar 

acidentes, foi relatado 

acidente com nitrogênio 

líquido. 

Por meio de 

conversa com 

os estudantes 

do laboratório. 

Utilizar os 

equipamentos de 

proteção individual. 

Zona 
Movimentacional 

Movimento de 

materiais 

pesados. 

Excesso de peso ao 

movimentar esses 

materiais, podendo causar 

problemas musculares. 

Por meio de 

observações e 

registro 

fotográfico. 

Devem evitar pegar 

peso. 

Zona Operacional Ritmo intenso. Os estudantes possuem 

ritmo intenso de trabalho 

e algumas vezes prazo de 

entrega apertados. 

Por meio de 

conversas com 

os 

pesquisadores. 

Saber se planejar 

com o prazo. 

Zona Acional/Manual Movimentos 

repetitivos. 

Acabam fazendo 

movimentações 

excessivas em algumas 

etapas da tarefa. 

Segundo 

observações e 

registros 

fotográficos no 

local. 

Evitar movimentos 

repetitivos e fazer 

algumas pausas 

entre as etapas 

precavendo de 

possíveis lesões. 

Zona Físico-
ambiental 

Exposição 

física-ambiental. 

Ficam expostos ao calor 

ou frio do ambiente e 

ruídos das máquinas. 

 

Por meio das 

visitas e 

através de 

aplicativos de 

medição de 

ruídos e 

temperatura. 

Utilizar proteção de 

ouvido (EPI). 

Zona 
Espacial/Arquitetural 

de Interiores 

Espaços 

reduzidos. 

O ambiente possui 

espaços reduzidos, 

dificultando algumas 

etapas da tarefa. 

Por meio de 

visitas e fotos. 

Utilizar móveis 

adequados e 

melhorar a 

disposição deles no 

ambiente. 
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CAPÍTULO 5 - Análise de similares e geração de alternativas 

Para a análise de similares, foram feitas pesquisas na internet de 

organizadores, móveis e outras analogias nas quais pudessem ser aplicadas no LAC. 

Destes similares, foram analisados cada um e descritos os pontos positivos, negativos 

e interessantes de cada um. 

5.1 Análise de similares com PNI 

Similar 1 - Organizador gaveteiro para pequenos objetos. 

 
Fonte: Vonder 

 

P N I 

Possui gavetas com duas 
variações de tamanhos. 

Apenas guarda objetos muito 
pequenos. 

Gavetas transparentes 
facilitando ver o que tem dentro e 
são facilmente removíveis. 
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Similar 2 – Rack para tubos de grafitização. 

 
Fonte: Labor Shopping 

P N I 

Acomoda os tubos de 
grafitização de forma prática. 

Os buracos são muito grandes 
para os tubos, então eles ficam 
soltos e também utiliza espaço 
desnecessário. 

Permite ver facilmente o que tem 
dentro. 

 

Similar 3 - Armário gaveteiro para organizar objetos de diferentes tamanhos. 

 
Fonte: Presto 

 

P N I 

Possui várias gavetas e 
prateleiras. 

Pouco espaço e difícil de 
manusear as gavetas. 

Possui diferentes tamanhos. 
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Similar 4 - Organizador de brinquedos com caixas coloridas removíveis. 

 

Fonte: Organibox 

P N I 

Possui diferentes tamanhos para 
acomodar diferentes tipos de 
brinquedos. 

Pelo material não ser 
transparente, dificulta ver o que 
tem dentro. 

Cores diferentes que podem 
ajudar na tomada de informação. 

 

Similar 5 - Organizador de comprimidos com dias da semana e horários. 

 
Fonte: Casa Amora 

P N I 

Possui várias cores e tem escrito 
os horários e dias, facilitando a 
organização e no caso dos 
comprimidos, minimiza a chance 
de esquecer de tomar algum. 

Serve apenas para guardar 
pequenos objetos. 

Possui material com certa 
transparência, facilitando ver o 
objeto que contém dentro. 
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5.2 Modelagem verbal 

Por meio das visitas, entrevistas e análise de similares caracterizando-os, 

pôde-se notar diversas falhas no ambiente atrapalhando a execução da tarefa devido 

à dificuldade de tomada de informação e falta de organização.  

Para isso, foi escolhida a criação de um armário pequeno para a acomodação 

das amostras com os racks, possuindo rodízios para facilitar a movimentação, 

utilização de códigos e etiquetas nas gavetas. 

Sendo assim, os requisitos do projeto são: 

- Utilizar diferentes cores na organização das amostras, sendo necessário 

primeiro analisar se essa caracterização será por ano, por grupos de amostras 

ou projetos finalizados; 

- Móvel precisa ter frente que seja possível ver o que conteúdo de dentro; 

- Móvel precisa possuir rodízios para facilitar a movimentação 

- Os racks precisam de uma estrutura segura para evitar acidentes 

- A altura do rack precisa ser maior do que os já existentes para protegê-los 

melhor 

- Diâmetro dos furos precisa ser menor para que os tubos fiquem mais justos no 

rack. 

 

5.3 Geração de alternativas 

 Depois dos estudos realizados anteriormente, começou o processo de geração 

de alternativas. O primeiro ponto a ser levado em consideração seria o da forma de 

organização das amostras. Foram pensadas em formas diferentes para isso, sendo 

estas: 

- Por ano em que a pesquisa foi realizada; 

- Por categoria de amostras (reino vegetal, animal, mineral); 

- Por pesquisador; 
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- Código de projeto; 

- Separar amostras orgânicas e inorgânicas; 

- Separar amostras de referência. 

 Após conversas com a coordenadora do laboratório, chegou-se à conclusão 

que a organização por ano de pesquisa por gavetas não seria ideal, pois a quantidade 

de amostras que recebem em um ano pode ser muito maior do que a recebida em 

outro. Foi relatada a dificuldade na hora de separar as amostras na hora de levar ao 

acelerador pois dentro de um mesmo projeto existem materiais orgânicos e 

inorgânicos e podem ser confundidos pois não tem nada que indique a diferença entre 

cada um. Além disso, também foi dita a necessidade de separar também as amostras 

de referência, que são amostras que já se sabem o valor, sendo usadas para 

comparativo com outras recém datadas, podendo utilizar outra cor para ela.  

 Outro ponto a levar em consideração são dos racks que suportam os tubos de 

ensaio. Foi pensado em fazer uma padronização deles para serem utilizados no 

armário, possibilitando criar divisórias encaixáveis para colocar os códigos de forma 

que facilite a leitura e localização dos projetos. Por fim, foram geradas alternativas do 

móvel através da técnica de brainstorm, respeitando o que foi estabelecido na 

modelagem verbal. 
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Alternativa 1 – Armário baixo com caixas transparentes 

 

Figura 16: Alternativa número 1. FONTE: A autora. 

Alternativa 2 – Estante aberta com rodízios 

 

Figura 17: Alternativa número 2. FONTE: A autora. 
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Alternativa 3 - Organizador com prateleiras e porta de correr 

 

Figura 18: Alternativa número 3. FONTE: A autora. 

 
 

Em seguida foram geradas as alternativas dos racks. 

Alternativa 1 - Rack pintado com 3 cores, separando áreas para as amostras 

orgânicas, inorgânicas e de referência. 
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Figura 19: Alternativa número 1 do rack. FONTE: A autora. 

  

Alternativa 2 - Rack de acrílico com divisórias. 

 

Figura 20: Alternativa número 2. FONTE: A autora. 

 

Alternativa 3 - Rack de alumínio com fitas adesivas coloridas para separar as 

amostras. 
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Figura 21: Alternativa número 3. FONTE: A autora. 

 

5.4 Alternativa escolhida 

A alternativa 2 por ser aberta não resolveria tão bem o problema da segurança, 

além de ser difícil de pegar os suportes. A número 3 apresenta uma porta de vidro de 

correr, o que poderia dificultar a retirada dos tubos do móvel. A alternativa escolhida 

do móvel foi a número 1 por possuir gavetas com frente transparente onde seria 

possível colocar etiquetas com informações referentes aos racks guardados nela. 

Também foi usado apenas uma coluna de gavetas ao invés de duas. As gavetas 

seriam colocadas da mesma forma, através de corrediças. A medida das gavetas foi 

calculada de forma que fosse possível colocar 8 suportes em cada, para isso foi 

medido o maior dos já existentes no laboratório. 
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Figura 22: Alternativa escolhida feita em SolidWorks. FONTE: A autora. 

Os projetos mais antigos seriam colocados na última gaveta enquanto os mais 

recentes nas primeiras. O compartimento no final do móvel serve para guardar as 

pastas com informações referentes a eles, facilitando e agilizando o trabalho. 

 

Figura 23: Alternativa escolhida do rack feita em SolidWorks. FONTE: A autora. 

Através de conversas com a coordenadora a alternativa escolhida dos racks foi 

a de número 2, onde os códigos seriam separados por divisórias com informações de 
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cor, de forma que facilitasse a visualização. Além disso, possui espaço para 54 tubos 

e cada furo tem diâmetro de 1 cm.  

A primeira alternativa não resolveria o problema pois ao pintar o suporte só 

poderia ser utilizado para um projeto específico, precisando ser algo mais adaptável 

para utilizá-lo novamente. A terceira alternativa usaria fitas adesivas coloridas que 

indicariam as amostras orgânicas e inorgânicas, sendo fácil de retirá-las após o uso e 

poderia facilmente reutilizar o rack para outros projetos futuros. Apesar disso, poderia 

gerar confusão na hora de tirar as fitas caso o usuário esquecesse do posicionamento 

e das cores utilizadas. 
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CAPÍTULO 6 - Projetação Ergonômica 

 A etapa da Projetação consiste em analisar os requisitos e necessidades do 

projeto, além de definir a população usuária e realizar os estudos dos manequins 

antropométricos com objetivo de definir as medidas máximas e mínimas do produto, 

de forma que atenda o maior homem e a menor mulher. As gavetas mais baixas 

devem ser acessadas com o usuário sentado, preferencialmente em um banco, para 

maior conforto. 

6.1 Requisitos e necessidades do projeto 

- Ambiente do projeto: interior do Laboratório de Radiocarbono do Instituto de 

Física na Universidade Federal Fluminense, mais especificamente na sala de 

preparação física. 

- Estrutura: Armário pequeno com quatro gavetas e um espaço inferior para 

armazenagem de outros objetos, frente da gaveta transparente permitindo 

enxergar o conteúdo, tamanho da gaveta cabendo 8 racks.  

- Restrições: O tamanho do móvel precisa acomodar os racks, estes tendo 

medidas de 27 cm de largura, 13 cm de altura já com os tubos inclusos e 13 

cm de comprimento. 

6.2 Requisitos da tarefa: tomada de informação e acionamento 

Tabela 19 – Tomada de Informação 

Tomada de Informação 

Deve ter informação de cor para separar matérias orgânicas, inorgânicas e amostras 

de referência. 

Frente do móvel de material transparente para conseguir ler etiquetas e códigos. 

Acionamento 

Os objetos devem estar ao alcance do usuário. 

FONTE: A autora, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2014). 
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6.3 Dimensões relevantes 

Tabela 20 – Dimensões relevantes – Tomada de Informação 

Requisito da Tarefa Dimensão Relevante Usuário Limitante 

Tomada de Informação 

O usuário precisa enxergar 

as amostras dentro do 

armário. 

Visão principal na vista 

frontal com o usuário em 

pé. 

Mulher percentil 1%. 

FONTE: A autora, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2014). 

Tabela 21 – Dimensões relevantes – Acionamento 

Requisito da Tarefa Dimensão Relevante Usuário Limitante 

Acionamento 

Os racks com amostras 

devem estar ao alcance 

dos usuários. 

Usuário em pé com braços 

esticados para cima. 

Mulher percentil 1%. 

FONTE: A autora, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2014). 

6.4 Definir população usuária 

No caso do estudo realizado, a nacionalidade é brasileira. Foi então definida a 

população usuária como: homens e mulheres, brasileiros, adolescentes e adultos, 

estudantes de iniciação científica e pesquisadores. 

 

6.5 Seleção da população acomodada 

Optou-se então por atingir 98% da população que será acomodada no produto. 

O público alvo abrange homens e mulheres de diversas faixas etárias. Atribui-se à 

essa escolha, percentil 1° da menor mulher e o 99° percentil do maior homem.  
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Figura 24: manequins do maior homem (percentil 99%) e da menor mulher (percentil 1%).  
FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 

  

  

6.6 Escolher e informar levantamento antropométrico 

Devido à falta de um padrão antropométrico nacional, foi-se usado o padrão 

americano, que contém características que se assemelham morfologicamente as 

medidas antropométricas dos brasileiros. O levantamento antropométrico escolhido 

foi o baseado nos estudos de Henry Dreyfuss no livro As Medidas do Homem e da 

Mulher (2005), que abrange 98% da população.  
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6.7 Informações sobre roupas e EPIs 

Para executarem as tarefas, os usuários devem utilizar EPIs como: óculos 

protetores, luvas, jaleco, respiradores, viseiras, protetor de ouvido. Além disso, 

precisam usar sapatos fechados e calça. É essencial o uso de todos os EPIs durante 

a permanência no laboratório. 

 

6.8 Identificar usuários limitantes 

O usuário limitante é a mulher percentil 1 na compatibilização dos dois usuários 

extremos.  

 

 

Figura 25: manequim da mulher percentil 1.  
FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
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6.9 Construir parâmetros do Projeto Antropométrico 

Nesta fase, foram feitos bonecos antropométricos do maior homem, com 1,90 m de 

altura, e da menor mulher, de 1,49 m de altura. 

6.9.1 Requisitos visuais 

 Plano Sagital/Lateral Plano Cranial/Superior 

Requisito de 
Visibilidades 

Percepção de cores; discriminação de símbolos; visão 

normal 

Movimentação da cabeça 30° - flexão frontal 45° + 45° - rotação lateral 

esquerda e direita 

Ângulo de visão 30° + 30° 30° + 30° 

Raio de focalização Distância para visualização de terminais de vídeo - 50 

cm distância focal máxima desejável - 70 cm 
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- Vista Sagital/Lateral 

 

Figura 26: manequim da vista lateral da mulher percentil 1.  
FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
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Figura 27: manequim da vista lateral do maior homem.  
FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
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Figura 28: visão compatibilizada da vista lateral do maior homem e menor mulher.  
FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
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- Vista Cranial/Superior 

 

Figura 29: manequim de cone de visão de vista superior da menor mulher.  
FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 

 
 

 

Figura 30: manequim de cone de visão de vista superior do maior homem.  
FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
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Figura 31: visão compatibilizada dos manequins de cone de visão de vista superior da menor 
mulher e do maior homem.  

FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
 

6.9.2 Requisitos Acionais 
 

Requisitos acionais Articulação do corpo Ângulo biomecânico de 
conforto 

Plano sagital lateral Ombro/Braço Superior -10° a 25° 

 Cotovelo/Antebraço 80° a 115° 

 Quadril/Tronco 90° a 95° 

Plano coronal frontal Ombro/Braço Superior 0° a 30° 

 Tornozelo/Pé 0° 

Plano Cranial/Superior Ombro/Braço 0° a 25° 

 Cotovelo/Antebraço -30° a 40° 

 Punho/Mão 0° 

 



72 
 

 

Figura 32: vista lateral da menor mulher com o antebraço esticado no ângulo de 90 graus.  
FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
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Figura 33: vista lateral do maior homem com o antebraço esticado à 90 graus.  
FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
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Figura 34: compatibilização da vista lateral do maior homem e menor mulher com braços à 90 
graus.  

FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
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Figura 35: vista lateral da inclinação do tronco da menor mulher.  
FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
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Figura 36: vista lateral da inclinação do tronco do maior homem. 
FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
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Figura 37: compatibilização da vista lateral da inclinação do tronco do maior homem e da 
menor mulher.  

FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
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Figura 38: vista lateral da movimentação dos braços da menor mulher, com o tronco 
levemente inclinado. 

FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
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Figura 39: vista lateral da movimentação dos braços do maior homem, com o tronco reto. 
FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
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Figura 40: compatibilização da movimentação dos braços da menor mulher e maior homem, 
com o tronco reto, com a altura máxima que o móvel poderia chegar. 

FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
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Figura 41: vista lateral do alcance da menor mulher sentada em um banco. 
FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
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Figura 42: vista lateral do alcance do maior homem sentado em um banco. 
FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 
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Figura 43: vista lateral do alcance da menor mulher e maior homem sentados em um banco, 
sendo esta a altura ideal para o manuseio da última gaveta. 

FONTE: A autora, baseado em DREYFUSS (2005). 

 

  



84 
 

CAPÍTULO 7 – Validação 

 A validação é a etapa onde é feito um modelo preliminar, que tem como objetivo 

confirmar as escolhas feitas no projeto. O mock-up do móvel foi construído para 

confirmar as medidas obtidas na projetação ergonômica e foi utilizado material 

alternativo, escala 1:1 e posteriormente sua funcionalidade foi testada com pessoas 

que possuem medidas próximas aos manequins antropométricos. Já o modelo do rack 

foi realizado para testar alterações de altura e diâmetro dos furos, com intuito de 

manter os tubos mais seguros. 

 

7.1 Mock-up em escala 1:1 

Foi feito inicialmente um modelo de escala 1:1 do produto, para melhor 

visualização e confirmar as suas medidas, além de poder realizar testes 

posteriormente. Desta forma, foi realizado de forma simples com material alternativo. 

Para manter a estrutura, foi escolhido utilizar placas de isopor de 15mm de espessura 

e acetato para simular o material transparente da frente da gaveta, além disso rodízios 

transparentes com trava de 10 cm de altura. 

 

 

Figuras 44 e 45: Construção do modelo de teste.  
FONTE: Danielle Santana. 
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Figura 46: Modelo de teste feito de isopor e acetato.  

FONTE: A autora. 

 

Foram utilizadas as seguintes medidas: 100 cm de altura, 52 cm de 

profundidade, 80 cm de comprimento. Com as rodinhas, o modelo possui 110 cm de 

altura, da qual foi tirada do estudo dos bonecos antropométricos. 

Já para os racks foram construídas as duas alternativas para serem testadas e 

apresentadas para os responsáveis do LAC. O material utilizado também foi placa de 

isopor de 0,5 cm de espessura. As medidas escolhidas em ambos foram de 27 cm de 

comprimento, 13 cm de largura, baseadas nos suportes já existentes e 10 cm de altura 

pois através de conversas houve a sugestão de ser mais alto que os outros para os 

tubos ficarem mais seguros, ficando uma menor parte exposta para fora. Além disso, 

também possuem pegas nas laterais para o usuário retirar e colocar na gaveta com 

mais facilidade e furos de 1,2 cm de diâmetro. 
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Figuras 47 e 48: Modelo 1 de teste feito de isopor. FONTE: A autora. 

 
No primeiro modelo, os furos possuem 1,2 cm de distância um do outro e a 

separação das amostras orgânicas e inorgânicas se daria através de fitas adesivas 

coloridas, sendo possível retirá-las com facilidade ao fim de um projeto e utilizá-lo 

novamente. A pega possui 10 cm, medida retirada do livro As Medidas do Homem e 

da Mulher (2005) de Henry Dreyfuss. 
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Figuras 49 e 50: Segundo modelo feito de isopor. FONTE: A autora. 

 
A organização dos tubos seria feita através de cortes na vertical dos racks, 

sendo possível colocar cartões com cores e outras informações para diferenciar os 

diferentes tipos de amostras. A desvantagem é que só seria possível separá-las em 

um sentido do suporte. A lateral possui espaço para colocar os dedos para retirá-lo 

das gavetas. 

Após os testes concluiu-se que a medida escolhida para a altura precisaria ser 

alterada pois devido a variação de tamanho dos tubos após serem selados, os 

menores ficariam muito para dentro do suporte, impossibilitando de serem retirados. 

Sendo assim, a altura ideal para o protótipo será de 8 cm. 

Além disso, foi observado que haveria a necessidade de uma segunda 

prateleira com furos embaixo da primeira para que os tubos não ficassem soltos, 

evitando possíveis acidentes. As pegas nas laterais também não funcionariam muito 

bem pois para retirar os racks das gavetas seria necessário movimentar para o lado 
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para conseguir colocar os dedos, o que ocasionaria em perda de espaço. Sendo 

assim, foi sugerido utilizar alguma pega na parte superior. Quanto a organização, 

houve uma preferência pelo segundo modelo, que foi escolhido e feito o protótipo. 

 

7.2 Requisitos de teste – Mock-up 

O teste de validação do móvel com o usuário foi feito com a presença de duas 

pessoas, uma mulher de 1,55m e um homem de 1,80m. Era preciso mostrar como 

seria utilizado o produto por alguém da mesma altura, fazendo movimentos como 

puxar a gaveta, acomodar os suportes na parte de cima, se abaixar para alcançar os 

objetos mais embaixo, para ver se o mesmo é adequado ou precisaria de alguma 

mudança. Assim, conforme a realização da tarefa, foi feito o registro fotográfico para 

a avaliação. 

7.3 Teste – Mock-up 

 

Figuras 51 e 52: Maior homem e menor mulher puxando as gavetas.  

FONTE: A autora. 
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Figuras 53 e 54: Maior homem e menor mulher puxando as gavetas debaixo.  

FONTE: A autora. 
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Figuras 55 e 56: Vista superior do maior homem e menor mulher.  

FONTE: A autora. 

  



91 
 

CAPÍTULO 8 - Modelo Final 

 Após os testes com mock up e a confirmação das medidas observadas na 

projetação, se deu a construção do protótipo.  

 

8.1 - Protótipo 

 Para a construção do protótipo do móvel o material escolhido foi o MDF com 

1,5 cm de espessura pois aguentaria o peso e não espanaria ao furar. Foi fitado 

recebendo acabamento de cor branca, as laterais foram coladas e aparafusadas. 

Foram utilizadas 8 corrediças e 8 puxadores, além dos parafusos, frente das gavetas 

de acrílico também coladas e aparafusadas e fundo do armário de eucatex. 

 Para escolher o material do modelo foi levado em conta o preço e a principal 

preocupação do laboratório, que era referente à cupim. O MDF dificilmente é atacado 

por cupim devido à dureza e levar resina sintética na composição. Além disso, existem 

vernizes que ajudam a inibir esses insetos. 

Por fim, foram utilizados 4 rodízios transparentes, sendo 2 com trava. As 

medidas finais mantiveram as mesmas do mock-up, sendo 110 cm de altura com as 

rodas, 52 cm de profundidade, 80 cm de comprimento. Essas medidas foram retiradas 

dos manequins antropométricos e testes com o modelo. A altura das gavetas é de 20 

cm e foi pensada de forma que acomodasse os suportes já com os tubos, que medem 

aproximadamente 13 cm. As placas de MDF foram fixas com parafuso e as gavetas 

com corrediças e trava para não soltar até o final. 

 O custo do projeto foi de R$ 550,00 de material e mão-de-obra do marceneiro, 

R$100,00 dos rodízios de 10cm e R$300,00 do acrílico com o corte. 
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Figuras 57 e 58: Protótipo finalizado.  

FONTE: A autora. 

  

O rack foi pensado para acomodar 54 tubos e tem 9 divisórias para colocar 

cartão com cores separando as amostras orgânicas e inorgânicas, além de colocar 

informações relevantes ao projeto. O material escolhido foi acrílico cristal 4 mm de 

espessura devido a necessidade de utilizar material plástico pois não solta resíduos e 

não prejudica a contagem de carbono nas amostras, além de ter custo mais baixo e 

ter mais facilidade de encontrar profissionais que trabalhem utilizando-o. Possui duas 

alças de inox escovado em suas extremidades, facilitando a movimentação. 

Suas medidas finais foram de 27 cm de comprimento, 13 cm de largura e 8 cm 

de altura. Os furos da primeira prateleira possuem 1 cm de diâmetro enquanto os da 

segunda possuem 0,8 cm. Além disso, as divisórias têm 9 cm de comprimento. 
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A placa superior de acrílico foi dobrada para formar as laterais, a segunda placa 

foi colada e os furos e divisórias foram feitos com corte a laser. A alça é de aço 

escovado e foi colocada através de parafusos, colocados através dos furos que 

também foram feitos da mesma forma. 

O custo de corte das placas e mão de obra foi de R$ 160,00 e as alças custaram 

R$10,00 no total.  

 

Figuras 59: Protótipo do rack. FONTE: A autora. 

 

8.2 - Requisitos do teste com o protótipo 

Com o protótipo finalizado, era necessário testá-lo com pessoas que tivessem 

os mesmos padrões dos bonecos antropométricos utilizados na análise ergonômica. 

Assim, poderia ter certeza que o produto alcança os ambos extremos observados. O 

teste foi realizado com dois usuários, um homem e uma mulher, que se encaixam na 
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proporção ''maior homem'' e ''menor mulher''. Além disso, seria necessário testar o 

suporte com as amostras. 

8.3 - Validação 

 

Figuras 60 e 61: Proporção do maior homem e menor mulher com o protótipo.  

FONTE: A autora. 
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Figuras 62 e 63: Maior homem e menor mulher abrindo as gavetas.  

FONTE: A autora. 

 
Por fim, foram feitos os testes de usabilidade com o rack. Foi escolhido papel 

cartão colorido no teste das divisórias, porém uma alternativa seria a de usar placas 

de poliestireno por terem cores diferentes, possibilitando também adesivação e 

escrever com caneta de quadro por cima. A equipe do laboratório demonstrou 

preferência pelo papel cartão, por ser mais fácil de encontrar e mais barato. 
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Figuras 64: Novo rack na gaveta em comparação aos antigos. FONTE: A autora. 

 

 

Figuras 65: Novo rack com os tubos e divisória de papel cartão. FONTE: A autora. 
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8.4 - Avaliação 

Após a validação, foi possível avaliar o que poderia ser melhorado. As medidas 

ficaram boas para os usuários e para acomodar 8 suportes por gaveta. O material 

escolhido nos dois protótipos se mostrou satisfatório. Um ponto a melhorar seria o 

encaixe e movimentação de algumas gavetas, porque umas deslizam com mais 

facilidade enquanto outras acabam prendendo.  

No início do período 2019.1 o móvel foi levado ao laboratório e colocado para 

testes na sala de prensa. A mesa usada com a função de guardar os suportes já 

existentes foi retirada e apenas o protótipo ficou sendo usado. 

 

Figuras 66 e 67: Armário já organizado e em uso. Fonte: A autora. 

Os projetos mais antigos ficam nas gavetas mais baixas enquanto os mais 

novos nas mais altas. A gaveta com a frente transparente permite ver as etiquetas e 

os códigos dos projetos com facilidade e as planilhas com informações ficam 

guardadas em pastas que também ficam no móvel.  
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 O suporte também foi deixado em uso no final de maio para que pudesse ser 

feita qualquer mudança. As medidas também foram satisfatórias, cabendo nas 

gavetas e acomodando um bom número de tubos. No total, o móvel seria capaz de 

guardar 32 racks e 1.728 tubos. A alça para retirada deles foi uma ideia bem recebida 

por parte dos estudantes e da coordenadora do laboratório. 

  

Figuras 68 e 69: Armário sendo utilizado com as amostras e rack sendo usado. Fonte: A 
autora. 
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CAPÍTULO 9 - Conclusão 

Após muita pesquisa e estudo realizados ao longo do período e a partir da 

construção de testes com o modelo de apresentação, foram tiradas muitas conclusões 

relevantes sobre o projeto. O objetivo principal era o de armazenar com maior 

segurança e organizar as amostras, tornando a tarefa mais fácil e rápida de ser 

concluída. 

O problema estudado na sala de prensa relativo à falta de proteção das 

amostras por ficarem apenas colocadas nos suportes em cima da mesa foi 

solucionado com o móvel. Agora ficam guardados em gavetas com frente 

transparente, evitando de entrar em contato com possíveis contaminadores e impede 

de alguém esbarrar nos tubos ou nos racks e causar acidentes. 

No que tange a desorganização dos projetos, também foram notadas melhoras 

já que a separação em gavetas ajuda nisso, principalmente fazendo de forma com 

que os projetos antigos fiquem nas gavetas mais baixas enquanto os mais novos nas 

de cima. Com intuito de concentrar informações sobre as amostras estudadas no 

próprio organizador, o compartimento para armazenar as planilhas com códigos e 

referências sobre elas se mostrou funcional. Além disso, as divisórias do rack também 

foram um ponto positivo nisso, pois tornou-se possível separar os materiais orgânicos, 

inorgânicos e de referência utilizando papel cartão colorido, podendo também colocar 

informações neles. 

 O suporte em geral atingiu bons resultados, a alça colocada para facilitar de 

retirar das gavetas foi bem recebida e aparentou ser segura, porém apenas com mais 

tempo de teste isso será confirmado. Ao diminuir as medidas dos furos em relação 

aos racks já existentes também pode garantir que os tubos tivessem mais 

estabilidade. 

A escolha de materiais e o processo da construção do protótipo ficaram como 

maior lição deste trabalho. Por ter sido observado o contexto de um laboratório, o 

material tinha que ser resistente, não podia apresentar nada que pudesse contaminar 

as amostras em sua composição e ser transparente. Sendo assim, o acrílico e o MDF 

foram escolhidos por serem mais fáceis de encontrar profissionais que os utilizem, 

além de não terem custo tão alto. O resultado tanto do móvel quanto do suporte ficou 

funcional e com boa aparência. 
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Uma etapa muito importante foi a do estudo ergonômico pois com ela foi 

possível obter as medidas adequadas que foram confirmadas posteriormente através 

dos testes com o mock-up. Não foi necessário fazer nenhuma alteração no armário e 

ele pôde ser deixado em uso desde o começo do semestre. 

Os produtos no fim cumpriram seus objetivos e atenderam as expectativas por 

parte da projetista e também foi bem aceito pelos estudantes e pesquisadores do 

Laboratório de Radiocarbono que ficaram bem animados com os resultados. Foi dito 

que pretendem dar continuação a produção de racks, substituindo os que existem por 

novos até a 1ª Conferência Latinoamericana de Radiocarbono, que terá visitas ao 

espaço e acontecerá no final de julho.  

Este projeto só foi possível de ser realizado com participação e opiniões dos 

integrantes, principalmente pelas diversas soluções pensadas em conjunto. 
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ANEXO A – Desenhos Técnicos 
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