
XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
1 

O papel da ergonomia de informação (sinalização) no ambiente de 
trabalho 

 
Mariana Falcão Bormio (UNESP) – marianabormio@uol.com.br 

Prof. Dr. José Carlos da Silva Plácido (UNESP) - placido@faac.unesp.br 
Sileide Aparecida de Oliveira Paccola - (UNESP) - sileidepaccola@yahoo.com.br 

   
   
Resumo: Este trabalho teve por objetivo o estudo da ergonomia informacional (sinalização) 
na composição de ambientes de  trabalho, uma vez que atribui-se à esta um papel de extrema 
importância para a obtenção de ambientes seguros e acessíveis. Para tanto, foi realizada 
uma  revisão bibliográfica, que buscou a fundamentação do tema  em questão. 
 
Palavras-chave: Sinalização; segurança; ergonomia.  
 
 
1. Introdução 
 

O processo de globalização, o desenvolvimento tecnológico e a dinamica vivida pela 
sociedade atual, tornam mais freqüente a necessidade de comunicação, além da troca de 
informações entre as pessoas, assim como a necessidade de uma linguagem universal que a 
torne rápida. Muitas vezes isso ocorre entre pessoas de diferentes países, culturas e línguas, 
nas mais diversas situações, seja pela necessidade de instruções, para o manuseio de 
maquinários, equipamentos ou simplesmente para a locomoção durante uma viagem, ou 
dentro do ambiente de trabalho.  

Neste contexto, a comunicação visual apresenta-se como sendo a forma mais fácil de 
conseguir essa universalização na troca de informações, uma vez que os sistemas de sinais e 
signos são facilmente compreendidos ou relacionados com situações reais. Em muitos casos 
não sendo necessário um estudo prévio de conhecimento sobre os mesmos, pois, além de 
serem capazes de transmitir idéias/comunicar de forma rápida, sucinta e eficiente, evitam 
situações constrangedoras, de riscos ou até mesmo acidentes. 

Entre as aplicações da sinalização, destaca-se a sinalização de segurança, empregada 
na prevenção de falhas ou erros humanos, a qual deve ser utilizada como forma de defesa 
contra acidentes, nos mais diversos locais do ambiente de trabalho, pois, além de fornecer 
informações aos funcionários, também atende os visitantes, que não conhecem os riscos 
locais. 

Um projeto de sinalização prioriza passar para o público, de forma resumida, clara e, 
sobretudo objetiva, o conteúdo de sua informação de sua mensagem, alertando sobre a 
existência de perigo que possa expor pessoas e/ou patrimônio (equipamentos e edifícios) ao 
risco de danos físicos (Silva e Barbosa, 2004), tornando-se essencial em ambientes públicos, 
onde o fluxo de pessoas que circulam é grande e variado.  

Ribeiro e Mont’Alvão (2006) consideram que as atividades humanas demandam uma 
movimentação pelo ambiente no qual se realizam tais atividades, e que este deslocamento 
(eficiente ou não) terá influência na execução das atividades, e no conforto do indivíduo. Fato 
que acarreta na necessidade de “uma rede clara e bem elaborada de informações para orientar 
seus usuários” (...) “O deslocamento espacial é, portanto um comportamento básico da 
existência humana que está intimamente relacionado com a linguagem visual existente no 
ambiente” (RIBEIRO E MONT’ALVÃO, 2006). 

O presente artigo objetiva, através de revisão bibliográfica de autores das áreas de 
engenharia de segurança e ergonomia, evidenciar e justificar a importancia da sinalização em  
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ambientes de trabalho, ou qualquer que seja a natureza deste. Desta forma colocá-la como 
objeto de discussão, para que sejam levantadas questões sobre as deficiências e dificuldades 
atuais, e contribuir para o sugimento de novas propostas para esse tema. 
 
2. Fatores ambientais do trabalho 
 

Todo ambiente é composto por vários fatores, os quais interferem na realização das 
tarefas ali executadas, sejam de forma positiva ou não. Portanto uma adequada configuração 
ambiental proporciona condições de segurança, conforto, bem estar, podendo aumentar a 
qualidade e a produtividade do trabalhador / usuário. 

Dentre esses fatores podemos citar os ruídos, vibrações, temperaturas, illuminações, 
odores, cores, entre outros. 

Da preocupação com esses fatores surgem as medidas de segurança, que muitas vezes 
impedem conseqüências negativas para tanto para o funcionário, quanto para a empresa. 

Ely (apud Moraes, 2004) considera que é “necessário projetar ambientes de trabalho 
eficazes, em termos de conforto e segurança, que atendam as necessidades funcionais para a 
realização das atividades. Pressupõe, também, ser necessário anteceder ao projeto, a 
compreenção das necessidades formais e estéticas desse ambiente, a fim de assegurar um 
espaço agradável, de prazer e bem-estar (...) os detalhes espaciais, os elementos arquitetônicos 
e gráficos influênciam na orientação na medida em que podem facilitar ou dificultar os 
deslocamentos no ambiente”. 

Dentro desse contexto, a sinalização auxilia na administração dos fatores ambientais, 
disponibilizando informação essencial, tanto de fluxo quanto de segurança, no ambiente de 
trabalho. 

 
3. A sinalização no ambiente de trabalho 
 

Frutiger (1999, p.215) considera que a orientação no ambiente por meio da sinalização 
possui uma função de comunicação menos passiva ou informativa, podendo “representar uma 
indicação, uma ordem, uma advertência, uma proibição ou uma instrução, seu objetivo não é 
apenas comunicar, mas, sobretudo produzir uma reação imediata no observador”. 

Ely (apud Moraes, 2004) aponta que a habilidade do indivíduo de orientar-se, depende 
de um sistema de informação presente no próprio ambiente. Este sistema é formado por 
diferentes categorias de elementos espaciais que atuam como referênciais para a orientação. 
Pode-se entender por elementos espaciais as informações arquitetônicas, do objeto e 
adicionais.  A informação adicional pode ser de natureza gráfica, sonora ou tátil. Deve 
relacionar-se de forma coerente com as outras informações ambientais, evitando-se 
mensagens ambíguas, conflitantes ou até mesmo a sobrecarga de informação. 

Pode-se atribuir à sinalização um caráter de facilitação para o direcionamento das 
pessoas no ambiente, de forma rápida, prática segura e eficiente. 

A sinalização para Filho (1974, p.123) deve causar na pessoa uma reação automática, 
na qual se evite que esta se detenha, leia, analise e só então atue de acordo com a informação 
vista. A uniformidade dos sinais e avisos é muito importante, para que não só os operários de 
visão normal, como também daltônicos ou analfabetos, possam familiarizar-se com as 
mensagens que eles transmitem, considerando-se que a imagem é “um produto acabado, que 
dispensa o ato da imaginação e empobrece consideravelmente a capacidade humana de criar 
novas representações pictóricas” (FRUTIGER, 1999). 

Nakata e Silva (1999) referem-se aos pictogramas desenvolvidos para sinalização 
como sendo “ícones que permitem leitura à distância e racionalizam a informação, de fácil e 
imediata identificação por todos os usuários”. 
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Filho (1974) divide a sinalização da seguinte maneira:  
• Sinalização de perigo: para sinalizar unicamente perigos específicos. 
• Sinalização de precaução: identificar possíveis perigos ou práticas inseguras. 
• Sinalização de instrução de segurança: informação sobre prática de segurança de 

ordem geral. 
• Sinalização direcional: indicando escadas, saídas e outras dependências que envolvam 

a segurança. 
• Sinalização informativa: para dar mensagens de natureza geral, não prescritas nos 

itens antes descritos. 
E complementa dizendo que as modalidades de uma boa sinalização, ou seja, uma sinalização 
adequada deve possuir as seguintes qualidades: 

1. Máxima visibilidade 
2. Agir com oportunidade (máxima facilidade de interpretação) 
3. Obedecer a uma padronização, isto é, familiarizar o trabalho com as indicações que se 

pretende estabelecer (a padronização envolve: caracteres gráficos empregados, cores, 
dimensões, localização e disposição). 

4. Não deve ser dispersiva (não haja acúmulo de sinais, não deve haver misturas de 
avisos). 

5. Não deve ser agressiva, isto é, não criar um outro risco. 
 
4. A ergonomia nos sistemas de informação 

 
A necessidade de comunicação surge no momento que o homem passa a viver em 

sociedade, juntamente com o estabelecimento de regras e parâmetros que fizessem as pessoas 
se compreenderem. Para tanto, foram sendo criados e desenvolvidos metodos destinados a 
essa comunicação. 

“A percepção é, portanto, o ponto de partida de toda atividade humana. É a percepção, 
por exemplo, que nos fornece toda informação necessária, para nossa orientação em um 
ambiente, sendo a visão o sistema de percepção mais desenvolvido. Por isso é importante 
conhecer os elementos do ambiente que podem causar os estímulos sensoriais – perceber e 
receber as informações – e provocar respostas à nível do corpo, traduzidas no 
comportamento” (ELY, apud MORAES, 2004). 

Para Iida (1990) apesar dos acidentes costumarem serem atribuídos ao erro humano ou 
ao fator humano, estes estariam relacionados a uma desatenção ou negligência do trabalhador, 
que poderiam ou não ocorrem, dependendo dos resultados das decisões que criaram essas 
condições. Considera-se, portanto, que erro humano resulta das interações homem – trabalho 
ou homem – ambiente, que não atentam a determinados padrões esperados. “As fontes de 
fadiga, de sofrimento, de incômodo – as diversas caraterísticas do ambiente físico e químico, 
podem não agir de maneira direta sobre a atividade física ou de trabalho, mas tornar a situação 
de trabalho fatigante e incômoda. Essas consequências estão muito ligadas à própria natureza 
do trabalho” (IIDA, 1990). 

Existem várias maneiras de se configurar um ambiente com segurança, sendo que 
medidas podem ser tomadas de forma preventiva, para evitar a ocorrência de acidentes e 
moléstias profissionais, e ou reparadora, quando já ocorreu o acidente ou a moléstia 
profissional está caracterizada. Esses cuidados devem contemplar os agentes ambientais de 
um modo geral. 

Entretanto Filho (1974) adverte que a sinalização, assim como a cor, não deve ser 
usada como única forma de eliminar os riscos, mas sim como meio de alerta sobre os riscos 
que não podem ser completamente eliminados, através das chamadas medidas de proteção de 
ordem técnica e com precauções adicionais.  
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Com relação ao trabalho, Wisner (1987) considera que “as condições de trabalho 
englobam tudo o que influencia o próprio trabalho”. 

Moraes (2002) aponta que “a realização do trabalho implica na interação entre o 
homem, máquina e ambiente. Acorde Moraes (2002), tal interação se explica através de 
atividades de tomada de informações, visuais e auditivas, para que ocorram acionamentos de 
comandos, ações, comunicações orais e gestuais, movimentação corporal e deslocamentos 
espaciais. A máquina, o gupo social e o ambiente fornecem ao operador informações através 
de signos: 
- visuais: mostradores, telas, paineissinópticos, gestos; 
- auditivos: campainhas, alarmes, sons emitidos durante o funcionamento e o desempenho – 
barulhos d eengrenagens e correias, de descargas, palavras e sons; 
- olfativas – odores, mau cheiros, aromas; 
- palatais – gostos doce, salgado, ácido; 
- táteis – sensação de contato mecânicas (rigidez e maciez), térmicas, vibrações; 
- cinestésicas (cinestesia – sentido pelo qual se percebem os movimentos musculares, o peso e 
a posição dos membros) – trepidações, deslocamentos; 
- sinestésicos (sinestesia – relação subjetiva que se estabelece espontaneamente entre uma 
percepção e outra que pertença ao dominio de um sentido diferente, como, por exemplo, cor 
da chama e temperatura.  

O homem recebe os sinais, decodifica os signos e age. 
Padovani (2004, p.15) estabelece alguns critérios, ou princípios gerais para o projeto 

de sistemas de informação: 
    1. Quantidade de informação: 

• O sistema deve prover toda informação necessária à realização de cada atividade da 
tarefa no momento em que ela é realizada; 

• O sistema deve evitar prover informação não relacionada com a tarefa que desvie a 
atenção do usuário. 

    2. Conteúdo informacional: 
• A informação deve ser passada de forma clara (sem utilizar jargões incompreensíveis 

ao usuário), precisa e especifica correta e atualizada, sem ambigüidade (evitando 
termos incompreensíveis de duplo sentido). 

  3. Organização da informação: 
• Esta deve ser estruturada de forma familiar ao usuário, utilizando de preferências 

categorias e sub-categorias geradas através de técnicas de design participativo; 
• Grupos informacionais distintos devem ser claramente diferenciados (ex. através de 

técnicas de codificação gráfica). 
  4. Representação de informação: 

• Os itens informacionais devem ser diferenciados de acordo com sua hierarquia ou com 
sua importância para a realização da tarefa; 

• Os enunciados devem ser apresentados em caracteres visíveis, simples e utilizando 
combinação de cores que facilite a leitura;  

• Os ícones devem ser visível-legíveis e compreensíveis ao usuário do sistema 
informacional; 

• Os textos devem ser legíveis e de fácil leiturabilidade (considerando aspectos como 
entrelinhamento, espacejamento entre palavras, alinhamento, bitola etc). 

 5. Acesso à informação: 
• Toda informação deve aparecer em local visível ao usuário a que se destina 

(considerando o campo de visão e leitura confortável); 
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• O acesso à informação deve ser fácil e rápido (ex.: a estrutura do sistema não deve 
ocultar componentes informacionais, os links nos hipertextos devem ser bem 
sinalizados). 
 
 

9. Discussão 
 
O tema sinalização é bastante amplo, fato explicado por este não apresentar restrições 

para sua utilização, ou seja, não existe ambientes específicos para sua aplicação, assim como 
pode objetivar diferentes intuitos, seja para direcionamento, como para informações gerais ou 
procedimentos de segurança.  

Pode-se dizer que um adequado sistema de sinalização é um aliado constante e 
indispensável, como medida de segurança e ou preventiva, seja em um ambiente de trabalho 
ou não, tornando-se responsável em grande parte pela organização dos seus processos. 

A aplicação da ergonomia na sinalização é uma forma coerente de criar uma via de 
comunicação adequada aos usuários, suas necessidades e o ambiente da empresa, através de 
métodos e estudos comprovados sobre a percepção e reação humana. 

Portanto a ergonomia tem muito a contribuir nessa área, haja visto que nesse meio são 
realizadas inúmeras pesquisas sobre a natureza humana, a fim de que sejam criados projetos 
cada vez mais correpondentes e adequados aos seus usuários. 

 
10. Considerações finais 
 

O processo de constante crescimento tecnológico e cultural por qual passa a sociedade 
contemporânea, gera uma crescente necessidade de se incluir em ambientes (de trabalho ou 
não) formas de sinalização universal, ou seja, que possa ser entendida por qualquer pessoa, 
independente da língua ou cultura que esta pertença.  

Atribui-se, portanto a sinalização o papel de organizar, facilitar e agilizar o ambiente, 
assim como prevenir acidentes, evitar transtornos. A presença da sinalização demonstra o 
respeito e consciência dos gastos que gera um acidente de trabalho sério. 

A ergonomia contribui imensamente, humanizando a sinalização, através da utilização 
de símbolos, cores e dimensões mais significativas e agradáveis aos funcionários da empresa. 
Essa configuração adequada da sinalização atua positivamente na persepção humana, de 
forma que se atinja resultados com alto grau de satisfação.  
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