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RESUMO 

 

Esta pesquisa aborda os aspectos ergonômicos da Biblioteca Central Hugo Dantas 
da Silveira da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), e tem como objetivo 
analisar os aspectos ergonômicos desta biblioteca considerando a visão de seus 
bibliotecários, funcionários e usuários. O estudo justifica-se na busca de apontar a 
satisfação desses sujeitos no que se refere aos aspectos ergonômicos, porque o 
estudo da ergonomia aplicado a bibliotecas pode levar a mensuração da importância 
da adequação dos objetos aos seres vivos, no que tange à segurança, conforto e 
eficácia no uso. No decorrer deste estudo analisou- se aspectos do ambiente da 
biblioteca como: iluminação, ventilação, mobiliário, conforto acústico e conforto 
térmico. Além disso, o estudo confronta em seus resultados a realidade da biblioteca 
em questão com as normas vigentes de ergonomia: NBR 5413-1992-Iluminância de 
interiores; NBR 16401 - 3: 2008 - Instalações de ar condicionado - Sistemas centrais 
e unitário:Qualidade do ar interior; NBR 9050-2008 Acessibilidade edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; NBR 10152-1987 - Níveis de ruído 
para conforto acústico; NBR 16401-2-2008 - Instalações de ar-condicionado: 
Sistemas centrais e unitários- Parâmetros de conforto térmico. Com os resultados 
obtidos foi possível concluir que a Biblioteca Central não tem uma construção 
ergonomicamente planejada e que necessita de adequação em alguns aspectos 
como: a iluminação na parte antiga do local que tem lâmpadas queimadas, a 
ventilação que não supre, de acordo com os entrevistados, as suas necessidades, o 
mobiliário  apresenta deficiências como falta de apoio para os pés em e, há ainda 
falta de distribuição do mobiliário que é utilizado pelos usuários; o isolamento 
acústico é inexistente, o que faz com que os ruídos ocasionados pelos usuários e 
profissionais atrapalhem a concentração dos respondentes. Assim considera-se que 
a biblioteca necessita rever seu projeto ergonômico quanto ao conforto acústico, 
bem como quanto ao isolamento térmico - visto que boa parte da população da 
pesquisa considera o local muito abafado em dias de verão e com muito barulho, o 
que dificulta o estudo e a  pesquisa realizados no local. 
 

Palavras-chave: Biblioteconomia; Bibliotecas universitárias; Ergonomia; Aspectos 

ergonômicos.  



Abstract 

This research addresses the ergonomic aspects of the Central Library Hugo Dantas 
da Silveira , Universidade Federal do Rio Grande ( FURG ) , and aims to analyze the 
ergonomic aspects of this library considering the vision of its librarians , staff and 
users . The study is justified in seeking the satisfaction of pointing these individuals 
with regard to ergonomics , as the study of ergonomics applied to libraries can lead 
to measurement of the importance of the adequacy of the objects to living beings , 
with regard to safety, comfort and effective use . During this study we analyzed 
aspects of the library environment such as lighting, ventilation , furniture , acoustic 
comfort and thermal comfort . In addition, the study compares results a reality of the 
library concerned with the standards of ergonomics : NBR 5413-1992 - interior 
illuminance ; NBR 16401 - 3:2008 - Air conditioners - central and unitary systems : 
Quality indoor air ; NBR 9050-2008 Accessibility buildings , furniture , equipment and 
urban spaces ; NBR 10152-1987 - noise levels for acoustic comfort ; NBR 16401-2-
2008 - Facilities air conditioning : Central and Systems - unit comfort parameters 
heat. With the results we conclude that the Central Library does not have a built 
ergonomically planned and you need to adapt in some ways as the lighting in the old 
part of the site which has burned lamps , ventilation that does not meet , according to 
respondents their needs , the furniture has deficiencies such as lack of support for 
the feet and mouse pad on computers , and there is still a lack of distribution of 
furniture that is used by users , the soundproofing is non-existent , which makes the 
noise caused by users and professionals disturb the concentration of the 
respondents . Thus it is considered that the library needs to review its ergonomic 
design as the acoustic comfort , as well as thermal insulation - since much of the 
research population considers the site very muggy summer days and a lot of noise , 
which hinders study and research carried out on site. 
 
Keywords: librarianship; Academic libraries; Ergonomics; Ergonomic aspects. 
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1 INTRODUÇÃO 

A biblioteca universitária é um local que recebe usuários em busca de um 

ambiente de leitura que satisfaça suas necessidades, tanto de acervo quanto de 

ambientação. Neste contexto, esta pesquisa realiza a análise dos aspectos 

ergonômicos deste ambiente, uma vez que, tais aspectos são importantes para a 

construção de espaços desenvolvidos para a prática da leitura.  

A pesquisa é realizada através da análise do estudo do caso na Biblioteca 

Central da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) confrontando este espaço 

com as normas técnicas de ergonomia, que são as seguintes:  

• NBR 5413-1992-Iluminância de interiores;  

• NBR 16401-3: 2008 - Instalações de ar condicionado - Sistemas centrais e 

unitários. Parte 3: Qualidade do ar interior;  

• NBR 9050-2008 - Acessibilidade edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos;  

• NBR 10152-1987 - Níveis de ruído para conforto acústico;  

• NBR 16401-2-2008 - Instalações de ar-condicionado: Sistemas centrais e 

unitários parte 2 - Parâmetros de conforto térmico. 

Tais normas estão em vigor no Brasil e indicam padrões para a construção 

dos ambientes como: luminosidade, ventilação, mobiliário, acústica e temperatura. 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar os aspectos ergonômicos da Biblioteca 

Central da Universidade Federal do Rio Grande considerando a visão de seus 

bibliotecários, usuários e funcionários, confrontando tais opiniões com as normas 

que regulamentam os padrões ambientais analisados pela pesquisa comparando, 

com o ambiente físico da biblioteca. 
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo geral 

Analisar os aspectos ergonômicos da Biblioteca Central da Universidade 

Federal do Rio Grande considerando a visão de seus bibliotecários, funcionários e 

usuários. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar como ocorre a aplicação dos aspectos ergonômicos na Biblioteca 

Central da Universidade Federal do Rio Grande, de acordo com as normas técnicas: 

NBR 5413-1992 - Iluminância de interiores; NBR 14679-2001 - Sistemas de 

condicionamento do ar e ventilação; NBR 9050-2008 - Acessibilidade em 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; NBR 10152-1987 - Níveis 

de ruído para conforto acústico; NBR 16401-2-2008 - Instalações de ar-

condicionado: Sistemas centrais e unitários parte 2 - Parâmetros de conforto 

térmico. 

 Investigar a satisfação dos usuários, funcionários e bibliotecários da Biblioteca 

Central da FURG, com relação aos aspectos ergonômicos. 

 Demonstrar a importância de uma biblioteca ergonomicamente planejada e 

adequada às necessidades de seus bibliotecários, usuários e funcionários. 

 

1.3 Justificativa 

Este trabalho pretende apontar a visão dos bibliotecários, usuários e 

funcionários da Biblioteca Central da FURG no que se refere aos aspectos 

ergonômicos por se acreditar que o estudo da ergonomia aplicado a bibliotecas pode 

levar a mensuração da importância da adequação do espaço físico de uma 

biblioteca a seus bibliotecários, funcionários e usuários, ou seja, à adequação dos 

objetos aos seres vivos, no que se refere à segurança, conforto e eficácia no uso. 

 

1.4 Problema da pesquisa  

Os estudos desse tipo são necessários para que se colabore com a realidade 

do local, pois como usuária desse local considero que o estudo da ergonomia é 

muito importante. Assim, afirma Silva (2009, p.402): 
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                             Cabe ainda ressaltar que mais estudos devem ser realizados  
                                no sentido de analisar a satisfação do profissional no ambiente de     
                                trabalho a partir da ergonomia e sua relação na qualidade dos serviços      
                                prestados aos usuários em um  unidade de informação. 
 

Surge a inquietação, e a necessidade de verificar se os aspectos 

ergonômicos da biblioteca estão de acordo com a legislação e normas vigentes, e se 

são satisfatórias sob o ponto de vista de bibliotecários, funcionários e usuários. E 

assim se a falta de adequação dos aspectos ergonômicos respectivamente 

influencia no desempenho das suas atividades. 

 

1.5 Pergunta de pesquisa 

          Os aspectos ergonômicos da biblioteca central (FURG) estão de acordo com 

as normas vigentes, e são satisfatórios sob o ponto de vista de bibliotecários, 

funcionários e usuários? 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As bibliotecas universitárias são consideradas centros de documentação e 

acesso à informação, espaço destinado ao aprendizado. Deste modo, Fonseca 

Júnior (2012, p. 20) afirma que: 

A biblioteca universitária é importante para a academia, sendo o órgão 
principal de acesso e disponibilização de informações, que geram 
conhecimento científico para pesquisadores docentes, servidores e 
discentes da instituição. 

As mesmas são consideradas como um local de produção do conhecimento, 

pois armazenam grande parte da história de várias instituições. Os usuários 

potenciais desses centros de documentação são professores, técnicos e 

acadêmicos.  

As bibliotecas possuem um histórico e foram com o passar dos anos se 

organizando para receber um público que busca obter conhecimentos variados, 

sendo que estes conhecimentos se modificaram ao longo do tempo.  

O desafio das bibliotecas universitárias é tornar a informação de seus 
acervos acessível à comunidade em geral e à universitária em particular, 
constituindo-se em importante elemento para a docência e investigação. 
(LEITÃO, 2005, p. 28). 

     A mesma é mantenedora de informações muito valiosas e que são 

importantes durante a vida universitária. Assim, auxilia na disseminação do 

conhecimento e na transformação de acadêmicos em pesquisadores e futuros 

profissionais. 

 Amboni (2013, p. 43), diz que “as bibliotecas universitárias dão suporte às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade e, as suas coleções 

devem acompanhar o crescimento das Universidades”. Assim, a biblioteca 

universitária tem suas coleções de obras que atendem as necessidades da 

comunidade acadêmica e usuários em geral.  

 O crescimento dessas se dá devido ao aumento da produção científica que 

faz com que a biblioteca seja considerada um local de produção do conhecimento.  

Afirma Carvalho (1981, p. 17), que “em 1968 a reforma universitária 

reestruturou o ensino superior redefinindo seus objetivos e dotando-o de maior 

racionalidade, abriram-se novos caminhos para a biblioteca universitária”.  

E assim, a mesma passou a desempenhar um papel mais presente na vida 

dos universitários que, atualmente, vão até ela não somente em busca de livros, 

mas também em busca de conhecimentos disponíveis via Internet não importando 



14 

sua localização física, haja vista que as bibliotecas universitárias, em sua maioria, 

abrigam bases de dados on-line, repositórios institucionais, oferecendo serviços em 

rede que atraem os usuários.  

Neste contexto, entende-se a biblioteca universitária como um espaço que 

abriga um público de leitores, diariamente, que se dirigem até ela em busca de um 

local que, além de abrigar as obras que este demanda, seja um espaço convidativo 

para a realização de leituras e pesquisas. Cabe destacar que, para que estas 

demandas sejam supridas, se faz necessário, além de livros e de um acervo 

eletrônico, um espaço físico com mobiliário e ambiente adequados às necessidades 

destes usuários.  

Este espaço e mobiliário adequados precisam ser eternamente revistos, posto 

que as necessidades, bem como o perfil dos usuários de bibliotecas universitárias 

estão em constante atualização. Para isto faz-se importante que a biblioteca 

universitária desenvolva seu planejamento baseado também em tais demandas e 

prevendo que o público é heterogêneo e que se modifica com o passar do tempo. 

De forma que o tópico a seguir discorre sobre a biblioteca central. 

 

2.1 A Biblioteca Central Hugo Dantas da Silveira SiB – FURG 

A Biblioteca Central da FURG de acordo com o site (Universidade, 2013, p.1), 

é um órgão vinculado a Universidade Federal do Rio Grande, esta Biblioteca Central 

foi fundada em 1969 e atualmente presta serviços como: aquisição, COMUT, BDTD, 

normalização ABNT, treinamentos, entre outros. 

 A equipe da biblioteca é composta de:       

10 bibliotecários de 40 h; 

04 porteiros (terceirizados); 

04 serventes de limpeza (terceirizadas); 

           16 estagiários de 30h (2 anos). 

Esses bibliotecários se dividem entre os turnos manhã/tarde e noite, os 

porteiros( manhã e noite), serventes (manhã/ noite), e os estagiários(manhã, tarde e 

noite). 

 . O acervo da biblioteca é composto de: atlas, CD, disquete, DVD, fita áudio, 

fita vídeo, folheto, gibi, globo, lamina, livro, manual, mapa, monografia, periódico, 

projeto, separata, slide e tese. E o horário de funcionamento compreende os turnos 

da manhã, tarde e noite, das 8h às 22h sem fechar ao meio dia. 



15 

Atualmente, a Biblioteca Central encontra-se com o prédio em obras devido à 

necessidade de um local com infraestrutura mais ampla. Visto que a biblioteca 

possui um anexo que foi inaugurado em 5 de dezembro de 2012 e, que após quase 

um ano apresentou a necessidade de reformular seu espaço antigo mudando o 

telhado e o piso. A biblioteca teve 73.748 em 2013 e os dados são: 

A infraestrutura da biblioteca é composta de:  

 Espaço: 2.700m² 

 9 salas de estudo e 9 salas administrativas 
 
 Mesas para usuários: redondas (35), retangulares grandes (34)   

                              para notebook (30), cadeiras (442).  

                Recursos Humanos: 

 

 10 bibliotecários de 40 h;  

 04 porteiros (terceirizados);  

 04 serventes de limpeza (terceirizadas);  

 16 estagiários de 30h (2 anos). 

Abaixo segue a imagem da fachada da Biblioteca Central da FURG. 

 
Figura 1: Fachada da Biblioteca Central - SiB – FURG 

 
Fonte: a autora. 
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2.2 Planejamento físico de unidades de informação 

 

O planejamento em uma unidade de informação deve primar para que o 

ambiente seja bem projetado e que esteja apto a sofrer modificações após sua 

criação. 

   Almeida (2005, p. 112), diz que “o objetivo do planejamento de espaço é 

chegar a um edifício inteligente, entende-se como tal aquele que maximiza a 

eficiência dos ocupantes a equipe de trabalho”. Se todos os edifícios das bibliotecas 

universitárias fossem bem planejados, o ambiente de trabalho seria adequado, sem 

riscos a danos de fatores como: chuva, vento, calor e umidade.  Os profissionais que 

trabalham em um local bem planejado tem considerável incentivas ao trabalho, 

dadas as condições para realização do mesmo.  

              Trinkley (1997, p. 19), “a maioria dos bibliotecários e arquitetos ao 

considerar os tópicos de acabamentos internos e mobiliário, estarão preocupados 

com aspectos diversos como clima e estética”.  

De modo que, a preocupação prévia com alguns fatores é importante para 

evitar que sejam gerados erros futuros. Desta forma, acabamentos escolhidos com 

antecedência, e a utilização de um projeto, faz com que o mesmo se torne adequado 

aos que o utilizam. 

Figueiredo (1994, p. 77), “devem ser levadas em consideração para a 

localização da biblioteca, por exemplo: áreas sujeitas a inundações, ou à erosão e 

inundações costeiras”.  

Este tipo de precaução é muito importante para que não ocorram catástrofes 

futuras. Assim, um ambiente seguro será construído com as devidas regras de 

segurança sendo aplicadas. 

 Carvalho (1981, p. 22), ”os padrões para instalações geralmente referem-se 

a três grandes áreas de atividades em bibliotecas: armazenamento da coleção, local 

de trabalho do ‘staff’ e local para leitura”. Em consequência, as bibliotecas muitas 

vezes não são planejadas seguindo estes padrões, o que faz com que seu ambiente 

não seja adequado às pessoas que o utilizam. Assim, ocorrem muitos problemas de 

estrutura como muitas vezes obras que são realizadas sem seguir padrões 

existentes e que não foram previamente testados, com isso futuramente, ocorrem 

transtornos que poderiam ser evitados caso houvesse melhor planejamento e 
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adequação às normas existentes para espaço físico, ambientação e, inclusive, 

mobiliário.  

De acordo com Galbinski (1993, p. 9): 

O planejamento de uma biblioteca não é tarefa que possa ser levada a 
efeito por uma só pessoa. A experiência aponta para a necessidade da 
colaboração de vários tipos de profissionais contribuindo para o objetivo 
comum de construção da biblioteca. 

Esses profissionais devem buscar métodos e formas para que a biblioteca 

tenha um prédio inteligente que supra as necessidades de seus usuários, 

bibliotecários e funcionários. Para tanto, a ergonomia, área de estudo preocupada 

com o modo de realização de tarefas, é o próximo tópico a ser estudado, e que pode 

contribuir para o planejamento e implantação de bibliotecas inteligentes, as quais 

atendam as necessidades de seu público, com possibilidades de adaptação e 

evolução prevista, sem a geração de esforços desnecessários. 

 

2.3 Ergonomia 

A ergonomia é uma ciência que está sendo cada vez mais estudada, devido 

às condições de trabalho que muitas pessoas têm em locais, muitas vezes, 

inadequados. Condições que decorrem em desconfortos generalizados e, até 

mesmo, podem resultar em doenças específicas.  

Aborda Másculo (2011, p. 10), que “a ergonomia visou desde seus primórdios 

entender a realidade da atividade de trabalho sem juízos de valor ou suposições 

pessoais acerca do modo como acontecem”. E assim, a ergonomia abrange 

qualquer área de trabalho buscando dar melhores condições ao trabalho do homem.  

Desta forma, Gomes Filho (2003, p. 17), descreve que: 

A ergonomia nasceu de forma sistematizada durante a Segunda Guerra 
Mundial. Data dessa época a organização de um grupo de pessoas 
altamente preparado na solução dos problemas homem-máquina em 
relação ao projeto e à operação e manutenção de equipamentos militares. 

Em consequência, a ergonomia surgiu para solucionar os problemas homem 

– máquina fazendo com que a máquina se adeque ao homem no que diz respeito à 

adaptação do objeto ao homem. E assim, fez com que as máquinas fossem mais 

seguras aos usuários. Segundo Gomes Filho (2006, p. 71):  

A ergonomia objetiva a melhor adequação ou adaptação possível do objeto 
aos seres vivos em geral. Sobretudo no que diz respeito à segurança, ao 
conforto e à eficácia de uso ou de operacionalidade dos objetos, mas 
particularmente nas atividades e tarefas Humanas. 
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 A ergonomia com esse objetivo faz com que os objetos se adequem aos 

seres vivos, ou seja, os responsáveis pelos postos de trabalho e estudo devem 

pensar em um ambiente ergonomicamente planejado. E assim, desenvolvido para 

suprir as necessidades dos que o utilizam, ou seja, de usuários potenciais. Sá (2002, 

p. 87), afirma que: 

a ergonomia é também posicionar-se corretamente diante da pia, do fogão, 
é saber como pegar uma carga no trabalho, como também colocar uma 
criança no colo, enfim, é qualquer atividade que exija um movimento ou 
posicionamento em tudo o que o cerca. 

Deste modo, a ergonomia abrange a adaptação do trabalho ao homem e a 

postura deste diante de suas atividades diárias. Em consequência, a interação do 

homem com o ambiente e com as máquinas é o foco desta área do conhecimento. 

A ergonomia surgiu para solucionar esses problemas e fazer com que 

houvesse uma adequação às qualidades do ambiente de trabalho, o qual deve ser 

adequado aos funcionários. Assim, o ambiente deve-se adequar ao homem, e não 

este ao ambiente. 

Segundo Silva (2010, p. 2), “os profissionais da ergonomia desempenham a 

função de conceber e avaliar tarefas, trabalhos, produtos, ambientes e sistemas 

compatíveis com as necessidades e limitações das pessoas”. 

Assim, o ergonomista é o profissional da ergonomia que avalia o espaço de 

trabalho fazendo com que esse espaço se torne adequado ao seu usuário ou 

funcionário. 

Afirma Barbosa (2000, p. 18) “com o rápido crescimento industrial e 

tecnológico, a qualidade de vida do trabalhador foi se deteriorando. As empresas se 

preocupam muito com os equipamentos e pouco com o homem”. 

Portanto, os aspectos ergonômicos são importantes, em nossa proposta, 

dentro de uma biblioteca, para que possamos verificar as reais necessidades dos 

profissionais e usuários em geral que passam a maior parte do seu tempo em 

unidades de informação. 

Tendo em vista que, os principais objetivos da ergonomia são: eficácia, 

segurança e qualidade: “A ergonomia considera que os ambientes de trabalho 

estejam adaptados ao homem, às metodologias ergonômicas quando da avaliação 

de suas satisfações e insatisfações” (VASCONCELOS; VILLAROUCO; SOARES 

2009, p. 2). A ergonomia do ambiente de trabalho deve seguir normas de 

usabilidade para que o projeto de construção siga padrões de qualidade do 
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ambiente, que deve se adequar às necessidades dos trabalhadores, neste caso dos 

bibliotecários e funcionários da biblioteca.  

Assim, a ergonomia é uma ciência que deixa claro que o ambiente deve se 

adequar ao homem e não o inverso. “A interação mal sucedida, não só aborrece 

como é motivo de frustração, ansiedade, estresse e consequente crescimento de 

doenças e mudanças comportamentais como: tendinite e crise de pânico.” (SILVA, 

2010, p. 3).  

Com isto, esses distúrbios são agravados em decorrência de um ambiente de 

trabalho inadequado. Em consequência, o profissional acaba se afastando do 

trabalho, frequentemente em decorrência do aumento de crises, em busca de uma 

solução para seus problemas clínicos. 

Para auxiliar nessa problemática existem normas que regulamentam o local 

de trabalho, garantindo ao trabalhador condições mínimas de segurança e qualidade 

de vida. Uma destas normas é a NR-17 (ABNT, 2002, p. 64) segundo a qual: “o 

mobiliário do posto de trabalho para trabalho manual sentado, bancadas, mesas 

escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa 

postura”. Desta forma, é preciso adequar às necessidades dos funcionários, a 

mobília e o espaço físico dos postos de trabalho. 

Portanto, a NR-17 caracteriza a legislação em vigor e a ergonomia como um 

meio de fazer com que os locais de trabalho se tornem seguros e saudáveis. Essa 

norma não traz soluções, mas é através dela que muitos postos de trabalho se 

tornam adequados também aos seus usuários potenciais. 

Segundo Grandjean e Kroemer (2005, p. 59), “no final do século XIX começou 

a vigorar a ideia de que na postura sentada, o bem- estar e o rendimento no trabalho 

são maiores com uma menor fadiga”. Assim, as pessoas que trabalham nessa 

posição não fazem esforços diários. 

  

2.4 Ergonomia na Biblioteca Universitária 

 

A ergonomia é essencial na construção da Biblioteca Universitária, pois é 

imprescindível nesse ambiente o conforto. Assim, os usuários usam o espaço da 

biblioteca para leitura em busca de cultura e lazer. De acordo com Santos (2009, p. 

113), “hoje a inserção da ergonomia no processo projetual ainda não está definida e 
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se torna indesejável, principalmente quando sua contratação é tardia em relação ao 

início desse processo”. 

Em consequência, na maioria dos locais de trabalho e estudo as pessoas 

responsáveis não costumam se preocupar com a ergonomia do ambiente. Desta 

maneira, a maioria dos centros acaba não tendo um ambiente ergonomicamente 

planejado. Lida (1997, p. 12), afirma que:  

As decisões na empresa geralmente costumam ser tomadas com base em 
dados objetivos, muitas vezes baseadas na análise de custo benefício. Isso 
significa dizer que qualquer tipo de investimento só será realizado se os 
benefícios previstos fossem maiores que os seus custos. 

As empresas buscam um material mais acessível o que muitas vezes acaba 

não sendo o material e/ou mobiliário adequado às necessidades de seus 

funcionários e usuários em geral. E, deste modo, surgem muitos problemas 

ergonômicos no ambiente o que o torna inadequado. 

Nas bibliotecas universitárias muitas vezes os móveis não são adequados aos 

seus usuários, funcionários e bibliotecários ou, muitas vezes cada pessoa tem um 

tipo de cadeira, ou seja, de acordo com o seu status. Segundo, Grandjean e 

Kroemer (2005, p. 59), “a simbologia status é mantida até hoje. Basta visitar uma 

fábrica de móveis para escritório: lá se encontram, para cada faixa etária salarial, um 

tipo de cadeira”. Em consequência, isso ocorre também nas bibliotecas devido aos 

variados setores que se distribuem desde aos usuários, funcionários e bibliotecários.  

Carvalho (2004, p. 96), declara: 

A biblioteca universitária pensada com um dos espaços facilitadores da 
aprendizagem deve ser encarada como um espaço de múltipla 
comunicação, disponibilizando itens informacionais, dentro de padrões de 
agibilidade e adequabilidade necessários à geração de novos 
conhecimentos. 

Em contrapartida, a Biblioteca Universitária deve se adequar as necessidades 

de seus usuários potenciais, em vista de ser um centro de informação e 

documentação. 

 Para comprovar se realmente a biblioteca pesquisada está de acordo com as 

normas de ergonomia serão utilizadas as seguintes normas:  

- NBR 5413-2002 - Iluminância de interiores, iluminância é o limite da razão do fluxo 

luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto considerado, para a área da 

superfície quando esta tende para o zero, e tem por objetivo dessa norma é 

estabelece os valores de iluminâncias  médias mínimas em serviço para iluminação 
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artificial em interiores, onde se realizem  atividades de comércio indústria, ensino e 

outras;                                                                                                                                                                       

- NRB 14679-Sistemas de condicionamento de ar e ventilação,estipula a vazão 

mínima de ar exterior de qualidade aceitável a ser suprida pelo sistema para 

promover a renovação do ar interior a concentração dos poluentes no ar em nível 

aceitável norma;  

- NBR 9050 Acessibilidade edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 

define aspectos relacionados às condições de acessibilidade no meio urbano, 

estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do projeto, 

construções, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos às condições de acessibilidade (inclusão), indicando 

especificações que visam proporcionar à maior quantidade possível de pessoas 

independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade a utilização 

segura do ambiente;  

   - NBR 10152-1957 de níveis de ruído para conforto acústico, esta norma fixa os 

níveis e ruído compatíveis com conforto acústico em ambientes diversos;  

  - NBR 16401-3 instalações de ar condicionado. Sistemas Centrais e unitários.Parte 

2:Parâmetros  de conforto térmico, definem o ambiente térmico em que a maioria de 

80% ou mais das pessoas, de um grupo homogêneo em termos de atividade física 

ou tipo de roupa usada é suscetível de expressas satisfação em relação ao conforto 

térmico. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo pretende-se descrever o conjunto de procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa. Assim, além de classificar a pesquisa quanto 

aos objetivos, abordagens e procedimentos técnicos, neste capítulo descreve-se a 

amostragem envolvida na pesquisa e os instrumentos utilizados para a coleta de 

dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

A pesquisa é caracterizada como estudo exploratório e utiliza o método 

empírico com aplicação do estudo do caso da Biblioteca Central da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG) e é de temporalidade transversal. É também uma 

pesquisa aplicada e, para tanto, conta com a coleta de dados através da aplicação 

do instrumento de coleta denominado questionário, o qual foi aplicado in loco na 

referida biblioteca aos três grupos de atores participantes do cenário estudado, qual 

sejam: os bibliotecários, os funcionários e os usuários.  

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 205), “questionários são constituídos 

por uma série de perguntas e devem ser respondidas por escrito e sem a presença 

do pesquisador”. Os questionários desenvolvidos para esta pesquisa foram 

aplicados à população dos 14 bibliotecários (APÊNDICE A), onde 10 deles 

trabalham no período manhã/ tarde, e destes, 4 se revezam durante a semana para 

atuar no turno da noite; outro questionário (APÊNDICE B) foi aplicado à população 

dos 4 técnicos administrativos, onde 3 trabalham no turno da manhã. Um terceiro 

questionário (APÊNDICE C) foi desenvolvido e aplicado nos três turnos, 

aleatoriamente. Essa população de bibliotecários, funcionários e usuários forma o 

universo da pesquisa e sua composição será melhor explicada logo adiante, ainda 

neste capítulo. 

Além da análise das respostas dos questionários quanto à percepção dos 

diferentes funcionários, bibliotecários e usuários sobre as condições do que deve ser 

o ambiente de trabalho e estudo na biblioteca - em diferentes turnos, a análise  

baseia-se  também na revisão de literatura sobre as normas técnicas para 

ergonomia da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo elas: NBR 

5413-1992 Iluminância de interiores; NBR 16401-3-2008 Instalações de ar 

condicionado - Sistemas centrais e unitários. Parte 3: Qualidade do ar interior; NBR 
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9050-2008 Acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos; NBR 10152-1987 - Níveis de ruído para conforto acústico; NBR 16401-2-

2008 Instalações de ar-condicionado: Sistemas centrais e unitários parte 2 - 

Parâmetros de conforto térmico. 

Deste modo, os dados são analisados através de um viés qualitativo em 

busca de avaliar os aspectos ergonômicos da Biblioteca Central da Universidade 

Federal do Rio Grande considerando a visão de seus bibliotecários, usuários e 

funcionários, além de confrontar essas visões com a realidade examinada pela 

pesquisadora, através da análise das normas técnicas supracitadas e da observação 

direta do ambiente investigado.  

Contudo, a pesquisa é considerada também como quantitativa porque, 

segundo Lampert (2000, p. 98): 

A pesquisa quantitativa é aquela que, utilizando instrumentos de coleta de 
informações numéricas, medidas contadas, aplicados a uma amostra 
representativa de um universo a ser perseguido, fornece resultados 
numéricos, probabilísticos e estatísticos. 
 

Enfim, a pesquisa quantitativa é relacionada com a pesquisa qualitativa 

porque descreve os gráficos e dados estatísticos. Assim, os dados são descritos 

através da observação realizada no local onde será aplicada a pesquisa. E cruzados 

com as respostas fornecidas pelos consulentes participantes da pesquisa. 

 

3.2 Amostra e população 

A pesquisa considerou a opinião de todos os bibliotecários da Biblioteca 

Central da FURG, bem como todos os técnicos administrativos que desenvolvem 

atividades nesta instituição. Cabe ressaltar que, nos dias em que foi aplicada a 

coleta, haviam 7 bibliotecários dos 10 bibliotecários que trabalham nesta unidade,  3 

deles estavam em férias. Quanto aos funcionários, 7 deles estavam ausentes, de um 

total de  28 funcionários, entre técnicos administrativos, estagiários e terceirizados, 

sendo aplicado o instrumento de coleta a apenas  21 funcionários.  

Já os usuários que participaram como consulentes da coleta de dados, estes 

foram selecionados através de uma amostra por conveniência, em uma visita a cada 

turno, no espaço de três dias por 4 horas.  

Segundo dados fornecidos pela coordenadora da Biblioteca Central, o número 

de usuários com cadastro ativo da Biblioteca Central ultrapassa 21 mil usuários 

(ANEXO 1), que compreendem técnicos administrativos, professores e acadêmicos, 
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assim tornou-se impossível entrevistar a todos eles. Logo, a opção adotada para se 

chegar em uma amostra foi passar três turnos completos dentro do setor de leitura 

da biblioteca e coletar a opinião dos usuários que lá se encontravam e assim, para 

os que desejaram contribuir foi aplicado o questionário sobre a satisfação a respeito 

dos aspectos ergonômicos da mesma.  

Em consequência, como a biblioteca está em reforma só foi possível aplicar o 

instrumento de coleta há 105 usuários, pois devido a essa reforma os usuários 

acabaram se afastando do ambiente da Biblioteca Central para realizar seus estudos 

ou pesquisas devido ao ruído das máquinas dos trabalhadores que se encontram no 

local. 

A aplicação da pesquisa se fez através de questionários que foram  aplicados 

nos três turnos em que a biblioteca possui expediente (manhã, tarde e noite) nos dia 

18, 19 e 20 de dezembro de 2013, por compreender-se que, cada turno requer 

necessidades e demandas específicas de ambientação, bem como, cada turno 

possui público distinto, logo, com necessidades diferenciadas. Exemplo disso é o 

usuário do turno da noite, que supõe-se necessite de maior luminosidade artificial 

que o público usuário dos turnos manhã e tarde. Desta forma, a coleta dos dados 

buscou considerar as especificidades dos sujeitos participantes da pesquisa. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo estão descritos os resultados obtidos na aplicação dos 

instrumentos de coleta. Assim, a análise é apresentada com base nos itens que 

compõem o ambiente de uma biblioteca, através de quadros e de fotos e utiliza-se 

do confronto entre os resultados coletados, com as normas regulamentadoras de 

ergonomia e com a observação direta da pesquisadora ao ambiente de análise.  

4.1 Iluminação 

A iluminação é um aspecto imprescindível em qualquer ambiente de biblioteca 

tanto para leitura, quanto para o estudo e o desenvolvimento de trabalhos e 

pesquisas. Visto que há uma norma específica que trata da iluminância de interiores, 

assim a figura 2 a seguir mostra a iluminação do prédio da Biblioteca Central que é o 

campo de estudo da pesquisa.  

 

            Figura 2 – Iluminação do setor de periódicos e mesas de estudo da Biblioteca Central 

 
           Fonte: a autora. 

.  

  Na área do setor de periódicos e mesas de estudo da biblioteca central tem 

algumas lâmpadas queimadas que prejudicam o estudo dos usuários. E assim os 

respondentes consideram que é necessária a troca dessa iluminação para que o 

ambiente de estudo satisfaça as necessidades dos mesmos. 
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Gráfico 1-  Como os bibliotecários consideram a iluminação  

 
Fonte: a autora. 

Segundo os bibliotecários a iluminação é considerada boa por 80% dos 

respondentes, pois há iluminação nos setores, desses 20% consideram regular e 

assim a iluminação deveria ser mais ampla (gráfico 1). 

Gráfico 2- Como os funcionários  consideram a iluminação 

 
Fonte: a autora. 

 

Os funcionários, 33% consideram regular a iluminação, pois gostariam que 

não tivesse luzes ligadas em cima do balcão, porque causa muito cansaço visual, e 

durante o dia a luz do sol ajuda, mas a noite fica um pouco escuro, e 23% 

mencionam estar ótima a iluminação como mostra o gráfico 2  e que as luzes 
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brancas estão sempre funcionando visto que o ambiente é bem iluminado e muito 

bom e  44% dizem estar boa e que a iluminação artificial e natural está aceitável. 

 

Gráfico 3- Como os usuários consideram a iluminação 

 
Fonte: a autora. 
 

Dos usuários 47% mencionam que a iluminação é boa como no mostra o 

gráfico 3,  a iluminação devido as janelas, mas em alguns locais falta iluminação há 

noite e há lâmpadas com boa distribuição, assim  31% os respondentes afirma  estar 

regular  a iluminação pois o  ambiente tem  muitas janelas e dessa forma causa  

reflexo no momento do estudo, em consequência faltam lâmpadas florescentes  nas 

luminárias, visto que durante o dia (manhã ou tarde) tem áreas que são bem 

iluminadas, 21% dos usuários consideram a iluminação ótima pois a biblioteca 

possuí luz direta e artificial e o ambiente é bem iluminado, e um percentual menor de 

usuários desses fica 1% considera que a iluminação é ruim porque não sendo 

adequada, pois falta luz em boa parte da biblioteca como na área de estudo e 

acervo.  

A norma afirma que “no caso de ser necessário elevar a iluminância em 

limitado campo de trabalho, pode-se usar iluminação suplementar” (ABNT, 1992, p. 

1). Assim, a iluminação suplementar é necessária na Biblioteca Central para 

aumentar a quantidade de lâmpadas que supram as necessidades de bibliotecários, 

usuários e funcionários, fato que ocorre na parte anexa da Biblioteca e haja vista 

que a mesma ainda não foi concluída até o término desta pesquisa. No entanto, a 

norma não é clara quanto a temperatura aceitável dentro de uma biblioteca sabendo 

que essa tem grande quantidade de usuários. 
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 A seção a seguir mostra como os respondentes consideram a ventilação da 

biblioteca central. 

 

4.2 Ventilação 

A ventilação é algo indispensável em uma biblioteca, porque mantém o 

ambiente com uma temperatura agradável, para a realização das tarefas de 

bibliotecários, funcionários e usuários. Para analisar esse aspecto, utiliza-se a norma  

para validar os resultados a  NBR 14679-2001 - Sistemas de condicionamento do ar 

e ventilação. 

. A figura 3 mostra a ventilação do setor de TCCs e mesas de estudo da 

biblioteca central demonstrando que há dois ventiladores nesse espaço da biblioteca 

fazendo com o que o espaço se torne abafado quando há  muitos usuários nesse 

local. 

Figura 3-Ventilação do setor de periódico e mesas de estudo da biblioteca central 

 
Fonte: Autor da pesquisa. 
 

  Quando há muitos usuários na área do anexo o ambiente fica, com pouca 

ventilação, devido  a ausência de ventiladores, pois só há desse local dois. Assim, 

as janelas que se encontram no anexo não são suficientes para suprir as 

necessidades das pessoas que estão no anexo. 
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              Gráfico 4 – Quanto a ventilação os bibliotecários consideram que é 

 
Fonte: a autora. 

 

O gráfico 4, mostra conforme os bibliotecários a ventilação é considerada ruim 

por 25% deles, e necessita de melhorias, contudo 50% desses consideram boa 

tendo o máximo de janelas que a sala comporta, embora  25% dos respondentes 

considerem  ser  péssima sem climatização em muito ambientes. 

 

Gráfico 5: Quanto a ventilação os funcionários consideram que é 

 
Fonte: a autora. 

 

No entanto, para 40% do total de funcionários a ventilação da biblioteca é 

considerada ruim, pois falta climatização em dias quentes e fica muito abafado, e 
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assim necessita de ar-condicionado e ventiladores, entretanto do total de 

funcionários 25% analisaram que possuí um número de janelas bom que permite a 

ventilação, visto que 25% dos respondentes considera regular pois em dias quentes 

é desconfortável, e assim há poucos ventiladores e pouca circulação de ar natural, 

em contrapartida 10%  dizem ser ótimo considerando a ventilação satisfatória(gráfico 

5). 

Gráfico 6: Quanto a ventilação os funcionários consideram que é 

 
Fonte: a autora. 

 

Contudo, 30% dos usuários mencionam que a ventilação é ruim e que há 

poucos ventiladores os quais são mal distribuídos, e assim quem não está próximo 

das janela passa calor,  e como as aulas estão sendo no verão essa situação se 

torna um agravante, e 26% consideram ser regular a ventilação, pois  nem sempre é 

possível abrir janelas devido ao barulho que há fora do local. Logo 20% dos usuários 

levam em conta que há um número de janelas consideravelmente bom, as quais 

permitem a ventilação do ar, em contrapartida 15% analisam ser péssima pois 

consideram que  poderia ter uma ventilação melhor,  e assim haver alguns 

condicionadores de ar  os quais  seriam imprescindíveis, visto que em dias de sol a 

parte do prédio em anexo por ser  mais clara  faz com que  o ambiente se torne em 

consequência  mais quente, mas só 14% mencionam estar ótimo com uma 

ventilação adequada devido as janelas e luminárias e 1% consideram ruim (gráfico 

6) .  

 A norma NBR 16401-3 (ASSOCIAÇÃO, 2008, p. 8) afirma que a “vazão do ar 

exterior de qualidade aceitável a ser suprida pelo sistema para promover a  



31 

renovação do interior e montar a concentração dos poluentes no ar é aceitável”. 

Assim a qualidade do ar através da ventilação é importante porque a circulação do 

ar no ambiente é um detalhe imprescindível em qualquer ambiente interior para que 

as pessoas que utilizam esse local se sintam bem nesse espaço, neste caso os 

bibliotecários, funcionários e usuários. No entanto, a norma não é clara quanto  qual 

a qual a quantidade de ventiladores necessários para que a renovação do ar ocorra 

no local dentro de uma  biblioteca. 

A seguir discorre sobre o mobiliário da biblioteca central e como os 

respondentes consideram esse mobiliário. 

. 

4.3 Mobiliário 

O Mobiliário da Biblioteca Central segue um padrão, assim para analisar se 

esse mobiliário é adequado foi utilizada a norma NBR 9050- Acessibilidade 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ASSOCIAÇÃO, 2008). A 

figura 5 a seguir mostra o mobiliário dos usuários, o qual tem cadeiras sem apoio 

para os pés, como as cadeiras giratórias como se observa na figura. 

 

Figura 4 - Mobiliário dos usuários da Biblioteca Central 

 
Fonte: Autor da pesquisa.   
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           Gráfico 7: como os bibliotecários consideram o mobiliário 

  
            Fonte: a autora. 

 O gráfico 7 demonstra  que 45% do total dos bibliotecários consideram o 

mobiliário ruim, pois as cadeiras são inadequadas e algumas  tem cupim, assim não 

sendo apropriadas para as atividades desenvolvidas. Mas, 45% dos respondentes 

consideram o mobiliário péssimo porque as cadeiras quando tem rodinhas, se 

quebram com facilidade e essas cadeiras tem um sensor de altura difícil de 

manusear, o qual às vezes emperra e assim é necessário usar sempre baixa demais 

ou alta demais com os pés no ar. Dessa forma é difícil encaixar na mesa e acaba 

provocando dor nos braços pela distância e assim sem encostar o braço na mesa, e  

10% dos bibliotecários consideram o mobiliário regular porque muitas das cadeiras 

são desconfortáveis. 
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     Gráfico 8- como os funcionários consideram o mobiliário 

     
    Fonte: a autora 

Já os funcionários 45% consideram o mobiliário bom, pois apenas algumas 

cadeiras e mesas tem defeito, embora 35% dos funcionários dizem que o mobiliário 

é regular e que antes não havia o número de cadeiras suficientes para cada  

funcionário do balcão de empréstimo, mas agora tem, são novas com encosto para 

as costas, mas mesmo assim passar muito tempo sentado é desconfortável e não 

são todas as cadeiras iguais com o mesmo conforto, as mesas não possuem a 

mesma altura necessária, nem todas as cadeiras  possuem descanso para os pés,  

e  do total de funcionários pesquisados 20%  consideram o mobiliário ótimo(gráfico 

8). 

     Gráfico 9-  como os usuários consideram o mobiliário 

      
     Fonte: a autora 
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Em contrapartida entre os usuários 26% consideram o mobiliário regular, e 

dizem que se tivessem mesas mais baixas e cadeiras mais altas seria mais 

confortável. Embora, entre o total de usuários 48% dizem que o mobiliário é bom, e 

que há algumas mesas desniveladas, ainda que 11%  dos usuários consideram que 

o mobiliário é ruim porque tem algumas cadeiras velhas com o acento gasto e assim 

acabam sendo desconfortáveis e declaram ser  necessário aumentar o número de  

mesas, as quais  seria ideal um número maior, pois a quantidade de usuários 

aumentou mas o mobiliário não. E 15% dos respondentes dizem que é ótimo o 

mobiliário, pois as mesas e as cadeiras não os prejudica em nada e já estão  

acostumados com essas como mostra o gráfico 9 acima. 

 

            Gráfico 10 – Você considera que a distribuição do mobiliário da sala de trabalho é          
            adequada 

 
Fonte: a autora. 

De acordo com o gráfico 10 no que diz respeito a  distribuição do mobiliário, 

30% dos bibliotecários consideram que  sim a distribuição do mobiliário da sala de 

trabalho possuí a acomodação adequada e que em consequência o espaço é bem 

aproveitado. Embora 70% dos bibliotecários considerem que a distribuição do 

mobiliário da sala de trabalho não possuí uma acomodação adequada, pois alguns 

bibliotecários estão trabalhando em salas improvisadas enquanto há reforma no 

local e que seria interessante ampliar  o espaço da biblioteca para que  o mobiliário 

dos bibliotecários nas salas de trabalho fosse mais bem distribuído, pois tem muitas 

pessoas trabalhando em um espaço pequeno e a parte elétrica está com problemas, 
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o que torna a disposição dos móveis inadequada, os quais são colocados, de forma 

a alcançar os cabos nas tomadas e réguas. 

 

            Gráfico 11 –Você considera que a distribuição do mobiliário da sala de trabalho é 
            adequada 

 
Fonte: a autora 

 

Dos funcionários 24% consideram que o mobiliário da sala de trabalho não 

tem uma distribuição adequada (gráfico 11) e assim dizem ter muita mobília para 

pouco espaço, alguns usuários cadeirantes ficam mal acomodados, seria 

interessante se o balcão de empréstimo fosse acessível para pessoas com 

deficiência, precisa-se de um espaço maior e uma ampliação significativa. Além de 

que as salas de trabalho deveriam ser maiores, com maior quantidade de mesas e 

estantes para acomodação de todos os materiais de trabalho. Embora haja 76% dos 

funcionários  que consideram que  a distribuição do mobiliário na sala de trabalho 

sim possuí uma acomodação adequada porque o mobiliário é bem acomodado, e 

atende as necessidades para o atendimento, assim há lugares para todos os 

funcionários e com isso está aceitável de acordo com o trabalho atual. 
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  Gráfico 12 –Você considera que a distribuição do mobiliário da biblioteca  é 
             adequada 

  
 Fonte: a autora 

 

Mas, 40% dos usuários não consideram que a distribuição do mobiliário do 

ambiente de estudo e leitura possui uma acomodação adequada e assim afirmam 

que é necessário mais mesas, cadeiras mais altas e a modificação da mobília 

utilizada, porque as mesas poderiam ser individuais, pois as mesas são muito juntas 

o que atrapalha o estudo. E que 60% do total de usuários  de acordo com  gráfico 12 

consideram que a distribuição do mobiliário é sim adequado, porque permite que os 

usuários interajam enquanto o momento do estudo. 

A norma NBR 9050 Acessibilidade edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos (ASSOCIAÇÃO..., 2004, p.92) afirma que “a altura das 

mesas deve estar entre 0,75m e 0,85 m do piso, na superfície com 0,50m. 

E assim a norma revela que nas mesas recomendam-se  a instalação de 

apoios verticais. Assim constatou-se na medida da altura das mesas da biblioteca 

central que as mesas do anexo novo tem 0,78 de altura, assim estão quase 

alcançado o valor máximo que as mesmas podem alcançar que é 0,85m o que para 

algumas pessoas segundo os respondentes é incomodo porque as cadeiras são 

baixas e desconfortáveis. 
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4.4 Conforto acústico 

O conforto acústico é um ponto importante em uma biblioteca, devido a 

necessidade de estudo o que necessita de ela ser um ambiente de estudo e 

trabalho. Assim, para analisar o conforto acústico foi utilizada a norma NBR 1015-

1987-Níveis de ruído para conforto acústico. 

A figura 6 a seguir mostra as salas de estudo da biblioteca central, que são 

consideradas pelos usuários conforme observado e analisado pela pesquisadora, 

como um dos locais de estudo que mais se sente falta do conforto acústico, por quê 

os alunos que estão fora da sala escutam todos os ruídos provocados por quem está 

dentro da sala como por exemplo grupos  de estudos, e o mesmo acontece com 

quem está dentro da mesma escutando os ruídos de quem está fora da sala, porque 

a divisória das paredes é muito fina. 

 

            Figura 5 – Salas de estudo da Biblioteca Central 

 
Fonte: a autora. 
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Gráfico 13- Você considera que seu ambiente de trabalho possuí isolamento acústico 

 
Fonte: a autora. 

O gráfico 13 no que diz respeito ao conforto acústico 100% dos bibliotecários 

consideram que não há adequação acústica, pois nas salas de estudo, não há 

isolamento acústico, o ruído das conversas de estudo atrapalham de uma sala para 

outra. Também consideram que a acústica é indispensável tanto para os 

funcionários quanto para os usuários da biblioteca de forma que a conversa de um 

não atrapalhe a atividade do outro, e assim o isolamento acústico com certeza é 

necessário, os usuários precisam de silêncio para estudar. 

            Gráfico 14- Você considera que seu ambiente de trabalho possuí isolamento acústico 

 
            Fonte: a autora. 
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Mas 80% dos funcionários consideram que não há isolamento acústico para 

ruídos que venham da parte da biblioteca utilizada pelos usuários e assim revelam 

que é necessária a adequação acústica em ambas as partes da biblioteca, ou seja, 

tanto no ambiente de estudo como no ambiente de trabalho. Mas, o som é inevitável, 

no entanto atualmente o som espalha-se e acaba atrapalhando a todos embora 20% 

dos funcionários consideram que os ruídos dos usuários não os atrapalham em nada 

(gráfico 14). 

 
Gráfico 15- Você considera que o ambiente da biblioteca possuí isolamento acústico 

 
 Fonte: a autora. 

 

Conforme os instrumentos de coleta, 70% dos usuários consideram que o 

ambiente da biblioteca não possui isolamento acústico para ruídos que venham da 

parte da biblioteca utilizada pelos usuários (gráfico 15) e que o barulho incomoda, 

nas salas de estudo deveria se investir em um isolamento acústico, e assim no 

período da tarde é quase impossível se concentrar para estudar na biblioteca, pois a 

conversa entre os alunos é muito alta segundo os respondentes. Em consequência, 

o barulho incomoda muito, mas 30% dos usuários consideram que sim o barulho 

não os incomoda.                                         

Enfim, a norma NBR 10152 (ASSOCIAÇÃO..., 1987, p. 2) afirma que: “os 

níveis de ruído aceitáveis para Bibliotecas devem ser de 35-45 dB e na área de 

circulação 45-55dB”. Mas não foi possível realizar a mediação dos níveis de ruído 

porque a biblioteca encontra-se em obra e devido a esse fator os níveis de ruído 
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alcançados excederiam certamente os valores que a norma declara ser aceitáveis, 

conforme observou- se no local. 

  O próximo tópico discorre sobre o conforto térmico da biblioteca central. 

 

4.5 Conforto térmico 

O conforto térmico é um dos principais problemas de planejamento, pois boa 

parte dos prédios como bibliotecas tem um grande espaço, mas não são planejados 

para dias quentes. Assim, a norma NBR 16401-2-Instalações de ar-condicionado - 

Sistemas centrais e unitários parte 2: Parâmetros de conforto térmico é utilizada 

nessa pesquisa para mostrar quais os níveis de temperatura são aceitáveis dentro 

desse local. 

Em consequência, os bibliotecários mencionam que é péssima a temperatura 

no local de trabalho no verão, por só haver aparelho de ar-condicionado na sala da 

coordenação e as outras salas têm apenas ventilador, o que faz com que essas 

pessoas trabalhem sem conforto térmico o que se torna cansativo em dias quentes.  

Contudo, os funcionários afirmam nos instrumentos de coleta (APÊNDICE B) 

que a temperatura dentro do ambiente da biblioteca, no verão é muito quente e não 

há uma climatização adequada, possui poucos ventiladores. Mas, também há 

pessoas que dizem que a ventilação é adequada, mas que é necessário mesmo 

assim mais ventiladores, embora para quem trabalhe à noite não tem ventilação e há  

muitos mosquitos. Contudo, é desconfortável, pois a funcionários que se locomovem 

o tempo todo e assim as aberturas, ou seja, janelas e portas não são suficientes 

para sanar o calor, e seria interessante que todas as salas tivessem ar- 

condicionado visto que o período de trabalho pode ser longo e sem uma temperatura 

confortável pode causar cansaço, ou até mesmo o funcionário pode passar mal. 

Entretanto, os usuários mencionam que com as janelas abertas a temperatura 

fica agradável, que a temperatura é regular e que há a necessidade de mais 

ventilação em dias quentes, visto que a temperatura é muito elevada e se torna 

sufocante para quem está no local, mas mesmo assim a temperatura no inverno é 

boa. Embora no turno da manhã a temperatura é mais agradável que durante a 

tarde que é muito quente, de forma que quem fica mais perto das janelas quando 

está calor, visto que as janelas são grandes no anexo não sente tanto calor, mas na 

parte antiga algumas janelas não abrem e o ar deixa de circular. Assim, é 
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interessante pensar em um modo de deixar a temperatura estável nos três turnos 

talvez com o aumento do número de ventiladores. 

Enfim, a figura 8 a seguir comprova que há janelas grandes na parte anexa da 

biblioteca central que faz com que o ar circule comprovado pelos instrumentos de 

coleta( APÊNDICE A,B, C) que foram repassados há usuários, funcionários e 

bibliotecários. 

Figura 7 - Janelas do anexo da Biblioteca Central 

 
Fonte: Autor da pesquisa. 

A norma NBR 16401-2 (2008, p. 5) determina que: 

As medições de temperaturas e velocidades devem ser feitas no centro da 
zona ocupada e nos pontos da zona ocupada onde os valores mais 
desfavoráveis dos parâmetros são suscetíveis de ocorrer, tais como na 
proximidade de janelas, bocas de ar e portas de acesso. 

A temperatura perto da porta de vidro da biblioteca é considerada elevada, 

mas se comparando com fora do prédio como está na sombra fica melhor, segundo 

os respondentes e a análise feita pela pesquisadora. Assim quando na rua está 

muito quente dentro do local é mais suportável, pois a biblioteca tem janelas grandes 

e sem as mesmas seria mais quente. 
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 A norma NBR 16401-2 (2008, p. 5) diz que: 

                                   As medições de temperaturas e velocidades devem ser feitas no       
                                       centro da zona ocupada e nos pontos da zona ocupada onde os  
                                       valores mais desfavoráveis dos parâmetros são suscetíveis de     
                                       ocorrer, tais como na proximidade de janelas, bocas de ar e portas   
                                       de acesso. 
 

 A temperatura perto da porta de vidro da biblioteca é considerada elevada, e 

analisou-se quando na rua está muito quente dentro do local é mais suportável, pois 

a biblioteca tem janelas grandes e sem as mesmas seria mais quente, mas não foi 

possível realizar a medição da temperatura no local, visto que não há o instrumento 

na instituição disponível para realizar o procedimento. 

 

4.6 DIAGNÓSTICO ERGONÔMICO 

De acordo com a coleta de dados e com a análise dos resultados é possível 

concluir que biblioteca não foi planejada de acordo com os aspectos ergonômicos, 

mas sim com o propósito de suprir as necessidades básicas. Em consequência é 

necessário que se acrescente mais ventiladores a biblioteca, visto que há poucos 

ventiladores para a quantidade de mobiliário que ali está disposto o que faz com que 

a grande quantidade de bibliotecários, usuários e funcionários que no espaço da 

biblioteca trabalham ou estudam fiquem sem ter os requisitos aqui nessa pesquisa  

estudados. 

É necessário que se pense em um projeto para colocar isolamento acústico 

nas salas de estudo e nas salas de trabalho para que todos consigam ter o conforto 

acústico necessário. Assim, que também não se esqueça da necessidade de colocar 

mais ventiladores nas salas dos bibliotecários, naquelas que não tem ou colocar 

condicionadores de ar para que no verão o trabalho não se torne tão abafado devido 

ao abafamento térmico e à temperatura elevada, mencionadas pelos bibliotecários 

entrevistados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa objetivou analisar os aspectos ergonômicos, através de um estudo 

do caso da Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 

considerando a visão de seus bibliotecários, funcionários e usuários. Através desta 

pesquisa foi possível diagnosticar o que é necessário melhorar no espaço físico da 

Biblioteca Central, com base nas normas nacionais existentes para ergonomia de 

prédios, no que diz respeito à iluminação, ventilação, mobiliário, conforto acústico e 

também acerca do conforto térmico.  

O estudo da ergonomia aplicado às bibliotecas pode levar a mensuração da 

importância da adequação do espaço físico de uma biblioteca a seus bibliotecários, 

funcionários e usuários, ou seja, a adequação dos objetos aos seres vivos, no que 

se refere à segurança, conforto e eficácia no uso. 

           Portanto, com os resultados é possível perceber que as normas não são 

especificas quanto aos aspectos ergonômicos que foram levantados no decorrer da 

pesquisa, os quais são: iluminação, ventilação, mobiliário, acústica e conforto 

térmico. Na  análise dos resultados, obtidos na aplicação dos três instrumentos de 

coleta específicos (APÊNDICE A, B e C) destinados a bibliotecários, funcionários e 

usuários foi possível detectar que a iluminação necessita ser ampliada e que o 

número de ventiladores  existentes não é suficiente para o espaço físico existente. 

Enfim, a pesquisa cumpriu com seus objetivos quais seja: identificar como ocorre a 

aplicação dos aspectos ergonômicos na Biblioteca Central da Universidade Federal 

do Rio Grande, de acordo com as normas técnicas: NBR 5413-1992 - Iluminância de 

interiores; NBR 14679-2001 - Sistemas de condicionamento do ar e ventilação; NBR 

9050-2008 - Acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos; NBR 10152-1987 - Níveis de ruído para conforto acústico; NBR 16401-2-

2008- Instalações de ar-condicionado: Sistemas centrais e unitários parte 2 - 

Parâmetros de conforto térmico, investigar a satisfação dos usuários, funcionários e 

bibliotecários da Biblioteca Central da FURG, com relação aos aspectos 

ergonômicos, demonstrar a importância de uma biblioteca ergonomicamente 

planejada e adequada às necessidades de seus bibliotecários, usuários e 

funcionários.  

E assim se conclui que seria interessante que a biblioteca central da FURG 

considerasse esta pesquisa quando de uma próxima reforma, haja vista que esta 
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pesquisa contém a visão dos bibliotecários, funcionários e usuários da mesma 

quanto à ergonomia o que atenderia às necessidades de conforto e eficácia no uso 

do prédio e das acomodações pela população que utiliza o mesmo e seus produtos. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A – Questionário aplicado aos bibliotecários. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO – ICHI 

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Pesquisa realizada na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II, intitulada: 

AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS ERGONÔMICOS EM UMA BIBLIOTECA 

UNIVERSITÁRIA: estudo do caso da Biblioteca Central da Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG).  

 
 

Sexo: (   )        Feminino       (   ) Masculino 

Setor: 

___________________________________________________________________ 

Função: 

___________________________________________________________________ 

Nível de instrução:  

(   )Graduação            (   ) Mestrado            (   )Especialização              (   )Doutorado 

Qual seu turno de trabalho: 

Especifique: 

_________________________________________________________________ 

 

1) Como você considera a iluminação do ambiente de trabalho? Justifique. 

(    ) ótimo     (     ) bom      (     ) regular      (    ) ruim     (   ) péssimo  

___________________________________________________________________ 

 

2) Quanto à ventilação, você considera que é? Justifique. 

  (    ) ótimo     (     ) bom      (     ) regular      (    ) ruim     (   ) péssimo  

___________________________________________________________________ 
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3) Como você considera o mobiliário (mesas/cadeiras) do seu ambiente de trabalho 

no que diz respeito ao conforto? Justifique. 

  (    ) ótimo     (     ) bom      (     ) regular      (    ) ruim     (   ) péssimo 

___________________________________________________________________ 

 

5) Você considera que a distribuição do mobiliário da sua sala de trabalho possui 

uma acomodação adequada? Por quê? 

  (    ) sim       (   ) não 

__________________________________________________________________ 

 

6) Se você respondeu não na resposta anterior, o que você modificaria no espaço 

físico da Biblioteca? 

___________________________________________________________________ 

 

7) Você considera que seu ambiente de trabalho possui isolamento acústico para 

ruídos que venham da parte da biblioteca utilizada pelos usuários? 

  (    )   sim          (   )   não 

 

8) Se você considera que não há adequação acústica diga se acha necessário. E 

também se a conversa dos usuários chega a incomodar sua concentração em suas 

tarefas: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9) Você considera confortável a temperatura dentro do seu ambiente de trabalho ? 

Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10) O que você mudaria quanto aos aspectos ergonômico no seu ambiente de 

trabalho. Por quê? 

___________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela colaboração! 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado aos funcionários. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO – ICHI 

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Pesquisa realizada na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II, intitulada: 

AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS ERGONÔMICOS EM UMA BIBLIOTECA 

UNIVERSITÁRIA: estudo do caso da Biblioteca Central da Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG).  

 

 

Sexo: (   )  Feminino       (   ) Masculino 

Setor: _________________________________________________ 

Função: _______________________________________________ 

Nível de instrução:  

(   ) Fundamental Completo                        (   ) Ensino médio completo  

(   ) Superior completo                                (   ) Fundamental Incompleto     

(   ) Ensino médio incompleto                     (   ) Superior Incompleto 

Qual seu turno de trabalho? Especifique: __________________________________ 

 

1) Como você considera a iluminação do ambiente de trabalho? Justifique. 

 (    ) ótimo     (     ) bom      (     ) regular      (    ) ruim     (   ) péssimo  

___________________________________________________________________ 

 

2) Quanto à ventilação, você considera que é? Justifique. 

  (    ) ótimo     (     ) bom      (     ) regular      (    ) ruim     (   ) péssimo  

___________________________________________________________________ 
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3) Como você considera o mobiliário (mesas/cadeiras) do seu ambiente de trabalho 

no que diz respeito ao conforto? Justifique. 

  (    ) ótimo     (     ) bom      (     ) regular      (    ) ruim     (   ) péssimo 

___________________________________________________________________ 

 

5) Você considera que a distribuição do mobiliário da sua sala de trabalho possui 

uma acomodação adequada? Por quê? 

(    ) sim                         (   ) não 

___________________________________________________________________ 

 

6) Se você respondeu não na resposta anterior, o que você modificaria no espaço 

físico do seu ambiente de trabalho? 

___________________________________________________________________ 

 

7) Você considera que seu ambiente de trabalho possui isolamento acústico para 

ruídos que venham da parte da biblioteca utilizada pelos usuários? 

(    ) sim         (   ) não 

 

8) Se você considera que não há adequação acústica diga se acha necessário. E 

também se a conversa dos usuários chega a incomodar sua concentração em suas 

tarefas. 

___________________________________________________________________ 

 

9) Você considera confortável a temperatura dentro do seu ambiente de trabalho ? 

Justifique. 

___________________________________________________________________  

 

10) O que você mudaria quanto aos aspectos ergonômicos no seu ambiente de 

trabalho. Por quê? 

___________________________________________________________________ 

 

 

Obrigado pela colaboração! 
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APÊNDICE C – Questionário aplicado aos usuários. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO – ICHI 

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Pesquisa realizada na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II, intitulada: 

AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS ERGONÔMICOS EM UMA BIBLIOTECA 

UNIVERSITÁRIA: estudo do caso da Biblioteca Central da Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG).  

 

 

Sexo: (   )  Feminino       (   ) Masculino 

Nível de instrução:  

 (   )Superior  incompleto (  )Especialização (  ) Doutorado   

 (   )Superior  completo    (  ) Mestrado 

Qual seu turno de estudo:  

Especifique: ____________________________________ 

 

1) Como você considera a iluminação do ambiente de estudo? Justifique. 

  (    ) ótimo     (     ) bom      (     ) regular      (    ) ruim     (   ) péssimo  

___________________________________________________________________ 

 

2) Quanto à ventilação, você considera que é? Justifique. 

  (    ) ótimo     (     ) bom      (     ) regular      (    ) ruim     (   ) péssimo  

___________________________________________________________________ 

 

3) Como você considera o mobiliário (mesas/cadeiras) do  ambiente de estudo no 

que diz respeito ao conforto? Justifique. 

  (    ) ótimo     (     ) bom      (     ) regular      (    ) ruim     (   ) péssimo 

___________________________________________________________________ 

 



53 

5) Você considera que a distribuição do mobiliário do ambiente de estudo e leitura 

possui uma acomodação adequada? Por quê? 

  (    ) sim       (   ) não 

___________________________________________________________________ 

 

6) Se você respondeu não na resposta anterior, o que você modificaria no espaço 

físico da Biblioteca? 

___________________________________________________________________ 

 

7) Você considera que o ambiente da biblioteca possui isolamento acústico para 

ruídos que venham da parte da biblioteca utilizada pelos usuários? 

  (    )   sim  (   ) não 

 

8) Se você considera que não há adequação acústica diga se acha necessário. E 

também se o barulho provocado pela conversa dos usuários incomoda sua 

concentração em seus estudos. 

___________________________________________________________________ 

 

9) Você considera confortável a temperatura dentro do ambiente da biblioteca ? 

Justifique. 

___________________________________________________________________ 

 

10) O que você mudaria quanto aos aspectos ergonômico da biblioteca. Por quê? 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Obrigado pela colaboração! 
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ANEXOS 

ANEXO 1– Email enviado pela coordenadora da Biblioteca Central 

Segundo a bibliotecária esses dados abaixo foram retirados do sistema da 

biblioteca como mostra a foto. 

 

Quadro de usuários da Biblioteca Central 

 

Fonte: Argo/SIB 

 

Nº de usuários: 

 

Docente CAIC- 53 

Doc Furg – 1296 

Doc IFRS – 102 

Graduação – 13779 

EAD grad. – 646 

Pós- grad – 2.837 

Pós- EAD – 961 

Pós- doutorado – 35 

Tec Ad Furg – 1679 

Tec Ad IFRS - 29 

Tutor EAD – 5 

 

 


