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Design, Biomecânica, Ergonomia 
Este artigo busca demonstrar a importância da biomecânica para o design de produtos. Através de um estudo teórico 
de revisão sistemática de literatura internacional na base de dados SCIENCEDIRECT®, evidencia-se o potencial 
estratégico e de atuação plena que a biomecânica e o design podem exercer dentro do desenvolvimento de produtos. 

 
Design, Biomechanics, Ergomics 

This paper intends to demonstrate biomechanics importance for product design. A theoretical study based on a 
systematic international literature review of SCIENCEDIRECT® database highlights the strategic potential that 
biomechanics and design can play in product development. 

 
1. Introdução 
 
Um dos objetivos do design é a melhoria dos 
aspectos funcionais e visuais dos produtos visando o 
atendimento das necessidades do 
consumidor/usuário. Neste âmbito, as melhorias 
ergonômicas e consequentemente biomecânicas 
também podem ser citadas e são consideradas como 
essenciais para o desenvolvimento do produto. Neste 
sentido, pode-se dizer que a Ergonomia destaca-se 
principalmente pela possibilidade de proporcionar 
diferenciação dos produtos, comparando aos demais 
concorrentes, em função da inovação tecnológica 
utilizada como ferramenta de diferenciação pelo 
valor agregado ao produto e como apelo de 
marketing. Além disso, o design apresenta 
importância frente à diferenciação dos produtos 
resultantes de seu processo (MOZOTA, 2011). 
Segundo informações de Merino (2009) a 

configuração ergonômica, dentro do campo do 
design, busca criar e evidenciar a diferenciação dos 
produtos levando principalmente a conquista de 
novos mercados.  
 
A Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) 
classifica a Ergonomia como o estudo das interações 
das pessoas com a tecnologia, a organização e o 
ambiente, objetivando intervenções e projetos que 
visem melhorar, de forma integrada e não-
dissociativa, a segurança, o conforto, o bem-estar e a 
eficácia das atividades humanas (ABERGO, 2011). 
No âmbito internacional, a International Ergonomics 
Association (IEA) define a Ergonomia como 
disciplina científica que estuda as interações entre os 
seres humanos e outros elementos do sistema, e a 
profissão que aplica teorias, princípios, dados e 
métodos, a projetos que visem aperfeiçoar o bem-
estar humano e o desempenho global dos sistemas 



 

 

(IEA, 2009). A partir das indicações destas 
associações podem ser identificados três domínios 
de especialização da área: organizacional, cognitiva 
e física, sendo que esta última enfoca 
especificamente os conceitos da biomecânica.  
 

 
 

Figura 1 – Domínios especializados da ergonomia, 
segundo a Classificação Internacional de Ergonomia. 

Adaptado de Merino e Teixeira (2010). 
 
Dentre estes domínios, este trabalho enfoca a 
Ergonomia Física. Segundo o IEA (2010) a 
Ergonomia Física considera a postura no trabalho, 
manuseio de materiais, movimentos repetitivos, 
distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao 
trabalho, projeto de postos de trabalho, segurança e 
saúde.  
 
Neste contexto, considerando a Ergonomia Física, 
uma das áreas que mais contribui estrategicamente 
com o design é a antropometria. Teixeira (2004) 
coloca que a antropometria estabelece parâmetros 
para os modelos corporais. Desta maneira, a 
Ergonomia apresenta contribuições fundamentais no 
que tange tanto os ajustes dos postos de trabalho e 
equipamentos, quanto à projeção de produtos 
adequados ao homem, ambas áreas de atuação do 
design.  
 
De forma geral, as contribuições da Ergonomia são 
relevantes para as práticas projetuais. A área com o 
enfoque no design apresenta interesse para 
melhorias das condições humanas que abrange não 
apenas o trabalho executado a partir de máquinas e 
equipamentos, mas também as demais situações 

onde ocorre o relacionamento entre o homem e uma 
atividade produtiva (IIDA, 2005). 
 
A melhoria dos aspectos funcionais, ergonômicos e 
visuais dos produtos visando o atendimento das 
necessidades do consumidor/usuário faz parte das 
funções presentes no design (CNI, 1998). Tal 
aspecto é reforçado por iniciativas como as do IEA, 
em programas como o EQUID (Ergonomics Quality 
in Design), que buscam a integração da ergonomia 
com o design (CAPLE, 2010). 
 
Dentro deste aspecto, a biomecânica aborda tanto os 
ajustes dos postos de trabalho e equipamentos 
quanto o desenvolvimento de produtos. Assim, 
especificamente associando à biomecânica, 
enquanto foco de análise, a área contribui 
significativamente para os ajustes necessários dos 
produtos ao homem. De forma geral o design, no 
projeto de produto, se apóia tanto nas considerações 
ergonômicas quanto nas considerações 
biomecânicas.  
 
A área da biomecânica se solidifica com a aplicação 
dos quatro métodos de medição, sendo eles: 1) 
cinemática (posição e orientação dos segmentos 
corporais); 2) dinamometria (forças e distribuição de 
pressão); 3) eletromiografia (atividade muscular) e 
4) antropometria (parâmetros para os modelos 
corporais), conforme Figura 2 (TEIXEIRA e 
MOTA, 2007). 
 

 
 

Figura 2 – Métodos de medição em Biomecânica. 
Adaptado de Teixeira e Mota (2007). 



 

 

Mesmo que a biomecânica possa apoiar as 
estratégias de design no projeto do produto, poucos 
são os estudos que buscam evidenciar estas relações. 
Desta forma, o presente estudo busca demonstrar a 
importância de áreas como a biomecânica para o 
design de produtos, por meio da realização de um 
estudo teórico, de revisão sistemática, na literatura 
internacional. 
 
2. Metodologia 
 
Este estudo pode ser caracterizado como teórico, de 
revisão sistemática, e visa identificar os estudos na 
área de design e biomecânica, assim como 
identificar a necessidade de futuras pesquisas. Para a 
busca de informações dos temas de biomecânica e 
design foi feita uma triagem artigos internacionais 
que associam diretamente estas temáticas com 
aplicação para o desenvolvimento de produtos. 
Assim, foi realizada busca na base de dados 
SCIENCEDIRECT® considerando os últimos cinco 
anos de publicação (2007-2011) com os termos 
biomechanics and “product design”. Ao final da 
pesquisa, foram considerados oito artigos elegíveis 
para a análise e constituição da presente proposta. A 
Figura 3 ilustra o método de seleção utilizado e o 
número de artigos encontrados em cada etapa. 
 

 
 

Figura 3 – Método de seleção dos artigos para a 
constituição da presente investigação. 

 

3. Resultados e Discussão 
 
Os artigos avaliados apresentam diferentes 
abordagens no que tange a utilização da 
biomecânica enquanto para a avaliação e 
possibilidade de melhoria nos produtos. Conforme 
informações apresentadas no Quadro 1, pode-se 
observar que dois estudos apresentam dados com 
mais de um enfoque de investigação. A incidência 
das diversas áreas da biomecânica pode ser 
observada neste mesmo quadro, que coloca os 
artigos na mesma ordem na qual são apresentados 
neste trabalho. 
 

 
 

Quadro 1 – Principais informações dos estudos 
analisados. 

 
De forma geral, tanto o design quanto a 
biomecânica, em muitos casos, são utilizados 
pontualmente dentro do processo, o que acaba 
dificultando a interação usuário-produto. No 
entanto, os estudos selecionados para a presente 
proposta demonstram o potencial estratégico dos 
parâmetros ergonômicos e biomecânicos no 
desenvolvimento de produtos, tanto como 
diferencial competitivo quanto como fornecedores 
de dados e ferramentas de análise. 
 
Para Fazlollahtabar (2010), as expectativas dos 
consumidores em relação ao conforto dos assentos 
automotivos continuam a crescer enquanto os 
avanços de desenvolvimento na área demonstram 
sucesso esporádico. Segundo o autor, a área se 
utiliza de métodos qualitativos devido às 
especificações antropométricas. O ponto fraco desta 
abordagem é a extração não exata de inferências. 
Coloca-se assim a necessidade de uma abordagem 
que transforme parâmetros qualitativos em 
referências numéricas. Isto auxiliaria os fabricantes 
na produção de produtos melhores, segundo os 
critérios dos consumidores e considerando sua 
individualidade biológica. A proposta do autor 



 

 

engloba Procedimento Analítico de Hierarquia 
(AHP), Método de Entropia e Técnica de Ordenação 
de Preferência para uma Solução Ideal (TOPSIS).  
 
Tal estudo ressalta ainda um dilema no que concerne 
o design de assentos automotivos, devido à 
necessidade de equilibrar por meio da forma do 
assento as posturas preferíveis ergonomicamente 
com as fisiologicamente apropriadas. Em alguns 
casos, as posturas preferenciais sacrificariam o 
conforto percebido em longo prazo, desconsiderando 
a capacidade plástica de adaptação do corpo e 
limitando as possibilidades de projeto. 
 
Outra questão levantada por Fazlollahtabar (2010) 
diz respeito à postura reativa das abordagens. O 
autor destaca a evolução de ciência aplicada do tema 
colocando como principais motivadores a 
preocupação com bem estar e saúde dos 
consumidores, bem como o papel do quesito 
conforto na diferenciação de produtos aos olhos 
deste mesmo consumidor. Porém, as abordagens 
costumeiramente são análises de produtos já 
existentes e não parâmetros para projetos futuros.  
 
Desta maneira, em um mercado onde produtos são 
cada vez mais projetados para um mercado global e 
não regional, uma postura reativa pode significar 
lançar um produto que não atenda as preferências 
locais, pois foi projetado utilizando-se outro 
parâmetro cultural.   
 
As diferenças de critérios a partir de parâmetros 
culturais são parte dos critérios subjetivos da 
percepção de conforto em assentos. A população 
europeia, por exemplo, tende a preferir assentos 
mais firmes a população americana, 
(FAZLOLLAHTABAR, 2010). Ademais, segundo 
Groenesteijn (2009), outros fatores influenciam os 
parâmetros antropométricos como, por exemplo, as 
questões que partem desde a percepção do produto 
até as tarefas relacionadas ou realizadas com ou 
partir dele. A Figura 4 ilustra os fatores subjetivos 
apontados por Fazlollahtabar (2010) que incluem a 
biomecânica aplicada aos assentos automotivos e 
seu conforto percebido pelos consumidores. 
 

 
  
Figura 4 – Fatores subjetivos na percepção de conforto de 

assentos automotivos. 
Adaptado de Fazlollahtabar (2010) 

 
Ainda neste âmbito, a visão estratégica da inserção 
da biomecânica no processo de desenvolvimento de 
produtos é ressaltada no trabalho de Laios e 
Giannatsis (2010). Os autores propõem um redesign 
de bicicletas infantis baseado em avaliação 
ergonômica e antropométrica. Tal estudo foi 
financiado por um fabricante de bicicletas da Grécia 
e abrangeu crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. 
Partindo do pressuposto de que nesta faixa etária 
nem a habilidade no andar de bicicleta nem as 
características musculoesqueléticas estão 
plenamente desenvolvidas, o estudo apresenta um 
levantamento antropométrico considerando as 
medidas demonstradas na Figura 5.  
 

 
Figura 5 – Dimensões levantadas no estudo de Laios e 

Giannatsis (2010) 
 
Laios e Giannatsis (2010) colocam que o projeto 
para tal faixa etária apresenta como complicador 
principal a grande diversidade das medidas dentro 
de uma mesma faixa etária. Desta maneira, 
regulagens devem estar disponíveis em pontos 
críticos. As diferenças entre um indivíduo com 



 

 

percentil menor e percentil maior podem ser 
observadas na Figura 6. 
 

 
Figura 6 – Dimensões levantadas no estudo de Laios e 

Giannatsis (2010) 
 
Corroborando com Fazlollahtabar (2010) o estudo 
de Laios e Giannatsis (2010) busca a diferenciação 
de mercado competitiva, focada em grupos 
específicos de usuários, suas necessidades e 
particularidades. A pesquisa resultou em um 
redesign das bicicletas, conforme ilustra a Figura 7. 
 

 
Figura 7 – Sobreposição do design antigo e do redesign 

das bicicletas. 
Fonte: Laios e Giannatsis (2010) 

 
Outros estudos também ressaltam a importância das 
considerações biomecânicas para otimizar 
parâmetros projetuais. Dois estudos realizados sobre 
aparadores de grama (MALLICK, 2008 e 
MALLICK, 2010) discorrem sobre transmissão das 
vibrações à mão e braço de operadores de 
ferramentas motorizadas. A investigação abordou 
também quais parâmetros projetuais oferecem 
campo para melhoria. Tais melhorias podem 
acontecer visando à redução da geração das 
vibrações ou a atenuação de sua transmissão ao 
usuário. Vários são os fatores intervenientes para as 
propostas de projeto, como por exemplo, a posição 
do motor, o comprimento do fio de nylon, o 

material, o ângulo e a forma da pega. As medições 
foram realizadas com base em três posições de pega, 
conforme a Figura 8 que foram cruzadas utilizando-
se uma matriz de variância com três parâmetros de 
projeto: comprimento do fio de nylon que apara a 
grama, velocidade do motor e material da pega.  
 

 
Figura 8 – Pegas mais comuns em aparadores de grama 

Fonte: Mallick (2010) 
 
Estas medidas são possíveis de serem realizadas 
com os preceitos da biomecânica e os dados 
resultantes permitem planejar futuros produtos e 
suas especificações. Considerando uma avaliação de 
nicho de mercado, por exemplo, se poderia cogitar o 
uso de um motor produtor de maior vibração, porém 
de custo menor, em um equipamento focado em um 
grupo de usuários cuja necessidade é o uso 
esporádico e por curtos intervalos de tempo. O 
estudo também oferece parâmetros para o projeto de 
tais equipamentos focando na prevenção de lesões 
causadas por vibração dos membros superiores. 
 
Igualmente, pode-se citar o estudo de Choi et al 
(2010) que avaliou a fadiga a partir de informações 
dos ângulos articulares, seus limites e movimentos 
angulares da mão. A partir da captura de 
movimentos, modelos virtuais foram criados, 
conforme ilustra a Figura 9. 
 

 
Figura 9 – Modelos virtuais para avaliação de fadiga com 

base em captura de pontos. 
Fonte: Choi et al (2010) 

 



 

 

Choi et al (2010) desenvolveram uma ferramenta 
para análise de computadores de mão. Tal 
ferramenta (ABF) pode ser utilizada ainda no 
estágio de elaboração do projeto, permitindo 
avaliação a partir do estabelecimento de valores 
quantitativos para o grau de fadiga a partir de 
informações como ângulo articular, seus limites e 
movimentos angulares utilizando como base 
protótipos de estudo. Porém, tais iniciativas são 
pontuais e os dados para uso podem ser 
considerados específicos. 
 
Apesar da pouca disponibilidade de dados, alguns 
produtos já possuem parâmetros biomecânicos mais 
estabelecidos de projeto, como por exemplo, as 
cadeiras para uso em ambientes de trabalho. Tais 
produtos já possuem normatizações, como aqueles 
encontrados na Europa, que devem ser seguidos 
pelos fabricantes. O estudo de Groenesteijn et al 
(2009) informa que normas como a EN-1335 
(européia) e a NPR-1813 (holandesa) estabelecem 
critérios baseados na antropometria, com idéia de 
prover o uso otimizado para uma gama ampla de 
usuários. Porém, estas normas podem levar a idéia 
equivocada de que seguir apenas os valores 
indicados (ou mesmo outros valores de diferentes 
autores) resultaria automaticamente em um produto 
confortável e otimizado, quando na verdade os 
quesitos nem contemplam fatores ligados ao 
conforto. Para os autores, há outros aspectos 
relacionados à ergonomia e sua percepção não 
cobertos pela norma. Ainda neste aspecto, os 
mesmos autores destacam que um projeto como o de 
uma cadeira deve considerar principalmente as 
necessidades e demandas dos usuários a partir de um 
contato direto com estes e com levantamento de 
dados por meio de diversos instrumentos de 
pesquisas, pois as normas ditam parâmetros gerais 
para tais cadeiras e por este motivo desconsideram 
as especificidades das diversas tarefas realizadas por 
diferentes usuários em sua rotina de uso. 
 
Neste sentido, Thariq, Munasinghe e Abeysekara 
(2010) demonstram a necessidade da amostragem 
populacional focada visando um melhor índice de 
satisfação dos usuários. Os autores analisaram 
parâmetros antropométricos com relação a cadeiras 
universitárias com mesas fixas embutidas. O estudo 
foi realizando focando especificamente em uma 
amostragem populacional, no caso, a população do 
Sri Lanka. Os parâmetros considerados na pesquisa 
são demonstrados na Figura 10.   
 

Tal tipo de estudo, focado em população específica, 
permite a aquisição de dados específicos e eficientes 
para um projeto com diferencial mercadológico. Os 
autores destacam que a posição da mesa acoplada é 
crítica em tal projeto. Neste desígnio, os fabricantes 
tendem a assumir que 5% da população é composta 
de canhotos. Ainda sobre este aspecto, com base na 
amostra de produtos considerada, dada a natureza de 
tais projetos nos quais geralmente não são 
disponibilizados ajustes de altura ou distância dos 
elementos, os valores da altura da mesa acoplada 
tendem a não ser satisfatórios para a população 
feminina. Porém, para a população masculina a 
adequação é maior. 
 
Com base na população considerada, os autores 
sugerem uma altura de 229 mm contando a partir da 
superfície do assento para a posição de tais mesas 
acopladas, o que contemplaria 90% da população 
considerada. Porém, o estudo admite que o impacto 
da postura de uso de tais cadeiras ainda deve ser 
objeto de estudos subsequentes. 
 

 
Figura 10 – Parâmetros antropométricos considerados em 

pesquisa sobre cadeiras universitárias com mesa 
embutida. 

Fonte: Thariq, Munasinghe e Abeysekara (2010) 
 
Também em busca de dados mais eficientes, a 
utilização de novas tecnologias mais elaboradas de 
captura de movimentos, antropometria e predição de 
movimentos, corroboram para a área. A construção 
de modelos humanos digitais permite a análise 
projetual e aquisição de parâmetros em ambiente 
virtual. Yang et al (2007) expõem o uso e 



 

 

desenvolvimento do ambiente humano digital 
chamado Santos e seu uso dentro da prototipagem 
digital de interiores de veículos.  Tal modelo é 
construído com base tanto em dados de 
antropometria quanto de cinemetria, servindo para 
análises estáticas e dinâmicas. A Figura 11 
demonstra o modelo e seus pontos dinâmicos. 
 

  
Figura 11 – O modelo Santos e seus pontos de 

articulação. 
Fonte: Yang et al (2007) 

 
Yang et al (2007) colocam que as articulações do 
corpo humano em um modelo humano digital, para 
reproduzir de maneira satisfatória a cinemetria real, 
devem ser compostas por mais de um elemento 
móvel em diversos casos. Assim, um modelo de 
ombro deve incluir três elementos cinéticos de 
revolução, enquanto um modelo de joelho seria 
composto por apenas um. Neste sentido, conforme 
os autores, um dos elementos mais importantes e 
complexos é a mão humana, tanto por sua 
complexidade quanto por constituírem a interface 
entre o modelo digital e o mundo real. No modelo 
Santos, por exemplo, cada mão apresenta 25 pontos 
de movimento, conforme Figura 12.  

 
Figura 12 – A mão do modelo Santos e seus 25 pontos de 

articulação. 
Fonte: Yang et al (2007) 

 
O modelo apresenta ainda a possibilidade de ser 
escalonado conforme referenciais antropométricos, 
abrangendo do percentil 5 feminino, até o percentil 
95 masculino. Tal escalonamento considera também 
a massa corpórea.  Além desta variação de percentis, 
outros quesitos relevantes à área de projeto também 
podem ser verificados por meio do modelo, tais 
como desconforto musculoesquelético, campo de 
visão e alcance, predição de movimento e produção 
de torque, etc. Tais modelos agilizam e reduzem o 
tempo de diversas etapas de um projeto, permitindo 
uma rápida aquisição de dados para elaboração e, 
em um momento posterior do projeto, de dados 
biomecânicos das interações resultantes e 
consequentes. A principal aplicação do modelo 
explicitado é a avaliação e projeto de cabines de 
veículos, conforme ilustra a Figura 13. 
 

 
Figura 13 – O modelo Santos em uso para avaliação de 

cabine de veículo. 
Fonte: Yang et al (2007) 



 

 

5. Considerações Finais 
 
De acordo com os estudos avaliados foi possível 
observar que a maioria considera uma intervenção 
pontual da biomecânica e demais áreas dentro do 
processo de pesquisa e desenvolvimento de novos 
produtos centrados no usuário. Além disso, pode-se 
dizer que suas abordagens geralmente tem caráter 
reativo, feitas com base em produtos já existentes no 
mercado, visando melhorias incrementais. Porém, tal 
abordagem ignora o potencial estratégico e de 
atuação plena que a biomecânica e a ergonomia 
podem exercer dentro do processo de design, de 
forma constante e não pontual.  
 
O uso de informações mostra-se estrategicamente 
importante dentro da gestão de design. Neste 
aspecto, um dos objetivos recorrentes em projetos de 
design é a busca por diferenciação. Selecionar e 
gerir as informações pertinentes e estratégicas dentro 
do processo de projeto pode contribuir para tal 
diferenciação. Para Mozota (2011) o design 
posiciona-se dentro de quatro poderes num modelo 
de gestão: como diferenciador, integrador, 
transformador e como bom negócio. A autora coloca 
a vantagem competitiva assumindo duas formas: 
design como diferenciador e design como 
coordenador ou integrador. Magalhães (1997) indica 
que design como estratégia competitiva, precisa da 
integração das informações interdisciplinares do 
processo de desenvolvimento de produto. 
 
De acordo com Mozota (2011) a diferenciação de 
um produto ocorre de acordo com oito dimensões: 
função, desempenho, conformidade, durabilidade, 
confiabilidade, capacidade de ser recuperado, estilo 
e serviço. A partir desta definição, pode-se apontar 
que os estudos e dados da biomecânica são de 
primária importância para ao menos, mas não 
somente, quatro destes ítens, sendo eles: função, 
desempenho, conformidade e confiabilidade. 
(SCHOENARDIE, TEIXEIRA e MERINO, 2011) 
   
Dentro deste contexto, um produto exerce 
plenamente sua função se, dentre outros requisitos, 
for bem dimensionado, tanto no aspecto técnico 
quanto antropométrico. Relacionado ao aspecto 
funcional está o conceito de desempenho,sendo que 
este pode ser otimizado a partir da consideração de 
dados biomecânicos corretos.  
 
Ainda sob este aspecto, a conformidade do produto, 
além de atender normatizações técnicas e de 

segurança, deveria contemplar a biomecânica. 
Finalmente, pode-se citar a confiabilidade ao 
executar sua função que deriva da percepção do 
usuário dos ítens previamente colocados. 
 
Desta forma, a biomecânica permite a valorização e 
diferenciação dos produtos, bem como um melhor 
foco em compreender e consequentemente suprir as 
necessidades dos usuários/consumidores. Além 
disso, percebe-se que a visão do conforto como fator 
diferenciador de produtos para o consumidor 
estimula os estudos na área da biomecânica 
associada com o design. Assim, cria-se não somente 
atrativos de venda, mas atributos que serão 
usufruídos pelos usuários/consumidores durante toda 
a vida útil e uso do produto. Evidencia-se a 
biomecânica como ferramenta importante, 
necessária e estratégica para o design. Selecionar e 
saber gerir esta diversidade de dados se constitui em 
um desafio dentro do processo de design. 
Neste sentido, práticas, estudos e casos sobre tema 
são ampliações e oportunidades de trabalhos 
subsequentes. 
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