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RESUMO 

O presente artigo tem como objeto a análise do conforto ambiental da lanchonete Empadinhas Barnabé, 
situada na Faculdade de Tecnologia da Paraíba, levando em consideração os princípios normativos de 
ergonomia. Os estudos bibliográficos embasaram a pesquisa, que foi verificada através da medição dos 
dados microclimáticos do ambiente. Essa verificação, quando analisada, constatou que é necessária uma 
intervenção projetual para a otimização de conforto do espaço.  

ABSTRACT 

This article is about the analysis of the environmental comfort of the diner Empadinhas Barnabé, located 
at the Faculty of Technology of Paraiba, taking into account the normative principles of ergonomics. 
Bibliographic studies based the research, which was verified by measuring the microclimate data 
environment. This check, when analyzed, found that intervention is necessary for the optimization of 
projective space comfort. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Lanchonete é um estabelecimento comercial popular especializado em pequenas refeições 
rápidas, lanches e sanduíches mesmo fora do horário normal das refeições. Monteiro (2004) 
sugere que a origem do surgimento dos espaços destinados à alimentação fora do lar tenha 
sido na Roma Antiga, já Finkelstein (2005) indica a Idade Média como início. 

Dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL - revelam que hoje o 
setor de alimentação fora do lar (incluindo bares, restaurantes e lanchonetes) representa 2,4% 
do PIB brasileiro, além disso, o hábito de alimentação fora de casa é cada vez mais crescente e 
já correspondo a 26% dos gastos dos brasileiros com alimentos, sendo ainda responsável pela 
geração de 6 milhões de empregos em todo o Brasil. Pesquisa realizada pela Central Mailing 
List, empresa especialista em banco de dados,revela que o Brasil possui 222.358 empresas no 
ramo alimentício. A pesquisa revelou que só no ano de 2011 foram abertos 18.399 lanchonetes 
e restaurantes no país. 



 

 

A ergonomia, como disciplina que trata do sistema no qual os seres humanos estão inseridos, 
busca a otimização das atividades realizadas, pois segundo o Conselho da International 
Ergonomics Association – IEA - (2003), essa disciplina científica é dedicada ao conhecimento 
das interações entre o ser humano e outros elementos de um sistema, e a profissão que aplica 
teorias, princípios, dados e métodos para o projeto, de modo a otimizar o bem-estar do ser 
humano e o desempenho do sistema como um todo. 

O conforto ambiental consiste no equilíbrio dinâmico entre o homem e as condições ambientais, 
favorecendo a otimização das trocas de energia e as informações entre o homem e seu meio 
ambiente imediato, dependendo intimamente das características dos recintos e, por extensão, 
dos edifícios, implicando na atenção do arquiteto sobre a natureza da edificação como um meio 
ecológico, adequado à permanência humana, considerando os efeitos da luz, o som, o calor, os 
odores e o meio físico sobre condições de conforto ambiental (KUSAKAWA, 2002).                                                                                                                      

A “empadinhas Barnabé” surgiu com a mudança do casal Frederico Duarte e Priscila Barnabé 
do Rio de Janeiro para João Pessoa, Paraíba, devido à proposta recebida por Frederico para 
trabalhar em uma empresa na cidade. Priscila Barnabé começou a vender empadinha em uma 
carrocinha na orla de João Pessoa, com o crescimento do empreendimento seu marido largou o 
emprego e começou a se dedicar com a esposa exclusivamente ao negocio que cresceu e virou 
referência de qualidade na capital paraibana.                                                                                                                                                     

Considerando a necessidade de embasamento teórico para as soluções especificas de cada 
projeto e suas resultantes, o presente artigo destina-se á análise da ergonomia e conforto 
ambiental visando a melhora do ambiente para os clientes e funcionários da lanchonete 
Empadinhas Barnabé, localizada na  Faculdade de Tecnologia da Paraíba. 

2. ERGONOMIA  

De acordo com Grandjean (2005), a ergonomia é uma ciência interdisciplinar. Ela compreende 
a fisiologia e a psicologia do trabalho, bem como a antropometria é a sociedade no trabalho. O 
objetivo prático da ergonomia é a adaptação do posto de trabalho, dos instrumentos, das 
máquinas, dos horários, do meio ambiente às exigências do homem. A realização de tais 
objetivos, ao nível industrial, propicia uma facilidade do trabalho e um rendimento do esforço 
humano. 

A partir das definições de Iida (2005) e Falzon (2007), podemos especificar a ergonomia física 
relacionada às características da anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica. Os 
temos mãos relevantes compreendem as posturas de trabalho, a manipulação de objetos, os 
movimentos repetitivos, os problemas ósteo-musculares, o arranjo físico do posto de trabalho, 
etc. 

Fatores humanos (do inglês Human Factors) ou Ergonomia tem o intuito de sanar os acidentes 
laborais, desenvolver forma corretas de trabalho com os equipamentos, ambientes, maquinas e 
mobiliários, sugerir a criação de locais adequados de trabalho e de apoios ao trabalhador, 
visando regular o exercício das atividades, tornando as mais adequadas para a um 
desempenho eficiente e saudável. 

Os estudos em lanchonetes devem priorizar funcionários e cliente, pois segundo Santos (2012), 
uma ação ergonômica deve atender e satisfazer ao maior número de pessoas e excluir o 
menos possível, ela deve estar preparada para analisar todas as pessoas e solucionar 
problemas que elas enfrentam.  



 

 

Frequentemente a produção de refeições no Brasil exige alta produtividade dos operadores em 
tempo limitado. Porém, em condições inadequadas de trabalho, com problemas de ambiente, 
equipamentos e processos (MONTEIRO, 2009). 

O principal objetivo do estudo é proporcionar o maior conforto possível para o trabalhador 
verificando que é necessária a criação de soluções práticas e eficazes para melhorar a situação 
dos funcionários dando os a capacidade de exercer sua função sem sofrer risco algum e aos 
clientes a ter um atendimento adequado.  

3. CONFORTO  

3.1 Térmico 

O estudo do conforto térmico é a análise do ambiente para saber se determinado espaço tem 
as condições adequadas à ocupação humana e ás atividades desempenhadas nele. Está ligada 
à vontade que o ser humano tem de ficar bem no ambiente, caso não exista esse conforto 
haverá variação no ritmo das atividades. Diversas maneiras podem amenizar o desconforto 
térmico como a ventilação natural. 

Como o conforto térmico envolve variáveis físicas ou ambientais e também variáveis subjetivas 
ou pessoais, não é possível que um grupo de pessoas sujeitas ao mesmo ambiente, ao mesmo 
tempo, esteja totalmente satisfeito com as condições térmicas do mesmo, devido às 
características individuais das pessoas (FANGER, 1970). 

Somente com a diferença de pressão e a existência de aberturas é possível haver a ventilação 
natural Bower (1995). De acordo com Bittencourt & Cândido (2008), a ventilação natural regula 
o clima interno de uma edificação por meio de uma troca de ar controlada pelas aberturas.  

A ventilação natural é uma das condições principais para garantir o conforto térmico no interior 
da edificação. É um recurso renovável que auxilia na redução dos poluentes e odores, 
melhorando a qualidade do ar interior. 

Segundo Frota e Schiffer (2003), em regiões de clima quente úmido, como no Brasil, a 
ventilação natural é a estratégia mais simples para promover o conforto térmico quando a 
temperatura interna se torna elevada. O fluxo de ar sobre a pele da a sensação de resfriamento 
aos ocupantes, principalmente em temperaturas acima de 30ºC. 

Com isso, são feitas análises no ambiente da Empadinhas Barnabé da Faculdade de 
Tecnologia da Paraíba, que possui uma arquitetura promotora de estratégias de ventilação 
através da orientação e posicionamento das aberturas, onde não há paredes, favorecendo o 
aproveitamento dos ventos predominantes em Cabedelo. 

3.2 Acústico 

Define-se como ruído ou poluição sonora qualquer som indesejável que atinja níveis não 
aceitáveis e possa afetar, de forma negativa, a saúde e o bem-estar de um indivíduo ou de uma 
população (SILVA, 1971). 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o ruído é o que mais colabora para a 
existência da poluição sonora, causando desconforto ao ser humano, podendo prejudicar 
diretamente o aparelho auditivo, provocando a perda ou a diminuição gradual da audição, além 
de provocar alterações comportamentais e orgânicas.  

Com a necessidade de promover bem estar, existem maneiras que diminuem e suavizam os 
ruídos levando conforto ao usuário. As habitações estão cada vez mais inovadoras de métodos 
que amenizam o desconforto sonoro. Desse modo, na tentativa de melhorar as condições de 



 

 

lazer para população, o presente artigo tem como objetivo o estudo de um ambiente, onde tem 
sido observados problemas do ponto de vista do conforto acústico devido à grande 
concentração de pessoas. Onde observamos o local com um alto nível de falas altas que 
incomodam e provocam desconforto aos usuários ali presente e pode compromete a saúde dos 
funcionários que ficam expostos constantemente a níveis elevados de ruídos por períodos 
prolongados. 

3.3 Lumínico 

Conforme o Fundacentro - Fundação Jorge Duprat e Figueiredo, um bom sistema de iluminação 
deve assegurar níveis de iluminação que mantenham o conforto visual garantindo o contraste 
adequado à tarefa a ser realizada e o controle dos ofuscamentos.  A iluminação, o contraste, as 
sombras, o ofuscamento e o ambiente cromático são determinantes para a percepção visual 
dos objetos. 

De acordo com Camargo (2006), a iluminação é capaz de obter aproximação de consumidores. 
Para alguns consumidores, a luz pode ser o único fator ambiental responsável pela atração a 
um ambiente de serviços. 

A iluminação em uma lanchonete é tão importante quanto o cardápio, além de sua função 
principal que é mostrar com clareza os alimentos ela   influência nas sensações sentidas pelos 
clientes e funcionários também podendo estabelecer limites, criar focos de atenção, promover 
orientações e separar ambientes. Quando projetada corretamente ela pode tanto causar 
sensações de bem-estar quanto de desconforto dos 

4. OBJETO DE ESTUDO  

Em 1995, o casal Frederico Duarte e Priscila Barnabé mudou-se de Niterói-RJ para João 
Pessoa-PB, devido a uma proposta recebida por Frederico para ser representante de vendas 
de uma empresa nesta cidade. Como alternativa de trabalho para Priscila, surgiu a ideia de 
vender empadinhas. E Empadinhas Barnabé foi o nome escolhido por ser seu sobrenome, 
consagrando desde então a marca que seria sinônimo de qualidade e aperfeiçoamento 
constante. 

Os negócios de Frederico começaram a apresentar resultados pouco satisfatórios e ele 
resolveu ajudar Priscila no comércio de empadinhas. A princípio, o negócio consistia numa 
carrocinha com forno à lenha, instalada na orla marítima da praia do Cabo Branco nos finais de 
semana. Pouco tempo depois, Frederico abandonou definitivamente a representação e 
dedicou-se com a esposa exclusivamente ao novo negócio.Com a contratação de uma 
assessoria organizacional, a empresa investiu em profissionalismo, tecnologia e 
descentralização, contratando pessoas para assumir funções dentro de um novo fluxograma 
organizacional. Com o crescimento da Faculdade de Tecnologia da Paraíba observou-se que 
seria lucrativo a implantação de uma franquia da mesma no local, totalizando atualmente 2 
unidades próprias e 12 franqueadas localizadas na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do 
Norte. 

O objeto de estudo deste trabalho, localizado na FATEC/PB, tem seu horário de funcionamento 
semanal flexível nos turnos manhã das 8 às 12 horas, tarde e noite, das 15 às 22 horas e aos 
sábados, das 8 às 17 horas. Na figura 1 podemos observar seu layout. 



 

 

 

Figura 1- Layout 

4.1  Localização  

A Faculdade de Tecnologia da Paraíba-FATECPB, localiza-se a BR 230 - Km 14 (Estrada de 
Cabedelo), na cidade de Cabedelo, a qual está situada na porção oriental a 7º 08’S e 34º 53’W, 
no Estado da Paraíba.  

4.3 Funcionários 

 A lanchonete conta com três funcionários que trabalham oito horas por dia de segunda a 
sábado. Na tabela 1 constam os horários de trabalho de cada funcionário, aos quais demos 
nomes fictícios. 

Tabela 1 – Jornada de trabalho dos funcionários 

Manhã 

(8 às 12 horas) 

Tarde 

(15 às 18 
horas) 

Noite 

(18 às 22 horas) 

Caio -20 anos Henri-26 anos Caio-20 anos 

Breno-23 anos  Henri-26 anos 

  Breno-23 anos 

4.4. Levantamento físico dos ambientes  



 

 

A lanchonete está instalada em uma área total 92,06m², sendo 11,25m² o espaço onde é 
localizada a ilha, que tem seu pé direito 2,92 m², 2 aberturas de 1,05m² cada, 1 porta de 
0,80x2,10m e quatro janelas de 0,21x0,20m. Observamos nas figuras 2, 3 e 4 a estrutura física 
da lanchonete. 

 

Figura 2 - Parte frontal da edificação 

 

 

Figura 3 - Lateral da edificação 

 

 

Figura 4 – Lateral sul e deposito de gás da edificação 

 

4.6. Revestimentos e equipamentos 



 

 

Na lanchonete as paredes são revestidas com pastilhas cerâmicas 10 x 10 cm na cor branca, o 
piso é revestido por cerâmica 40 x 40 cm também na cor branca e o forro é feito em lambri na 
cor marrom. Existe um balcão em granito preto que serve de apoio para o caixa e o 
atendimento aos clientes. As janelas, com vidro e esquadrias de alumínio e as portas de 
madeira ajudam a ventilação e a circulação do ar para higienização. O telhado é coberto com 
palha natural e sustentado por pilares de madeira envernizados na cor natural. Esquadrias 
sanfonadas na cor branca e em alumínio que servem para fechar as aberturas dos vãos, figuras 
5 e 6. 

  ; 

Figura 5 - Paredes revestidas em pastilhas cerâmicas 10 x 10 cm e forro em lambri 

 

Figura 6 - Janelas de vidro e esquadrias de alumínio 

A lanchonete funciona com um grande número de equipamentos pra a produção de alimentos e 
bebidas, tais como: máquina de sorvete, máquina de milk shake, forno a gás industrial, frízer 
para o armazenamento das empadas, cafeteira elétrica, refrigerados de bebidas, porta copos, 
maquina elétrica de chocolate quente, vitrine expositora com estufa, toalheiro e porta sabão e 
exaustor elétrico, figuras 7 e 8 

 



 

 

Figura 7 - Equipamentos: maquina de sorvete e freezer 

 

Figura 8 - Equipamento: cafeteira eletrica,toalheiro e refrigeradores 

5. METODOLOGIA  

Para análise da lanchonete foram ultilizados os seguintes materias: 01 fita métrica, 01 medidor 
de nível de pressão sonora, 01 termômetro de temperatura e medidor de umidade do ar, 01 
luxímetro, 01 prancheta de mão, lápis e papel, 01 camera fotografica e 01 computador com os 
softwares autocad. 

Primeiramente foi feita uma pesquisa bibliográfica, com catalogação de artigos, internet, livros, 
teses e dissertações, tudo relacionado aos assuntos abordados e um levantamento histórico da 
lanchonete Empadinhas Barnabé, com o intuito de conhecer o objeto de estudo. 

Na segunda parte observamos o local como instrumento de coleta de dados, propocionando a 
experiência direta com o objeto estudado, possibilitando descobrir novos problemas e aspectos 
diferenciados de um problema já detectado. Com essa observação pudemos analisar os 
comportamentos dos  funcionarios e clientes, os  locais especificos de mais permanência, os 
eventos especiais e as atividades exercidas.  

Na etapa número três do estudo foram feitas as medições da área estudada, os desenho da 
planta de situação, a verificação da orientação geográfica da edificação com indicação do norte, 
a planta baixa da sala, indicando o layout do mobiliário e os equipamentos e a posição correta 
das portas, janelas e venezianas. 

A ultima fase foi composta da análise dos dados da temperatura,umidade relativa do ar,nível de 
pressão sonora e iluminação do ambiente, feitas no dia 23 de setembro de 2013 do horario 
19:13 ás 21:20 horas, horario com maior fluxo de clientes no estabelecimento. 

6. RESULTADO 

6.1. Dados da temperatura efetiva e umidade do ar 

Segundo Bittencourt e Cândido, 2005, o fluxo de ar depende de três fatores principais: o 
tamanho e a localização das aberturas de entrada do ar na parede, o tipo e a configuração das 
aberturas usadas e da localização de outros componentes arquitetônicos nas proximidades das 
aberturas. 

As diferenças nas temperaturas acontecem devido as frequentes trocas térmicas ao ar livre, na 
medida em que há movimentação do vento e consequente resfriamento, facilitando as perdas 
térmicas. No ambiente interno, por consequência do confinamento do ar, da espessura da 
envoltória e sua inércia térmica, as trocas ficam mais limitadas, tendendo a acontecer num 



 

 

período de tempo maior do que no exterior. As descrições das temperaturas e umidades na 
lanchonete são observadas na tabela 2. 

Tabela 2 - Dados da temperatura efetiva e umidade do ar 

HORA TAI (°C) TAE (°C) UR (%) 

19:18 29,1 67,8 68,3 

20:20 29,3 29,6 68,8 

20:33 28,0 27,5 69,3 

21:20 28,6 28,6 74,1 

 

A NR 17, norma de ergonomia que trata especificamente das condições ambientais de trabalho, 
fornecendo limites mínimos e máximos de temperatura efetiva de 20 a 23º C, limite máximo de 
velocidade do ar de 0,75 m/s e limite de umidade relativa do ar de 40%. Verificando-se que o 
objeto de estudo tem sua temperatura efetiva superior à recomendada da norma. Os altos 
índices de temperatura são registrados devido à utilização de forno a gás industrial e sua 
localização na edificação. Já o limite máximo de velocidade do ar e o limite da umidade relativa 
do ar estão dentro dos padrões impostos, porém é necessário mudanças na edificação e na 
localização dos equipamentos para proporcionar melhor conforto térmico aos funcionários. 

6.2. Dados da medição de ruídos 

Os efeitos associados ao ruído variam consoante o tipo de ruído e a sensibilidade auditiva de 
cada um. A intensidade de ruído, a composição e duração, condicionam as perturbações que 
este pode causar. A idade, também agrava a diminuição da capacidade auditiva, que se torna 
ainda mais intensa quanto mais elevado for o nível de ruído a que um indivíduo se encontra 
exposto durante o seu período de trabalho (CHAMBEL, 2005). 

De acordo com o Instituto do ambiente, o ruído resulta da alteração da pressão acústica, pelo 
que é possível a sua medição através de sonómetros que calculam o nível médio para um 
determinado intervalo de tempo. O nível sonoro contínuo equivalente (Leq) é o indicador básico 
de ruído. A unidade de medida é o decibel (dB(A)), que se define como a razão logarítmica 
entre a pressão sonora verificada e o valor de referência. A escala de valores de nível de 
pressão sonora varia entre 0 dB(A) (limiar da audição) e 130 dB(A) (limiar da dor), a tabela 3 
demonstra os dados colhidos da edificação estudada. 

Tabela 3 - Dados da medição de ruído 

HORA LOCAL RUÍDO MÁXIMO (dB) 

19:13 exaustor 77,8 

mesas externas 79,4 

19:13 máquina de sorvete (off) 77,9 

mesas externas 79,4 



 

 

19:53 exaustor 73 

mesas externas 65,8 

19:53 máquina de sorvete (off) 64,9 

mesas externas 67,8 

20:33 exaustor 76,8 

mesas externas 74,9 

20:33 máquina de café 75,4 

 

Conforme a NBR 10152, o nível de ruído superior a 40-50 Lra em dB(A) em recinto como 
restaurante, refeitórios, cantinas e lanchonetes são considerados de desconforto acústico. 
Observou-se que a lanchonete ultrapassa, em todos os momentos, os valores sugeridos pela 
norma, tal desconforto acústico é consequência do barulho realizado pelos clientes na parte 
exterior da ilha e a utilização de equipamentos como: máquina de sorvete, máquina de milk 
shake e exaustor. Logo, torna-se importante um tratamento acústico com a finalidade de 
absorver os sons, reduzindo sua propagação para tornar o ambiente mais confortável. 

6.3. Dados da medição de iluminação 

De acordo com Camargo (2006), a iluminação é capaz de obter aproximação de consumidores. 
Para alguns consumidores, a luz pode ser o único fator ambiental responsável pela atração a 
uma loja de serviços. Administrar sistemas de iluminação de forma a gerar aproximação de 
consumidores e/ou criar uma experiência de consumo satisfatória pode ser um uma alternativa 
rápida, pouco dispendiosa e eficiente para o aumento das vendas da empresa. 

Segundo a Fundacentro - Fundação Jorge Duprat e Figueiredo, um bom sistema de iluminação 
deve assegurar níveis de iluminação que mantenham o conforto visual garantindo o contraste 
adequado à tarefa a ser realizada e o controle dos ofuscamentos. A iluminação, o contraste, as 
sombras, o ofuscamento e o ambiente cromático são determinantes para a percepção visual 
dos objetos. Na tabela 4 se encontrar o nível de iluminância da lanchonete Empadinhas 
Barnabé. 

 

 

 

Tabela 4- Iluminância (em Lux) do objeto de estudo 

HORA LOCAL ILUMINÂNCIA (LUX) 

19:24 mesa externa 160,5 

19:25 balcão 1 129,4 

19:26 balcão 2 138,2 



 

 

19:27 acima freezer 85,4 

De acordo com as normas da ABNT NBR 5413, cada ambiente requer determinado nivel de 
iluminância ideal, estabelecido de acordo com as atividades a serem ali desenvolvidas. Em 
lanchonetes é recomandando o valor médio de 200 lux, mas analisando a iluminação da 
lanchonete em questão constamos a iluminância máxima de 160,5 lux, o que confirma que o 
ambiente construído precisa de mais iluminação, tanto na ilha da cozinha quanto na área das 
mesas dos clientes.  

7. CONCLUSÃO 

Os dados colhidos na lanchonete Empadinha Barnabé possibilitaram fazer uma avaliação dos 
comportamentos térmico, acústico e luminoso dos ambientes, neles foram detectador 
desconforto em todos os aspectos. 

A análise dos ambientes demonstrou um alto nível de desconforto térmico na parte interior da 
ilha, o que prejudica o rendimento dos funcionários em horários de grande atendimento. Além 
do desconforto causado pelos altos níveis de ruído, em desacordo com a norma, também 
observamos que a iluminação não é propícia para os determinados ambientes, fazendo com 
que os funcionários e clientes forcem sua visão, trazendo assim um desconforto lumínico e 
fadiga visual. 

Ambientes criados pensando no conforto ambiental irão proporcionar melhores condições de 
trabalho aos funcionários, aumentando seu desempenho funcional, proporcionando ao 
trabalhador uma grande melhora na produtividade e, aos clientes, um atendimento diferenciado 
e eficaz. 
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