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Abstract: The goal the present work is to make an antrophometric and functional analyse of hand vise. This 
hand vise is a champing and holding system to be used in objects which will receive certain kinds of hand or 
machine work such as filing, rasping, drilling, embedding, etc. This element is commonly found in 
mechanical workshop, carpentries and such. 
 In this analysis the topics related to gripping and work position will be evaluated considering the 
critical points, possible improvements will be suggested.   
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1. INTRODUÇÃO 
 
 A ergonomia é uma ciência multi-disciplinar baseada nas teorias e princípios da 
Antropometria, Fisiologia, Psicologia e Engenharia, tendo como principal objetivo a 
adaptação das condições de trabalho às características físicas e psicológicas do homem [1]. 
 É imprescindível uma avaliação criteriosa das características de qualquer trabalho 
e do elemento humano responsável por sua execução. 
 A ferramenta de trabalho seria a morsa, também conhecida como torno de mão e o 
manípulo. O ambiente de trabalho envolveria a bancada, postura, posicionamento e de uma 
maneira que não abordaremos aqui neste trabalho, a iluminação, temperatura e nível de 
ruído. A tarefa variaria da mais simples operação de serrar até o mais fino acabamento e 
ajustagem em uma peça.  
 Primeiramente devemos deixar claro a que fim se destina este equipamento; a 
morsa é um elemento de suporte e fixação de peças que serão manipuladas (ex. lixadas, 
furadas, limadas, etc.) ou sofrerão outras formas de manuseio. Possui larga aplicação na 
indústria mecânica e em todos os outros segmentos do setor metal mecânico, marcenaria e 
outros.  
 É constituída por um par de mordentes, sendo um fixo e um móvel, que são 
acionados através da rotação de um manípulo; de acordo com o sentido de rotação (horário 
ou anti-horário) proporciona a fixação ou liberação da peça. 
 Desta forma podemos definir o  operário/manuseador como centro de 
convergência dos três fatores básicos (ambiente / ferramenta / tarefa), aonde interagem, e 
suas conseqüências estarão ligadas ao equilíbrio ou não destes fatores (Figura 1). O usuário 
é, portanto, o fim a que tudo isto se destina e os três fatores básicos são os meios para que 
este fim possa ser atingido de maneira equilibrada, harmoniosa e eficaz . 



 

 
Fig. 1 – Equilíbrio entre os fatores básicos, para beneficiar o usuário da morsa. [1] 

 
 
 Sendo assim, devido a sua vasta capacidade de aplicação considera-se que este 
elemento deva possuir um bom dimensionamento, evitando danos a saúde de seu 
manipulador. Pretende-se, então, realizar uma análise antropométrica da morsa, levantando 
os principais pontos críticos e propondo melhorias viáveis. Serão abordados apenas os 
aspectos relacionados a posição de trabalho e manuseio da mesma. 
 
 
2. METODOLOGIA 
 
 O primeiro passo adotado foi o levantamento das características de um posto de 
trabalho, com o objetivo de verificar as condições de utilização da morsa. O local 
escolhido para esta análise foi o Laboratório de Mecânica de Precisão do Departamento de 
Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. 
 O local é caracterizado por uma  bancada de madeira sobre a qual a morsa é 
fixada, a altura respectiva em relação ao solo é cento e quatro centímetros (104 cm). A 
empunhadura da alavanca tem um centímetro e meio (1,5 cm) de diâmetro. 
 O usuário trabalha em pé; seu conforto durante o manejo é determinado pela 
empunhadura da alavanca e a altura do objeto a ser manipulado em relação ao seu 
cotovelo, de acordo com o tipo de serviço a ser realizado. São eles: 
 
• trabalho de precisão; 
• trabalho leve; 
• trabalho pesado. 
 
 
 Em seguida, deu-se início a obtenção de dados do perfil antropométrico dos 
usuários da morsa. Como base para esta obtenção utilizou-se o estudo “Pesquisa 
Antropométrica e Biomecânica dos Operários da Indústria de Transformação – RJ”  , 
realizada pelo Instituto Nacional de Tecnologia [2] pois ela abrange a mesma população de 
interesse. 
 Adotamos para a análise os percentuais (Tabela 1) de cinco, cinqüenta e noventa e 
cinco (5, 50, 95),  por eles abrangerem grande parte da população. 



 
PERCENTUAIS ALTURA 

5% 159,5 cm 
50% 170,0 cm 
95% 181,0 cm 

Tab. 1 - Percentuais e alturas utilizados 
  
 Partindo da adoção dos percentuais acima, buscou-se junto as tabelas do 
“Humanscale ” , publicadas por Massachusetts Institut of Technology [3], dados referentes 
a altura do cotovelo em relação ao solo. Os resultados foram reunidos abaixo (Tabela 2). 
 

PERCENTUAIS 
[%] 

ALTURA 
[cm] 

ALTURA DO COTOVELO 
[cm] 

5 159,5  97,3  
50 170,0  103,6  
95 181,0  110,2  

Tab. 2 - Alturas dos cotovelos em relação aos percentuais 
 
 Deu-se, então, a análise de pontos críticos e de possíveis melhorias que poderiam 
ser aplicadas ao objeto de estudo. 
 
 
3. ESTUDO DO CASO 
 
 É recomendável [4], as seguintes alturas para a bancada, de acordo com o tipo de 
trabalho (Figura 2): 
• Trabalho de precisão - é conveniente que a superfície esteja ligeiramente mais alta que o 
cotovelo, até cinco centímetros (5 cm). 
• Trabalho leve - é conveniente que a superfície fique entre cinco e dez centímetros (5 e 
10 cm) abaixo da altura dos cotovelos. 
• Trabalho pesado - o ideal é que a superfície esteja localizada até trinta centímetros (30 
cm) abaixo da altura dos cotovelos. 
 
 

 
 

Fig. 2 - Alturas recomendadas para superfícies horizontais de trabalho,  na posição de pé, 
de acordo com o tipo de tarefa [4]. 



 Com relação a empunhadura da morsa, estudos realizados sobre a “Transmissão 
de forças em pegas cilíndricas” , feitas por Pheasant e O’Neill [5], indica que os melhores 
resultados (Figura 3), quanto a transmissão de força são obtidos com cilindros entre três e 
cinco centímetros (3 e 5 cm). 

Fig. 3 - Área de contato entre a mão e o cilindro de aço de diferentes diâmetros e 
respectivas forças máximas transmitidas para empurrar e girar. Os resultados são 

apresentados de forma normalizada, atribuindo-se o valor 100 à média de cada variável [5]. 
  
 Desta maneira, pode-se observar que a morsa em questão não atendia a nenhuma 
destas recomendações. As medidas ideais, baseadas nos percentuais analisados, são as 
seguintes, conforme Tabelas 3, 4 e 5: 
• Percentual  5  
 

ALTURA DO 
COTOVELO 

ALTURA DA MORSA 
(cm) 

EMPUNHADURA 
 

[cm] Trabalho 
Precisão 

Trabalho 
Leve 

Trabalho 
Pesado 

[cm] 

97,3  102,3  87,3 - 92,3 67,3 3-5 
Tab. 3 – Medidas ideais para percentil 5 

 
• Percentual  50  
 

ALTURA DO 
COTOVELO 

ALTURA DA MORSA 
(cm) 

EMPUNHADURA 
 

[cm] Trabalho 
Precisão 

Trabalho 
Leve 

Trabalho 
Pesado 

[cm] 

103,6  108,6  93,6 - 98,6 73,6 3-5 
Tab. 4 – Medidas ideais para percentil 50 
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• Percentual  95  
 

ALTURA DO 
COTOVELO 

ALTURA DA MORSA 
(cm) 

EMPUNHADURA 
 

[cm] Trabalho 
Precisão 

Trabalho 
Leve 

Trabalho 
Pesado 

[cm] 

110,2  115,2  100,2 -105,2 80,2 3-5 
Tab. 5 – Medidas ideais para percentil 95 

 
 
 Logo, os pontos críticos encontrados na morsa são os seguintes: 
 
• Altura - não se encaixa em nenhum dos percentuais analisados, o que indica desconforto 
durante a utilização e a conseqüente possibilidade de danos futuros a coluna do usuário. 
 
• Empunhadura da alavanca - possui área de contato e tamanho pequenos, o que faz com 
que o usuário tenha que desenvolver uma força elevada para movê-la, já que esta transmite 
pouca força. 
 
 
4. MELHORIAS PROPOSTAS 
 
 Enumerou-se, a seguir, melhorias para a morsa que são viáveis e de fácil 
implementação. 
1- Aumento do diâmetro da alavanca e adaptação de manoplas ou simplesmente aumento 
do diâmetro da alavanca através da adaptação de “ luvas”  formadas por canos de diâmetros 
maiores. Acredita-se ser a manopla a solução mais viável pois, além de simples, 
proporciona ao usuário um maior conforto na manipulação da alavanca e um manejo 
antropomorfo 
2- Fixar a morsa sobre um dispositivo móvel, que possa ser posicionada em diversas 
posições de acordo com o tipo de operação. A inserção de uma escala de regulagem com as 
posições ideais para cada tipo de trabalho e , conforme a altura do usuário. Além da 
regulagem de altura, este dispositivo poderia ter um movimento de rotação para o melhor 
posicionamento da peça a ser trabalhada, evitando-se assim posturas impróprias causadoras 
de desconforto e de possíveis lesões. 
 
 
5. CONCLUSÃO 
 
  Através do estudo realizado pode-se constatar um descaso ou mesmo uma não 
observância dos fatores humanos para a fabricação e até mesmo fixação da morsa. 
  Conforme citado, poder-se-ia promover algumas alterações de caráter 
aparentemente  simples, contudo de grande importância para a melhor adaptação do 
produto estudado às características dos homens, diminuindo assim os efeitos maléficos a 
saúde  causados pelo mal posicionamento quando se está realizando um trabalho e 
proporcionando, desta maneira,  melhores condições para a realização de uma operação de 
melhor qualidade com um menor gasto de energia. 
  Alterações assim podem também favorecer as empresas que se disponham a 
realizá-las, estabelecendo assim um diferencial do seu produto em relação ao dos 
concorrentes no caso de uma empresa produtora de morsas. 
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