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RESUMO 
Nesse artigo, será apresentada uma análise da ergonomia das áreas urbanas e de uma habitação da favela de 

Paraisópolis, focada na adequação dos espaços para as tarefas que neles são desenvolvidas. A metodologia 

utilizada permitiu a avaliação de aspectos qualitativos e quantitativos dos ambientes, assim como de suas 

lógicas de ocupação. Por meio da análise de dados, foram identificados os principais problemas no âmbito da 

ergonomia, atrelados à falta de espaço adequado para a circulação de pedestres, no caso das áreas externas, e 

para a utilização do mobiliário e dos equipamentos no interior da habitação. Com base nessas análises, foram 

elaboradas algumas propostas, que visam mostrar que com intervenções simples o ambiente pode ter seu 

desempenho ergonômico melhorado, contribuído para o conforto e a segurança dos usuários. Os resultados 

obtidos apontam a importância das avaliações de ergonomia para a elaboração de projetos coerentes com as 

reais necessidades dos moradores.  

 

Palavras-chave: ergonomia, favela, habitação social, espaços públicos. 

ABSTRACT 
In this article, it will be presented an ergonomic analysis of the urban areas and of one housing from 

Paraisópolis, focused on the adequacy of the spaces for performing tasks. The methodology used allowed the 

evaluation of qualitative and quantitative aspects of the environment, including the way space is used. 

Through data analysis, the main ergonomic problems were identified, which were related to the small space 

appropriated for pedestrian circulation and for the equipment use inside the housing. Based on these 

analyzes, some proposals were developed, showing that with simple intervention it is possible to improve the 

ergonomic performance, raising the comfort and the safety of users. The results show the importance of 

ergonomic evaluation for the development of projects consistent with the residents real needs. 
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1. INTRODUÇÃO 

A grande quantidade de pessoas vivendo em favelas indica a necessidade da promoção de novas 

alternativas para a questão habitacional, para além da provisão de moradias de forma convencional. Segundo 

dados do IBGE, existiam, em 2010, cerca de 1,3 milhões de pessoas morando em favelas na cidade de São 

Paulo (IBGE,2010). Apenas em Paraisópolis, considerada a segunda maior favela de São Paulo, vivem cerca 

de 55 mil habitantes, conforme a Secretaria de Habitação (SEHAB, 2011). Já a União de Moradores e do 

Comércio de Paraisópolis afirma que esse número é bem maior, estando entre 80 e 100 mil. 

Existem diversos programas de intervenção em curso em Paraisópolis, que têm como meta a provisão 

de infraestrutura; em 2009, foi apresentado pela SEHAB o Plano Diretor de Paraisópolis (2010-2025), que 

trata de quatro categorias: infraestrutura, equipamentos, espaços públicos e habitação (FRANÇA, 2010). 

Considerando as precariedades tanto nos espaços públicos como no interior das construções, associadas à 

carência de infraestrutura e às condições ruins de salubridade, e, em contrapartida, a grande quantidade de 

pessoas vivendo em favelas é essencial desenvolver projetos que atuem sobre esses espaços, qualificando-os 

em seus diversos aspectos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população (DINIZ, 2013). 

Paraisópolis constitui uma área consolidada no tecido urbano de São Paulo. Embora apresente diversos 

problemas e carências, é inegável a existência de grandes potenciais. Para aproveitá-los, são necessários 

projetos que melhorem a qualidade arquitetônica e urbanística dessa conformação urbana, o que exige um 

prévio entendimento dos problemas e das demandas reais da favela, assim como dos hábitos cultuais de seus 

habitantes (PIZARRO, 2014). Dessa forma, evita-se a imposição de padrões incoerentes com o modo de vida 

da população da favela e a geração de espaços que serão subutilizados, enquanto as carências reais 

continuam não sendo atendidas (SAMORA, 2009). 

Nesse sentido, é fundamental o desenvolvimento de pesquisas que permitam a compreensão das 

lógicas de ocupação dos espaços internos e externos das favelas, o que inclui o entendimento de quais são as 

diversas tarefas realizadas nesses locais e de como se dá a relação entre usuários e ambiente. O espaço da 

habitação, por exemplo, deve ser adaptado para a realização de todas as tarefas domésticas associadas ao 

morar (MARTINEZ, 2008). Deve-se considerar, ainda, a relação entre espaços internos e externos – 

frequentemente, o espaço público da favela é encarado como uma possível extensão dos imóveis e das 

atividades que neles são desenvolvidas. Assim, áreas internas e externas apresentam uma relação direta, 

influenciando um ao outro simultaneamente.  

É preciso compreender a importância do desempenho ergonômico do espaço, seja ele interno ou 

externo, em escala doméstica ou urbana, para o seu desempenho ambiental global e, portanto, para o modo 

pelo qual a cidade é apropriada pelos seus usuários (DEVECCHI, 2010). Por exemplo, proporcionar a uma 

casa de favela níveis adequados de insolação e ventilação não será completamente efetivo ao conforto de seu 

morador se os obstáculos das calçadas, a largura das vielas e os degraus da porta de entrada não forem alvo 

de requalificação. 

Importante também destacar que o estudo de ergonomia não se reduz exclusivamente a requisitos 

dimensionais de alcance e passagem. O desempenho ergonômico está, em grande parte, relacionado a fatores 

qualitativos e sensoriais que determinam o modo pelo qual o usuário se relaciona e apropria o espaço em que 

vive. Tratar de ergonomia em favelas é um grande desafio, na medida em que este é um organismo urbano 

complexo, em constante processo de construção e (re)construção, pautado por limitações espaciais, sociais e 

econômicas,  resultando na sobreposição de diferentes fluxos, interesses, dinâmicas e necessidades. Nesse 

sentido, pode-se dizer que a avaliação ergonômica de espaços internos e externos de favela não se reduz à 

aplicação de uma NBR, mas à proposição de um método mais sensível e sincero a esta realidade (PIZARRO, 

2014). 

Nesse artigo, será apresentado o método utilizado em uma pesquisa de iniciação científica 

(CARUNCHIO, 2015) para o levantamento de dados acerca da ergonomia no meio urbano e nas habitações, 

assim como sua aplicação em uma rua, uma viela e o interior de uma habitação. Esse método permitiu a 

avaliação de questões relativas à acessibilidade, à mobilidade, à adequação dos espaços para a execução das 

atividades neles desenvolvidas e ao conforto ergonômico na utilização do mobiliário e dos equipamentos. 

Serão apresentadas, ainda, as análises de dados e algumas propostas de intervenção elaboradas na pesquisa. 

Tenciona-se, com isso, mostrar que com algumas intervenções simples, pode-se agregar qualidade na 

atividade de “morar”, tornando o espaço mais adequado para as necessidades dos moradores.  

 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste artigo é apresentar uma avaliação de desempenho sob o enfoque ergonômico do espaço 

urbano e de uma habitação da favela de Paraisópolis, além das propostas de melhorias desenvolvidas frente 
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ao cenário encontrado. Será discutido, ainda, o método proposto para a realização de levantamentos de 

ergonomia em áreas de favela. 

Ao desenvolverem-se os levantamentos ergonômicos e as análises de tarefas, tenciona-se estabelecer 

diretrizes para a adaptação das edificações e dos espaços externos, visando agregar qualidade na atividade de 

“morar”. Serão analisados, portanto, os espaços internos e externos de Paraisópolis com enfoque na 

ergonomia, avaliando fatores como dimensionamento, acessibilidade, mobilidade e conforto ergonômico na 

utilização do mobiliário e dos equipamentos, possibilitando a elaboração de diretrizes e de projetos coerentes 

com as reais necessidades da população da favela e que possam, assim, melhorar de fato sua qualidade de 

vida. 

 

3. MÉTODO 

O método utilizado na pesquisa pode ser dividido em duas partes, a primeira referente à avaliação de 

desempenho ergonômico do espaço púbico e a segunda do interior das habitações. O contato com os 

moradores se deu por meio de representantes da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis, os 

quais acompanharam os levantamentos de campo tanto nas áreas externas como nas internas e discutiram 

com os pesquisadores alguns dos problemas de ergonomia enfrentados cotidianamente pela população. No 

entanto, não foi possível estabelecer um processo de fato participativo, com reuniões com os moradores, 

devido ao tempo disponível para a realização da pesquisa e às limitações da própria União de Moradores. 

 

3.1. Ergonomia nos espaços públicos 

A avaliação de desempenho sob o enfoque ergonômico dos espaços públicos iniciou-se com o levantamento 

de dados quantitativos e qualitativos. Deve-se destacar que para uma análise de ergonomia, não se pode 

considerar apenas os aspectos técnicos e dimensionais, mas também as atividades desenvolvidas e a lógica 

de ocupação do espaço. Nesse sentido, a realização de registros fotográficos é de grande relevância, para 

captar não somente algumas das características físicas do ambiente, mas a relação entre os espaços e os 

usuários. 

Para subsidiar as análises dos espaços destinados aos pedestres, foi realizado um mapeamento das 

calçadas e da viela avaliada. Como base, utilizou-se uma planta do local, sobre a qual foi demarcada a 

localização de cada obstáculo, por meio dos símbolos apresentados na legenda da figura 1, que representam 

os obstáculos comuns no ambiente urbano da favela. 
 

 

Figura 1 – Legenda utilizada para o mapeamento dos obstáculos presentes no espaço público (CARUNCHIO, 2015). 
 

Foi utilizada, ainda, uma ficha para a avaliação dos aspectos qualitativos, que será apresentada junto 

aos resultados. Os parâmetros que devem ser avaliados foram elencados em uma tabela, na qual deve ser 

escolhida uma entre três opções: a primeira se o parâmetro em questão existe/é atendido de maneira 

adequada, a segunda se existe parcialmente/é atendido de maneira inadequada, e a terceira se não existe/não 

é atendido. Nessa mesma ficha, uma tabela que dá suporte à contabilização dos fluxos, os quais devem ser 

medidos durante quatro minutos, para que possam ser estimados os fluxos por hora. 

Os dados levantados foram posteriormente analisados, constituindo um embasamento para a 

elaboração das propostas de intervenção. Apesar de as propostas haverem sido elaboradas com base no 

trecho urbano que foi analisado, elas foram pensadas de forma a funcionarem como diretrizes gerais, que 

poderiam ser aplicadas em outras áreas da favela. 

 

3.2. Ergonomia nos espaços internos 

O estudo do interior das habitações iniciou-se com o levantamento métrico da construção e do mobiliário, 

que permitiram a elaboração de plantas e cortes, com o layout do mobiliário e dos equipamentos da 

residência. Além disso, foram realizados registros fotográficos e entrevistas informais com os moradores 

acerca das atividades desenvolvidas na moradia. Posteriormente, iniciaram-se as análises dos dados, 
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elaborando, sobre as plantas, esquemas das áreas de utilização do mobiliário e das áreas necessárias para a 

circulação (PANERO; ZELNIK, 2001). Esses esquemas permitiram identificar os locais em que havia 

conflitos de uso e os que não apresentavam área suficiente para a circulação, seja pelo layout do mobiliário 

ou seja pela própria distribuição espacial da construção. Com base nisso, pôde-se propor melhorias, como 

mudanças no layout e pequenas reformas. 

 

4. RESULTADOS 

Serão apresentados a seguir os resultados obtidos na pesquisa, incluindo os dados levantados, as análises 

realizadas e as propostas de intervenção desenvolvidas. 

 

4.1. Ergonomia nos espaços públicos 

Para o desenvolvimento das análises ergonômicas das áreas externas, foram avaliados dois espaços urbanos: 

um trecho de 200 metros da Rua Melchior Giola, delimitado pelas ruas Pasquale Gallupi e Ernest Renan, e 

uma viela, que conecta a R. Melchior Giola à R. Herbert Spencer. Os levantamentos iniciaram-se com o 

mapeamento dos obstáculos presentes nas calçadas ao longo do trecho avaliado da R. Melchior Giola. Ao 

longo desse processo, foram registradas fotografias. O mesmo foi realizado para a viela, resultando no 

mapeamento apresentado na figura 2. Complementarmente, foram preenchidas as fichas de avaliação 

qualitativa e de quantificação de fluxos de pedestres e veículos, apresentadas nas figuras 3 e 4. 
  

 

Figura 2 – Mapeamento dos obstáculos presentes nas calçadas e na viela avaliadas (CARUNCHIO, 2015). 

 

 

Figura 3 – Análise qualitativa dos espaços públicos – Rua (CARUNCHIO, 2015). 
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Figura 4 – Análise qualitativa dos espaços públicos – Viela (CARUNCHIO, 2015). 

 

Como pode ser percebido pelo mapeamento, as calçadas apresentam diversos obstáculos, estando 

completamente obstruídas em alguns trechos. Isso força os pedestres a circularem pelo leito carroçável, entre 

os carros estacionados e os em trânsito, gerando desconforto e insegurança (figuras 5 e 6). Assim, há uma 

clara priorização dos veículos motorizados, apesar de o levantamento de fluxos ter indicado que circulam 

muito mais pedestres do que veículos nessa via. 
 

            

  

  

 É evidente a necessidade de intervenções nos espaços públicos que visem adequá-los para uma 

utilização segura, criando locais apropriados para a circulação. Para tanto, deve-se garantir a existência de 

uma faixa livre que comporte o fluxo medido em toda a extensão da calçada. De acordo com o 

dimensionamento proposto na NBR 9050 (tópico 6.1.1), seria necessário que a faixa livre apresentasse uma 

largura de 1,2 m. No entanto, precisar-se-ia de um grande acréscimo de área nas calçadas para que elas 

pudessem apresentar essa dimensão de faixa livre, uma vez que, atualmente, a largura total dos passeios está 

em torno de 1 m, contando com as áreas nas quais existe uma grande quantidade de obstáculos e obstruções.  

Como não é possível um aumento dessa ordem, devido à pequena largura da via, propôs-se um 

acréscimo de cerca de 80 cm na largura dos passeios, além da retirada de todos os obstáculos que possam ser 

removidos, tais como postes, que podem ser suprimidos com o enterramento da fiação elétrica, contribuído 

Figura 5 – Corte esquemático de uma rua de Paraisópolis 

(CARUNCHIO, 2015). 
Figura 6 – Pedestres circulando pelo leito 

carroçável. Fonte: arquivo da autora. 
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para aumentar a faixa livre das calçadas. Apesar não configurar uma situação ideal, essas medidas permitem 

a criação de uma área de circulação mais adequada e segura. 

Com esse mesmo intuito, propôs-se o estabelecimento de um piso de concreto uniforme nas calçadas, 

eliminando irregularidades que causam risco de quedas e reduzindo a diferença de nível entre o passeio e o 

leito carroçável, que, em alguns trechos, chega a 25 cm. Esse piso deverá conter rampas nas esquinas para 

facilitar a travessia de ruas, principalmente para deficientes físicos. 

Para atender à demanda por espaços públicos de permanência, foi proposta a criação de áreas anexas 

às calçadas, que ocupariam parte do espaço destinado ao estacionamento de veículos no leito carroçável, 

como parklets. Nesses espaços, poderia ser colocado mobiliário urbano, arbustos e árvores, elementos que 

quase não estão presentes nas áreas livres da favela. Assim, poderiam ser estabelecidos espaços de 

convivência, sem que a circulação fosse prejudicada. As diversas propostas apresentadas foram sintetizadas 

nas imagens a seguir (figuras 7 e 8). 

 

      

           Figura 7 – Planta da rua com as propostas de intervenção (CARUNCHIO, 2015). 

 

Para que as melhorias nos espaços públicos sejam efetivas, é necessário intervir, também, nas vielas, 

adequando-as às necessidades dos usuários. As vielas apresentam, no geral, mais problemas de ergonomia do 

que as ruas, uma vez que são espaços residuais, mantidos livres para possibilitar o acesso às construções 

localizadas no interior da quadra. Assim, diferentemente da rua, não houve um planejamento desses espaços, 

que, em alguns casos, são apenas suficientes para permitir a passagem de uma pessoa. Isso faz com as 

intervenções nas vielas sejam mais complicadas do que nas ruas, pois não é possível aumentar suas 

dimensões sem comprometer o espaço das edificações.  

Tendo isso em vista, é recomendável a redução da quantidade de 

obstáculos, de forma a aproveitar mais efetivamente o pouco espaço 

disponível. A viela avaliada apresenta dimensões relativamente grandes. No 

entanto, essa redução pode ser muito significativa nas vielas de menor 

porte, o que pode ser conseguido pelo enterramento da fiação e um 

planejamento mais adequado de estruturas como rampas e escadas, que dão 

acesso a algumas das edificações. Além disso, é necessário regularizar o 

piso, uma vez que, assim como nas calçadas, existem diversas rachaduras e 

pequenas diferenças de níveis, que aumentam os riscos de queda. Ao se 

fazer isso, deve-se pensar na questão da drenagem, haja vista que em 

diversos pontos há acúmulo de água, causando problemas de salubridade 

pelo excesso de umidade e contribuindo para a proliferação de doenças. 

Alguns dos obstáculos presentes nas vielas podem ser vistos na figura 9. 

 
 

A contagem de fluxo permite identificar que a circulação de pedestres nas vielas de maior porte é 

bastante intensa: por hora, circula pela viela mais da metade do número de pedestres que passam pela rua no 

mesmo período, como pôde ser visto nas figuras 3 e 4. Isso confirma o importante papel das vielas no espaço 

urbano da favela, uma vez que são intensamente utilizadas por toda a população, não apenas por aqueles que 

moram em alguma das residências voltadas para ela. 

Figura 8 – Corte da rua com as propostas 

de intervenção (CARUNCHIO, 2015). 

 

Figura 9 – Obstáculos e piso 

irregular na viela. Fonte: arquivo 

da autora. 
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Ainda que nem sempre seja possível alcançar uma situação ideal no âmbito da ergonomia, ao se 

entenderem os problemas existentes em cada local e suas implicações, permite-se elaborar propostas que 

minimizem suas deficiências e que atendam às demandas existentes, estabelecendo espaços mais adequados 

às necessidades dos usuários. 

 

4.2. Ergonomia nos espaços internos 

Em Paraisópolis, existe uma nítida diferenciação entre as residências voltadas para as ruas e as localizadas 

nas vielas. Essas últimas costumam apresentar um nível de precariedade maior, tanto pelo fato de suas 

dimensões serem, em média, menores, como por sua qualidade ambiental, uma vez que recebem pouca 

insolação e iluminação e ventilação natural. Por esse motivo, foi escolhida para análise uma residência 

voltada para a viela estudada, localizada no andar intermediário de uma construção de três pavimentos. 

Nessa casa, vive Josefa, uma senhora aposentada, com seus dois netos. No térreo, vive a filha de Josefa, mãe 

dos meninos. Já na cobertura, mora seu filho, com a esposa. 

Os problemas do âmbito da ergonomia já podem ser notados ao chegar à construção: o acesso à 

residência se dá por uma escada em caracol, com degraus que apresentam 55 cm de largura. Essa situação, 

que seria problemática para qualquer usuário, se torna ainda mais grave ao se considerar que a moradora é 

idosa. Em uma entrevista informal, a proprietária informou que sua filha já ofereceu uma troca de casas, para 

que Josefa possa morar no térreo e, assim, acessar sua residência com mais facilidade. Josefa, no entanto, 

não realizou a troca, pois alegou que a casa do térreo é muito úmida, recebe pouca insolação e é mal 

ventilada. Dessa forma, a moradora se sujeita a problemas de ergonomia, que não geram apenas 

desconfortos, mas também riscos, para evitar problemas de outras naturezas.  

No interior da residência, os problemas de ergonomia são ainda maiores. As dimensões dos ambientes 

são insuficientes para que o mobiliário básico de uma habitação possa ser utilizado de maneira adequada. 

Esses problemas são explicitados pelos esquemas de áreas de utilização do mobiliário e de circulação, 

elaborados sobre a planta da habitação (figuras 10 e 11). 

   

 

     Figura 10 – Área de utilização do mobiliário                                   Figura 11 – Área necessária para a circulação 

(CARUNCHIO, 2015).                                                                        (CARUNCHIO, 2015). 

 

 Como pode ser apreendido pelos diagramas, os problemas de ergonomia manifestam-se em todos os 

ambientes, em maior ou menor grau. Uma vez que a área da residência é pequena, as propostas de 

intervenção foram pensadas não de forma a eliminar todos os conflitos, mas a reduzi-los. Em se tratando de 

uma habitação de uma família de baixa renda, a questão econômica assume uma posição central na tomada 



 8 

de decisões sobre as intervenções. Assim, buscou-se, na medida do possível, minimizar os problemas apenas 

por mudanças na disposição do mobiliário. Somente nos ambientes que apresentavam casos críticos propôs-

se a realização de pequenas reformas. 

O segundo diagrama explicitou que, em diversos pontos, a área de 

circulação disponível não é suficiente. Em alguns cômodos, como no 

quarto do fundo e no banheiro, apesar de não existir a área ideal para 

circulação e para a utilização do mobiliário, os problemas não configuram 

uma situação crítica, havendo espaço suficiente para circular e para a 

realização das tarefas desenvolvidas nesses ambientes. Pequenas mudanças 

na disposição do mobiliário no dormitório poderiam minimizar os 

problemas existentes. Esse cômodo, no entanto, precisaria de uma mudança 

na posição da janela para melhorar seu desempenho ambiental, uma vez 

que há uma construção vizinha muito próxima a ela, que bloqueia cerca de 

metade de sua área de abertura, prejudicando a ventilação, a insolação e a 

iluminação natural, como pode ser visto na figura 12. 

 

Já no banheiro, a falta de algum elemento que segregue a área do chuveiro é problemática na medida 

em que o piso de todo o ambiente se molha, gerando riscos aos usuários ao aumentar as chances de queda. 

Essa situação poderia ser facilmente resolvida com a inserção de um box ou cortina delimitando a área do 

chuveiro.  

A cozinha apresenta alguns conflitos de uso e área insuficiente para a utilização de alguns 

equipamentos. Apesar disso, ela não configura um caso crítico no âmbito da ergonomia, considerando que a 

residência é pequena. O maior problema nesse ambiente está relacionado à circulação, uma vez que a 

passagem da cozinha para a sala não foi feita considerando o mobiliário que seria inserido nesses ambientes. 

Assim, o fogão e o sofá interrompem parte dessa passagem, deixando apenas 42 cm livres para a circulação. 

Para solucionar esse problema, propõe-se a mudança da localização dessa passagem, para que os ambientes 

possam comportar o mobiliário necessário, sem que isso seja um entrave à circulação.  Embora a sala e a 

cozinha estejam no mesmo nível, na passagem entre elas há um degrau de cerca de 10 cm, que poderia ser 

eliminado junto da mudança de localização dessa passagem. 

Os principais problemas de ergonomia dessa residência se manifestam na sala e no quarto das 

crianças. As condições de circulação na sala são péssimas – entre o sofá e a mesa existe menos de 30 cm de 

passagem; entre o móvel ao lado do sofá e a parede, há 36 cm. Caso um dos moradores esteja sentado no 

sofá ou em uma das cadeiras da mesa, não sobra nenhum espaço para a circulação, sendo necessário que ele 

se levante para os demais moradores passarem, como mostrado na figura 13. No dormitório existe um 

problema semelhante: entre o beliche e a parede existem apenas 38 cm livres para passagem. Não há, 

também, espaço suficiente entre o guarda-roupa e a parede para a circulação, muito menos para utilizar esse 

móvel de forma adequada. As dimensões são tão pequenas que não é possível nem mesmo abrir a porta do 

quarto completamente. Esses problemas são mostrados no corte da figura 14. 
 

 
Figura 13 – Espaço de circulação insuficiente na sala.  

Fonte: arquivo da autora. 
 

Figura 14 – Corte com mobiliário (CARUNCHIO, 2015). 
 

Esse dormitório apresenta, ainda, outros problemas de desempenho ambiental. Uma vez que está 

localizado no meio da construção, sua janela está voltada para a sala. Assim, o quarto não tem acesso à 

insolação e iluminação natural, e a ventilação é extremamente reduzida. Esse problema poderia ser resolvido 

Figura 12 – Janela do 

dormitório do fundo obstruída. 

Fonte: arquivo da autora. 
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apenas com uma grande alteração na moradia, como uma ampliação. Contudo, uma vez que existem 

construções vizinhas , sem espaço disponível entre elas, uma intervenção desse porte não poderia ser feita 

pelos próprios moradores, pois teria de abarcar uma área maior, com diversas edificações, envolvendo uma 

proposta de renovação urbana. Apesar disso, é possível qualificar essa habitação do ponto de vista da 

ergonomia, para minimizar os problemas existentes no dormitório e criar na moradia áreas de permanência 

adequadas. Caso a sala fosse um espaço adequado, diversas atividades que hoje são realizadas no quarto, 

como as de lazer, poderiam ocorrer naquele ambiente. 

Considerando que a sala e o quarto configuram situações críticas, mudanças simples, como outra 

disposição do mobiliário, não seriam suficientes para tornar esses espaços adequados para o uso, mesmo sem 

se pretender chegar a uma situação ideal. Em vista disso, propõe-se uma reforma nesses ambientes, 

proporcionando outra conformação para eles. As propostas desenvolvidas para essa habitação foram 

sintetizadas em uma planta, sobre a qual foram reelaborados os diagramas de utilização do mobiliário e de 

circulação, apresentados nas figuras 15 e 16. Como pode ser observados nesses esquemas, a nova 

configuração da construção e do mobiliário minimizou bastante os problemas de ergonomia. 
 

      

Figura 15 – Área de utilização do mobiliário com o  Figura 16 – Área necessária para a circulação com o 

   layout proposto (CARUNCHIO, 2015).                             layout proposto (CARUNCHIO, 2015). 

 

 Dado o pequeno tamanho das moradias, dificilmente se poderá alcançar uma situação em que não 

existam problemas de ergonomia nos espaços internos. Entretanto, com mudanças simples, é possível 

qualificar essas habitações, adequando os espaços às necessidades dos usuários. Ainda que as residências não 

conformem uma situação ideal, essas pequenas mudanças beneficiam muito os moradores, que podem 

realizar as diversas tarefas relacionadas ao morar de forma adequada e segura. 

 

5. CONCLUSÕES 

As avaliações ergonômicas são essenciais para embasar os processos de projeto, uma vez que não apenas 

permitem identificar problemas que prejudicam a acessibilidade e mobilidade e podem comprometer a 

segurança do usuário, mas também propiciam o entendimento das dinâmicas de ocupação e utilização do 

espaço. Tanto as áreas externas públicas como o interior das habitações exigem um estudo específico, que 

possibilite o entendimento das limitações que os espaços impõem, impedindo ou dificultando a realização de 

determinadas tarefas. Essas compreensões são essenciais para a elaboração de projetos que não se pautem 

apenas nos aspectos físicos do ambiente, como a provisão de infraestrutura e a eliminação de barreiras que 
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dificultam a mobilidade, mas que sejam coerentes com as reais demandas da população, respeitando seu 

modo de vida e suas formas de se relacionar com o ambiente construído, constituindo, assim, propostas que 

se adequem efetivamente à realidade da favela. 

Além disso, entender não apenas os aspectos físicos do espaço, mas também avaliá-lo qualitativa e 

quantitativamente, é essencial para se reconhecer suas reais possibilidades. Tendo em vista que algumas 

áreas da favela estão em uma situação de extrema precariedade e que esse ambiente urbano apresenta uma 

grande densidade populacional e construtiva, com poucas áreas livres, em muitos casos não é possível 

estabelecer, com intervenções pequenas e economicamente viáveis, espaços completamente adequados a 

todas as tarefas e atividades demandadas. Entretanto, é possível adotar medidas simples que, ainda que não 

proporcionem um espaço ideal, geram grandes impactos no dia-a-dia dos moradores e em sua qualidade de 

vida, facilitando a realização de atividades e tarefas cotidianas e tornando a utilização dos espaços mais 

segura. 

 No caso da habitação, o estudo realizado (figuras 10 e 11), evidenciou os principais problemas a 

serem resolvidos permitindo a elaboração de propostas de intervenções simples, mas que agregam qualidade 

ao morar (BOUERI, 2001). Já nas áreas urbanas, a avaliação de ergonomia foi essencial para identificar as 

dinâmicas de ocupação e os aspectos do espaço que impediam seu uso de forma adequada e segura, criando 

bases, assim, para a elaboração de soluções que melhorariam o cotidiano da população e que estimulariam o 

uso das áreas públicas (GROSBAUM, 2012). 
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