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Este trabalho é o resultado da pesquisa realizada pelos autores durante o 1o Curso de Especialização em Design de 
Produto – POSDESIGN, UNEB, Salvador-BA, em 2002, e consiste em analisar o posto de trabalho da área de serviços 
doméstica, focando a análise na atividade de passar roupas. A investigação utilizou-se de métodos e técnicas aplicáveis 
a uma intervenção ergonomizadora, culminando na proposição de um redesenho para a tábua de passar. 
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This report is the result of a study done by its authors during the 1st Specialization in Product Design Course – 
POSDESIGN, UNEB, Salvador-BA, in 2002.  It analyzes the work station of the domestic service area,  focusing on the 
analysis of the activity of ironing.  The investigation was made using methods and techniques applicable to ergonomic 
interventions and resulted in the proposal of a redesign of the ironing board. 
 
Introdução 
A casa como máquina de morar, conceito adotado pelos arquitetos modernistas, apresenta-se, na atualidade, 
de forma cada vez mais contundente, face às adversidades e urgências da vida urbana. Tomando a residência 
como elemento de estudo em sua dinâmica diária, recortamos para a área de serviços por se julgar ser a zona 
de maior complexidade dentro do universo adotado: a residência unifamiliar tipo apartamento. 
 
Se o posto de trabalho Área de Serviços fosse tomado como o Sistema-Alvo da pesquisa, a apreciação 
ergonômica se tornaria metodologicamente improvável no tempo em que se propôs. A decisão de escolher 
um, dentre os vários sub-sistemas inerentes ao posto, se tornou, pois, imprescindível para o desenvolver das 
atividades. Elegeu-se o sub-sistema Passagem de Roupas por, em nossa opinião, gerar um maior elenco de 
variáveis metodológicas e possibilidades de projetação num nível de mobiliário. 
 
O problema 
A atividade de passar roupas na própria residência implica em algumas impertinências, notadamente: cada 
vez mais se tornam exíguos os espaços destinados aos serviços em novos empreendimentos imobiliários, 
dificultando o uso de qualquer sistema para as atividades; os usuários vão desde empregadas domésticas até 
os próprios residentes, homens e mulheres, assim, tem-se uma grande variação de biotipos no uso do sistema; 
a operação dos aparelhos causa constantes acidentes com lesões tanto aos operadores quanto aos passantes, 
agravando-se no caso de haver crianças na casa; não há uma regulamentação eficaz da profissão de 
empregado doméstico, acarretando numa falta de fiscalização institucional, o que acaba levando a um mau 
uso do sistema e à assunção de posturas inadequadas; o trabalhador está susceptível a passar uma quantidade 
de horas superior aos níveis recomendáveis para um trabalho de pé. 
 
A pesquisa levou a equipe à seguinte observação: a atividade de passar roupas não se dá, necessariamente, no 
espaço da área de serviços. Mesmo quando o operador é o empregado contratado para tal, este pode escolher 
outros cômodos da casa, como, por exemplo, os quartos, as áreas de circulação e, principalmente, a sala, 
onde há uma maior disponibilização de espaço para acomodação da tábua e das roupas passadas e por passar, 
além de ser o local onde há um maior conforto térmico e, não se poderia deixar de mencionar, o aparelho 
televisor é, inegavelmente, um grande atrativo que determina a escolha. 



 
Alguns problemas podem ser apontados quando o apartamento, realmente, não dispõe de espaço suficiente 
na área de serviços e as roupas precisam ser passadas na sala: há muitas dificuldades se há permanência de 
algum membro da família no cômodo; no caso de surgir alguma visita, o trabalho terá de ser interrompido; 
em alguns casos observados, sendo de responsabilidade dos proprietários tal atividade, a tábua é 
freqüentemente deixada na sala, na iminência de ser usada nos próximos momentos, tornando-se, 
forçosamente, mais um elemento “decorativo”. 
 
Através destas observações, a equipe partiu para a apreciação ergonômica do sistema homem-tarefa-
máquina, no rastro da problemática acima apresentada. A intenção, a partir disto, foi buscar soluções 
pertinentes que, primeiro, facilitassem o trabalho de passar roupas na própria residência e, segundo, que 
tornassem a atividade possível em qualquer cômodo, sem acarretar constrangimentos ou, ao menos, 
diminuindo-os. Na seqüência, inicia-se a apresentação do sistema-alvo com a Sistematização do Sistema 
Homem-Tarefa-Máquina, seguida da Problematização do SHTM e Parecer Ergonômico sobre o SHTM. O 
trabalho termina com a proposição de um novo mobiliário para a atividade de passar roupas em residências 
unifamiliares tipo apartamento. 
 
Apreciação ergonômica do sistema homem-tarefa-máquina 
 
1- Sistematização do sistema homem-tarefa-máquina 
 

 
Quadro 1. Caracterização e Posição Serial do Sistema 
 
 

RESTRIÇÕES 

 
Grande quantidade de 

roupas, alta temperatura do 
ferro, tamanho da tábua, 

acomodação dos utensílios 
auxiliares, sistemas moventes 

para elevação da táboa. 

META 
 

Passar, a ferro quente, roupas 
lavadas de toda a família. 

REQUISITOS 

 
Roupas bem lavadas, 

facilidade de busca no varal, 
acomodação dos utensílios 

auxiliares, dimensionamentos 
ergonomicamente corretos, 

regulagem de altura da tábua. 

 
SISTEMA ALVO 

 
Posto de trabalho para passagem 

de roupas em residência unifamiliar 
tipo apartamento. 

ENTRADAS: 
- ROUPA LAVADA; 
- TÁBUA ABERTA; 
- FERRO ESQUENTADO; 
- FACILITADOR À MÃO. 

SAÍDAS: 
- ROUPA PASSADA, 

DOBRADA E 
ACONDICIONADA; 

- TÁBUA RECOLHIDA; 
- FERRO RESFRIADO E 

GUARDADO; 
- UTENSÍLIOS 

GUARDADOS 

SISTEMA ALIMENTADOR 

 
Máquina de lavar, tanque 
e varal. 

SISTEMA ULTERIOR 

 
Armários e gavetas. 

RESULTADOS 
DESPROPOSITADOS 

 
Acidentes de trabalho, 

queimaduras de pele, roupas 
estragadas. 



 

 
Quadro 2. Ordenação Hierárquica do Sistema Quadro 3. Expansão do Sistema 
 
 
 
 
  

Quadro 4. Modelagem Comunicacional do Sistema Quadro 5. Fluxograma funcional ação-decisão 
 
 

 

ECOSSISTEMA: HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 

SUPRA SUPRA SISTEMA: TRABALHOS DOMÉSTICOS 

SUPRA SISTEMA: TRATO DA ROUPARIA DOMÉSTICA  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA ALVO: POSTO DE TRABALHO PARA PASSAGEM DE RO UPAS EM 
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR TIPO APARTAMENTO. 

 
 
 
 
 

SUB 1: ROUPA 

SUB 2: FERRO 

SUB 3: FACILITADORES 
DE PASSAGEM 

SUB 4: TÁBUA 

SUB 5: SISTEMA 
ELEVATÓRIO DA TÁBUA 

SUB 7: ACONDICIO-NAMENTO 
DE ROUPAS 

Sub-sub 1: 
Roupa 
miúda 

Sub-sub 2: 
Roupa 
graúda 

Sub-sub 1: 
Base 

Sub-sub 2: 
Tecido Sub-sub 1: Lavadas 

Sub-sub 1: 
Corpo do 
forro 

Sub-sub 2: 
Fio elétrico 
e tomada 

Sub-sub 1: 
Ferragem 

Sub-sub 2: 
Aciona-
mento 

Sub-sub 1: 
Esguicho 

Sub-sub 2: 
Pano 
húmido 

SUB 6: GUARDA DE 
UTENSÍLIOS 

Sub-sub 1: 
Ferro 

Sub-sub 2: 
Facilita-
dores 

Sub-sub-
sub 1: 
Miúdas 

Sub-sub-
sub 1: 
Graúdas 

Sub-sub 1: Passadas 

Sub-sub-
sub 1: 
Miúdas 

Sub-sub-
sub 1: 
Graúdas 

 

ECOSSISTEMA: HABITAÇÃO UNIFAMILIAR 

SUPRA SUPRA SISTEMA: TRABALHOS DOMÉSTICOS 

SUPRA SISTEMA: TRATO DA ROUPARIA DOMÉSTICA  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA ALVO  
 
 
 
 
 

SUB 1: ROUPA 

SUB 2: FERRO 

SUB 3: FACILITADORES 
DE PASSAGEM 

SUB 4: TÁBUA 

SUB 5: SISTEMA 
ELEVATÓRIO DA TÁBUA 

SUB 6: GUARDA DE 
UTENSÍLIOS 

SUB 7: : ACONDICIO-
NAMENTO DE ROUPAS 

SISTEMA SERIAL 2:  
Secagem de roupas 
 

SISTEMA PARALELO 2:  
Uso de roupas 

 
 

SISTEMA REDUNDANTE:  
Dinâmica de vida dos membros da 
família 

 

SISTEMA SERIAL 1:  
Lavagem de roupas 
 

SISTEMA SERIAL 3:  
Guarda de roupas 

MÁQUINA 

 
Fontes de informação: 

 
- Seletor de temperaturas 

do ferro; 
- Ruídos das 

movimentações; 
- Estado e tipo de roupas; 
- Materiais a serem 

utilizados. 

Canais de 
transmissão 

Acionamentos: 
 

- Apanhar materiais; 
- Apanhar roupas; 
- Acionar equipamentos; 
- Retirar roupas; 
- Transportar roupas. 

 
Comandos ativados: 

 
- Seletores de funções dos 

equipamentos; 
- Empunhadura dos 

utensílios; 
- Fechaduras e puxadores. 

TRANSMISSÕES 

HOMEM 

 
Sistemas humanos envolvidos: 

 
- Visão; 
- Audição; 
- Tato; 
- Olfato. 

 
Respostas humanas: 

 
- Com as mãos; 
- Com os braços; 
- Com os pés; 
- Com o corpo 

(flexão e rotação). 

NEURÔNIOS 
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varal
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tábua
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facilita-
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2- Problematização do sistema homem-tarefa-máquina 
Problemas interfaciais 
    

Figura 1. Deslocamento 
da tábua dobrada, de seu 
lugar de origem para 
outro local. 

Figura 2. Tábua de passar armada 
na sala de estar, utilizando o sofá 
como apoio para roupas passadas 
e por passar. 

Figura 3. Varal na posição 
mais acessível é ainda muito 
alto para a usuária. 

Figura 4. Armário muito 
alto para guardar objetos 
de uso cotidiano, 
dificultando o acesso. 

 
 
Problemas espaciais-arquiteturais   Problemas físicos-ambientais 
    

Figura 5. Espaço exíguo 
exige disposição temporária 
de elementos enquanto se 
desenvolve a tarefa: balde 
de roupa e escada para 
acesso a varal. 

Figura 6. Quarto de 
empregados servindo para 
depósito de 
utensílios da área de 
serviços. 

Figura 7. Piso 
molhado e funcionária 
descalça; pano de 
chão usado como 
tapete contra 
escorregões. 

Figura 8. Tanque de roupas 
utilizado como pia de apoio para 
preparo de alimentos (provável 
falta de espaço na pia da 
cozinha). 
 

 
 
Problemas acidentários 
  

Figura 9. Varal cheio exige que a funcionária se posicione 
cada vez mais distante do mesmo, ameaçando o equilíbrio, 
e ainda apoiada num banquinho. 

Figura 10. Falta de conhecimento sobre operação do ferro 
de passar a vapor: risco de choque elétrico ao abastecer de 
água. 

 
 



3- Parecer ergonômico sobre o sistema homem-tarefa-máquina 
A partir dos problemas observados, a equipe apresentou os seguintes pontos prioritários a serem resolvidos: 
dificuldade de se transportar a tábua para outros cômodos; interferência negativa da tábua sobre a decoração 
do ambiente social na residência; trabalhabilidade dificultada pela guarda dos utensílios em locais 
inacessíveis; dificuldade no alcance dos acionamentos para ajustes de altura da tábua; insuficiência de 
elementos facilitadores do trabalho na posição de pé. Para tanto, elencamos as seguintes sugestões 
preliminares: tornar a tábua de passar um móvel itinerante; agregar valor decorativo; adicionar 
compartimentos para guarda dos utensílios no próprio móvel; estudar sistemas moventes e acionamentos 
para facilitar os ajustes de altura; criar, na peça, apoio para a elevação de um dos pés durante a execução da 
tarefa. 
 
Referencial teórico 
Moraes (2000) apresenta sugestões de Van Cott (1972) para a indicação do trabalho em pé, dentre outros, no 
caso de não serem necessários controles manuais precisos, ser impossível oferecer ao operador sentado um 
espaço para as pernas e não serem utilizados controles pediosos, além de vá/não vá ou liga/desliga. Moraes, 
ainda, citando Dul & Weerdmeester (1993), afirma que “as atividades que exigem força considerável ou 
onde se muda freqüentemente de local de trabalho devem ser desenvolvidas na posição de pé.” As 
observações mostraram que o operador, durante a execução da tarefa, constantemente pára em virtude de 
terem de administrar várias atividades ao mesmo tempo, como olhar a comida sendo cozida, ligar/desligar 
máquina de lavar etc. Assim, a equipe manteve a postura de pé como premissa para o desenvolvimento do 
projeto. 
 
Conclusão 
Ao final do trabalho de pesquisa, foram apresentadas soluções de projeto como se seguem: 
 
  

Figura 11. Compatibilização dos usuários extremos – 
vista lateral/sagital (percentis 95 e 5) 

Figura 12. Estudo antropométrico – bonecos 

 



  
Figura 13. PROJETO – Vista Superior Figura 14. PROJETO – Vista Lateral 
 
   

Figura 15. PROJETO – Corte Longitudinal Figura 16. Testes com 
Mock-up 

Figura 17. Testes com 
Mock-up 

 
  

Figura 18. Rendering do Produto Final – Fechado Figura 19. Rendering do Produto Final – Aberto 
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