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1. Resumo 

Esta pesquisa comparou as medidas de modelos humanos virtuais com 

referências bibliográficas de antropometria, com o objetivo de desenvolver um 

conjunto de modelos com medidas confiáveis, direcionado ao uso em estudos 

ergonômicos em projetos de produtos desenvolvidos no ambiente acadêmico. 

 

2. Introdução 

A antropometria é “a ciência que trata especificamente das medidas do corpo 

humano para determinar diferenças em indivíduos e grupos” (PANERO; ZELNIK. 

2008, p. 23). O estudo ergonômico é uma importante etapa no processo de 

desenvolvimento de produtos, pois garante o sucesso na interação humano-objeto. 

A utilização de modelos humanos virtuais disponíveis em bibliotecas online em 

estudos ergonômicos de produtos é muito comum. Percebe-se, no entanto, certa 

dificuldade na escolha e utilização desses modelos, devido à variabilidade de suas 

medidas. Estas dificuldades são vivenciadas no ensino da disciplina de Ergonomia 

no curso de Design do IMT e motivaram esta pesquisa. 

 

3. Objetivos 

Analisar e comparar modelos humanos virtuais disponíveis online e 

desenvolver um conjunto de modelos com características antropométricas 

confiáveis, fundamentadas em referências bibliográficas conhecidas. 

 

4. Metodologia 

O método utilizado foi o da pesquisa-ação. Segundo TRIPP (2005), a pesquisa-

ação “é uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa 

consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática”.  

As ferramentas utilizadas foram: coleta de dados online (modelos humanos 

virtuais), pesquisa de referencial teórico de antropometria, análise antropométrica 

dos modelos no software Rhinoceros 3D e construção de planilhas comparativas das 

medidas dos modelos no Excel. 

 

5. Desenvolvimento 

Foram selecionados, com base em critérios de usabilidade (articulações 

disponíveis e facilidade de movimentação) três modelos humanos disponíveis 



gratuitamente em duas bibliotecas virtuais: GrabCad (modelo 1, versão masculina e 

feminina) e TurboSquid (modelos 2 e 3, masculinos). Foram selecionadas para a 

análise dos modelos as variáveis antropométricas representadas na Figura 1. 

 
Figura 1 - Variáveis antropométricas. Fonte: Os autores. 

Estas mesmas variáveis foram pesquisadas em referências na literatura 

(PANERO e ZELNIK, 2008; TILLEY, 2005), considerando-se o 5º percentil feminino 

e o 95º percentil masculino, que são os extremos utilizados em estudos ergonômicos 

para garantir que os projetos sejam adequados para 90% da população estudada. 

Em seguida, o processo se dividiu em: coleta das variáveis antropométricas (A 

a J) do modelo 1 (versão masculina e feminina); análise comparativa dos dados do 

Modelo 1 com os dados da literatura; resultado da análise. Os modelos 2 e 3 não 

foram utilizados por possuírem apenas versão masculina. 

 

6. Resultados preliminares 

Comparando-se a variável antropométrica estatura (A) dos modelos 1 

masculino e feminino em relação aos dados de PANERO e ZELNIK (2008), 

constatou-se que os modelos não correspondem aos percentis 95º masculino e 5º 

feminino, sendo que o modelo masculino está próximo do 50º percentil e o feminino 

está entre o 50º e o 95º percentil para esta variável, como mostra a Tabela 1. 



 

Tabela 1 – Resultados preliminares. Fonte: Os autores. 
 Através dos fatores de ajuste da coluna Fator da Tabela 1, e utilizando a 

ferramenta Scale 3D no software Rhinoceros 3D, os modelos 1 masculino e feminino 

foram ajustados proporcionalmente, alcançando, respectivamente, o Percentil 95º  

Masculino e o Percentil 5º Feminino na variável de estatura (Figura 2). Obteve-se, 

assim, um conjunto de modelos mais adequados para o uso desejado. O estudo se 

estenderá para as demais variáveis antropométricas. 

  
Figura 2 – Modelos antes e depois do ajuste. Fonte: Os autores. 
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Variável 
antropométrica 

Dados Antropométricos 
(Panero e Zelnik, 2008) 

Modelo 1 

Percentil 95º  50º  5º  Dimensões 
(cm) Fator 

Estatura (A) 
Masculino 184,9 173,5 161,5 176,0 1,0505 
Feminino 179,4 159,8 149,9 166,5 0,9003 


