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RESUMO 

Esse trabalho apresenta os resultados preliminares de um projeto de iniciação 

científica (PIC) voltado para a confecção de um manequim em escala natural, cuja 

construção e respectivo dimensionamento derivou de um estudo antropométrico. O 

projeto, em fase final de elaboração, consistiu de uma pesquisa de campo para coleta 

de medidas de uma população, de forma a identificar uma média inicial para 

parametrizar as relações dimensionais a serem apropriadas no modelo. Os 

segmentos mais importantes para a ação projetual de mobiliário, equipamentos 

urbanos e postos de trabalho, dentre outros, estão incorporados ao manequim, ora 

em construção. A ideia, portanto, é que o mesmo possa ser utilizado por várias 

décadas adiante, uma vez que ainda que existam variações antropométricas 

importantes ao longo do tempo, há pouca variação nas dimensões isoladas dos 

segmentos corporais em termos de evolução antropológica.   

INTRODUÇÃO 

 O projeto se propõe à construção de um modelo de simulação de segmentos 

de medida do corpo humano, desenvolvido a partir de uma análise antropométrica. A 

análise ou estudo antropométrico é a atividade de se aplicar a antropometria, que por 

sua vez define-se de forma resumida como “a área do conhecimento científico que 

trata das medidas do corpo humano” (IIDA, 2005). A análise antropométrica, portanto, 

é importante para a indústria moveleira, construção civil e construção naval, dentre 

outros setores onde os projetos necessitam levar em conta as características 

dimensionais e morfológicas dos usuários de equipamentos, ambientes e sistemas de 

trabalho.  

Assim, a antropometria funciona como uma ferramenta de projeto (VIDAL & 

MÁSCULO, 2011). Como técnica, define-se a antropometria como o conjunto de 

técnicas utilizadas para medir o corpo humano ou os diferentes segmentos do mesmo 

(SANDERS & McCORMICK, 1993). Para auxiliar na ação projetual, diferentes 

recursos estão disponíveis aos projetistas. Arquitetos costumam trabalhar com o 

Neufert (2013), um manual com medidas indicativas de elementos de projeto. Na 

construção naval, utiliza-se o guia de antropometria da ABS (2014). Todos esses 

recursos, porém, embutem uma restrição: a antropometria é um processo dinâmico 

em constante evolução. Além da restrição temporal, a utilização de tabelas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_humano


antropométricas desconsidera particularidades específicas das populações 

analisadas nos diferentes projetos.   

OBJETIVOS 

O objetivo principal dessa pesquisa é o desenvolvimento de um modelo de 

suporte ao projeto de dispositivos, equipamentos, mobiliário e demais elementos que 

possam ser utilizados por pessoas em contextos diversos, leva em consideração 

diretrizes ergonômicas e parâmetros projetuais fundamentados na antropometria. O 

modelo que está em execução permitirá simular diferentes contextos de atividades 

humanas. Como objetivos secundários, espera-se aprofundar um estudo 

antropométrico que vem sendo desenvolvido há pelo menos três anos no curso da 

disciplina de Ergonomia em duas instituições distintas, que irá subsidiar a construção 

do modelo articulado de simulação de segmentos de medida do corpo humano, objeto 

desse PIC. Também espera-se automatizar a planilha de coleta de dados, instrumento 

fundamental para qualquer levantamento antropométrico.  

METODOLOGIA 

O estudo foi fundamentado em uma análise documental e bibliográfica 

exploratória, além de uma pesquisa de campo para validação de dados já existentes. 

A Revisão Bibliográfica forneceu a fundamentação conceitual necessária à construção 

do modelo em escala humana. Para validação dos dados, foram coletadas medidas 

adicionais de altura de 100 alunos, sendo utilizada uma planilha, na forma de aplicativo 

de celular, preenchidas pelo próprio usuário. Os alunos, de forma voluntária, 

informaram sua altura na linha correspondente. A forma de coleta garantiu o 

anonimato dos envolvidos e agilidade na coleta. A pesquisa de campo obteve parecer 

favorável do comitê de ética, sob nº 13892819.1.0000.5609 .  

DESENVOLVIMENTO 

O projeto de dispositivos, equipamentos, mobiliário e outros elementos de uso 

cotidiano das pessoas envolve a necessidade de adequação dos mesmos às 

características fisiológicas e morfológicas de todos indivíduos, independente de 

gênero e outras variáveis. A antropometria é fundamental para o ajuste fino de dados 

quantitativos baseados nas medidas dos diferentes segmentos corporais das 

pessoas. Através da utilização de simulacros humanos é possível viabilizar essa 

necessária adaptação, antes que o produto seja destinado ao usuário, atendendo não 



apenas aspectos técnicos como o devido enquadramento legal e normativo dos 

produtos.  

Esse projeto envolveu o desenvolvimento de um produto, um modelo humano 

baseado num estudo antropométrico, destinado a fornecer dados e parâmetros de 

projeto confiáveis. A proposta envolveu a criação de um modelo baseado em Sheldon 

(1940) e Sanders & McCormick (1993), que identificaram a existência de relações 

dimensionais intraindividuais baseadas na altura das pessoas. Em outras palavras, 

todos os segmentos corporais podem ser estabelecidos para diferentes contextos de 

projeto a partir de relações do segmento com a altura do indivíduo. O modelo está 

sendo confeccionado com resina e fibra de vidro, além de elementos metálicos e 

madeira.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

A conclusão da fase de pesquisa trouxe importantes elementos ao projeto. A 

leitura de textos mostrou a importância da antropometria como ferramenta de 

qualidade para o projeto de produto. A adoção de um protótipo baseado em 

inferências, no caso relações dimensionais entre a altura e diferentes segmentos do 

corpo humano, mostra-se mais eficaz no sentido da escolha de dados mais confiáveis 

para o projeto. Esse Modelo de simulação de segmentos de medida do corpo humano 

poderá ser utilizado nos cursos de engenharia e de arquitetura e, após a execução do 

protótipo, serão realizadas algumas testagens práticas, de forma a se validar o mesmo 

enquanto ferramenta de ação projetual.  
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