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Prefácio 

Esse texto, ora apresentado em forma de e-book, é resultado do material 

selecionado da dissertação de mestrado, tese de doutorado e das aulas, do Prof. 

Dr. J. Jorge Boueri F., tem o objetivo disponibilizar aos estudiosos e projetistas de 

Arquitetura, Urbanismo e Design, um conjunto de dados teóricos e práticos da 

aplicação da antropometria no projeto.  

O contexto desses dados foi obtido através de estudos sobre implicações 

das dimensões humanas no projeto e na construção da habitação, desde os 

aspectos funcionais, simbólicos, culturais e étnicos que influem na ocupação do 

espaço edificado. 

Espero que o resultado deste trabalho venha beneficiar a todos que estão 

preocupados com a qualidade do projeto, uma vez que, poderá estabelecer 

facilmente uma melhor estruturação dos espaços, adaptando-o de forma 

ergonômica aos usos que lhe são inerentes.  

Autorizo a reprodução parcial ou total desta obra, para fins acadêmicos, 

desde que citada a fonte. Sugestões e dúvidas jjboueri@usp.br. 
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1.  Introdução1.  Introdução1.  Introdução1.  Introdução1.  Introdução

1.1 Arquitetura e antropometria

Os edifícios são construídos para pessoas e para serem habitados por

elas. Em cada processo projetual de arquitetura, as dimensões e os movi-

mentos do corpo humano são os determinantes da forma e tamanho dos

equipamentos, mobiliário e espaço ou pelo menos deveriam ser.

Sobre estes aspectos, Neuffert1 salienta que “todos os que pretendem

dominar a construção devem adquirir a noção de escala e proporções do

que tenham que projetar: móveis, salas, edifícios, etc.; e só obtemos uma

idéia mais correta da escala de qualquer coisa quando vemos junto dela um

homem, ou uma imagem que represente as suas dimensões”. Neuffert enfatiza

ainda, a todos que projetam, que conheçam a razão por que se adotam

certas medidas que parecem ser escolhidas ao acaso. Devem conhecer as

relações entre os membros de um homem normal e qual é o espaço que

necessita para se deslocar, para trabalhar ou para descansar em várias posi-

ções.

Ainda nos servimos, para dar a noção de dimensão, além da exis-

tência do metro, de elementos tais como: tantas braças de comprimento

por outro tanto de largura; a altura de um homem ou a largura de tantos

pés. Por exemplo: nas habitações dos índios Yawalapiti do Alto-Xingu2, as

diferentes partes da casa são relacionadas com partes do corpo humano

ou animal; assim a casa possui peito (fachada principal); costas (fachada

oposta à principal); alto da cabeça (viga superior); brincos (troncos de árvo-

res com raízes e arremate lateral superior da casa); dentes (prolongamento

(1) NEUFFERT, Ernest.
Arte de projetar
em arquitetura. 4.
ed. São Paulo:
Gustavo Gili do
Brasil S.A., 1974.

(2) SÁ, Cristina.
Observações sobre
a habitação em
três grupos
indígenas
brasileiros. In:
Habitação
indígena. São
Paulo: Livraria
Nobel S. A. Editora
da Universidade
de São Paulo.
1983. 103p.
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superior da estrutura vertical que se projeta para frente); costelas (varas ho-

rizontais onde é amarrada a palha da cobertura); pêlos (palha de cobertu-

ra). Alguns informantes mencionam ainda a existência de boca (porta) e

perna (pilares).

Temos ainda, como exemplo, o sistema de medição das construções

dos imigrantes alemães no Sul do país, segundo Welmer3: as dimensões das

construções sempre são dadas em pés (almanaques antigos apresentavam

numa de suas últimas páginas indicações sobre relações de medida):

1 légua = 3.000 braças = 6.600 metros

1 quadra = 0.060 braças = 0.132 metros

1 braço = 0.002 varas = 002,2 metros

1 vara = 0.005 palmas = 001,1 metros

1 côvado = 0.003 palmas e 3/4” = 00,68 cm

1 pé = 0.012 polegadas = 00,33 cm

1 palmo = 0.008 polegadas = 00,22 cm

Vejamos, por exemplo, a altura dos peitoris e as dimensões das jane-

las como mencionam Lúcio Costa e Carlos Lemos, em seus estudos sobre a

evolução no Brasil, dos tamanhos de vãos e portas que apresentam efeitos

importantes no bem-estar do homem e tiveram um profundo repensar no

sentido do projeto, quando da Abolição da Escravatura – 1888, pois nos tem-

pos antigos a falta de água corrente nos cômodos de serviço, a carência de

redes de esgoto, as atividades do negro escravo, fazendo a casa funcionar,

subindo e descendo as pesadas janelas de guilhotina; enfim, fazendo tudo

para o conforto do branco4.

Em outras palavras, o antigo motor da vida doméstica, o escravo ne-

gro, era insubstituível; e, para se adaptar à nova vida doméstica, conseqüên-

cia da redução, ou, às vezes, até mesmo eliminação da criadagem, era

necessário alterar os hábitos domésticos e o próprio programa da habitação.

Distâncias, pés-direitos, altura de peitoris, tipos de vãos, excessos de cômodos

ou espaços perdidos foram alterados a partir da primeira metade do século

20 para se obter maior habitação em relação à ocupação e utilização de

seus espaços internos, à ocupação do terreno e à escala da construção.

(3) WELMER, Gunter.
Arquitetura da
imigração alemã.
Porto Alegre:
Editora da
Universidade/São
Paulo: Livraria
Nobel S.A, 1983.

(4) LEMOS, Carlos A.
C. Cozinhas, etc.
São Paulo:
Perspectiva, 1976.
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Ilustração 1:Ilustração 1:Ilustração 1:Ilustração 1:Ilustração 1: Evolução dos vãos na arquitetura

Ao longo da história, as pesadas janelas – tipo guilhotina – foram sen-

do substituídas por janelas de linhas simples e de fácil movimentação, fruto

da abolição da escravatura. Fonte: Lúcio Costa.

Como é de se notar, o corpo humano é usado como unidade de

medida e de referência da escala e proporção da edificação, e o conheci-

mento das suas dimensões e da sua mecânica de articulação é imprescindí-

vel ao projeto arquitetônico, que procura a melhor relação entre o edifício e

aquele que fará uso do espaço edificado.

Os estudos que relacionam as dimensões físicas do ser humano com

sua habilidade e desempenho ao ocupar um espaço em que realiza várias

atividades, utilizando-se de equipamentos e mobiliários adequados para o

desenvolvimento das mesmas, são denominados antropometria. Este termo

é derivado de duas palavras gregas: antro = homem e metro = medida. A

antropometria tem sido considerada, progressivamente, como um fator no

processo projetual do arquiteto, sendo uma das técnicas que envolvem o

arcabouço da ergonomia. Termo também originário da Grécia e que signifi-

ca: ergo = trabalho e nomo = ciência; é empregado no sentido restrito de

estudos dos locais de trabalho. Todavia, neste texto é empregado no sentido

mais amplo de como estudos empíricos podem ser aplicados na realização

de atividades em certos espaços, como faz John Brebner em seu trabalho

intitulado “Psicologia ambiental no projeto de edificações”5.

Em outras palavras, a ergonomia procura analisar a adequação de

um certo usuário ou conjunto de usuários, ao espaço em que se encontra,

Fonte: COSTA, Lúcio.
Documentação
necessária. In:
Arquitetura civil II.
São Paulo: MEC-
IPHAN, 1975. p. 96.

(5) BREBNER, John.
Environmental,
psychology in
building design.
Londres: Applied
Science Publishers
Ltd., 1982.
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abrangendo, igualmente, as ciências biológicas, psicológicas, antropo-métri-

cas, fisiológicas e de engenharia. Cumpre salientar que o termo ergonomia é

empregado na Europa, Austrália e Nova Zelândia; já no Japão passa a se

denominar ergologia e nos Estados Unidos, fatores humanos ou engenharia

humana. Após a década de 50, o campo de atividade da ergonomia não se

limita aos setores industrial e bélico: sua atuação estende-se a outros setores,

como sistema de tráfego e de transporte, produtos de consumo, habitação,

área de recreação, etc., os quais, Grandjean6 denomina “Ergonomia de ativi-

dades não profissionais”.

(6) GRANDJEAN,
Étienne.
Ergonomics of
non-vocational
activities
ergonomics.
Londres, n. 22,
p. 621-630, 1979.
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1.2 Histórico

Ao longo da história, as proporções do corpo humano foram estuda-

das por filósofos, artistas, teóricos e arquitetos. A antropologia física, que deu

origem à antropometria, iniciou-se com as viagens de Marco Polo (1273-1295),

que revelaram a existência de um grande número de raças diferentes, em

termos de dimensões e estruturas do corpo humano.

Todavia, não se pode tratar sobre dimensões e proporções do corpo

humano sem se reportar à Antigüidade e sem referir, inicialmente, à Seção

Áurea, criada por Euclides, 300 anos a.C., que estabeleceu a necessidade

de pelo menos 3 retas para determinar uma proporção, sendo a 3a reta da

proporção igual à soma das outras duas. Estas proporções da Seção Áurea

foram empregadas na arquitetura antiga e medieval cons-cientemente. A

observação mais interessante sobre a Seção Áurea é aquela que envolve o

corpo humano, ou seja, as relações que existem entre as distâncias do umbi-

go até a sola do pé, do umbigo até o ponto mais alto da cabeça e a altura

total.

Cumpre abrir aqui um parêntese e mencionar que o metro, unidade

padrão de medida, atualmente aceita em todo mundo, foi criada para sim-

plificar cálculos e relacionou-se com o homem apenas na utilização de 10

divisões para 10 dedos.

Vitrúvio, que viveu no 1 século a.C., por sua vez escreveu: “O compri-

mento do pé é 1/6 de altura do corpo; o antebraço, 1/4, e a altura do peito é

também 1/4”7. Estudou também as implicações metrológicas das proporções

do corpo. A respeito disso ele salienta que os gregos extraíram dos membros

do corpo humano não somente as dimensões proporcionais necessárias em

(7) PANERO, Julius,
ZELNIK, Martin.
Human dimension
and interior space.
Londres: The
Architectural Press
Ltda., 1979.
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todas as operações construtivas (o polegar, o palmo, o pé, o cubo), assim

como aplicavam uma modulação clássica com finalidade quase que exclu-

sivamente estética. Como vemos, desde a Antigüidade a arquitetura apre-

sentava características modulares. Um vão de porta deveria ser projetado

dentro daquilo que são os princípios modernos da engenharia humana ou

ergonomia, bem como ser harmoniosa (a porta) em relação às proporções

do corpo humano.

Os romanos, por sua vez, inventaram a unidade de medida denomi-

nada milha, como equivalente a 1.000 passos de soldados em marcha. Os

romanos padronizaram, ainda, os tijolos em dois tipos: aqueles com

2 pés de comprimento e os de 1 pé e meio de comprimento. Sabe-se que,

provavelmente a partir da época do Imperador Augusto, os romanos passa-

ram a projetar edifícios e planejar cidades com base em uma retícula modu-

lar do “passus” romano, uma unidade de medida antropométrica.

Cenino Cenini, italiano do século 15, descreveu a altura de um ho-

mem como igual à sua largura com os braços estendidos. Durante a Renas-

cença, Leonardo da Vinci criou seu desenho da figura humana, baseado no

estudo de Vitrúvio. Ainda na Renascença, os arquitetos utilizaram o módulo

como uma função espacial, fugindo de um simples princípio métrico, para

atender a objetivos práticos quando da execução de colunas ou capitéis de

mármore pré-esculpidos nas proximidades dos locais de extração.

Fonte: PANERO, Julius; ZELNIK, Martin. Human
dimension and interior space. Londres: The
Architectural Press Ltda., 1979.

Ilustração 2:Ilustração 2:Ilustração 2:Ilustração 2:Ilustração 2: As proporções do corpo
humano definidas pela Seção Áurea
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No século 18, através dos estudos de Linne, Buffon e White8 inaugurou-

se a ciência denominada antropometria racial, que demonstrou a existência

de diferenças nas proporções do corpo humano de raças diversas. No século

19, o matemático belga Quetlet conduziu a primeira pesquisa, em larga es-

cala, das dimensões do corpo humano, sendo considerado o pioneiro neste

campo através da publicação, em 1870, do trabalho intitulado “Antropometrie”

e tendo, inclusive, ele próprio criado o termo “antropometria”. Neste mesmo

século, Humphrey realiza medições de vários ossos importantes do corpo hu-

mano. Ainda no século 19, Broca funda a Escola de Antropologia, em Paris,

que influenciou significativamente as pesquisas teóricas e técnicas de medi-

ção do corpo humano9.

No século 20, 2.000 anos após Vitrúvio escrever seus dez livros de ar-

quitetura, Le Corbusier reviveu o interesse nas normas vitruvianas, com a cria-

ção do Modulor que se enquadra nos princípios modernos do módulo-fun-

ção, ou seja, parte da idéia de que o homem realiza uma ou mais atividades

em uma quantidade de espaço, o qual deve ser necessário e suficiente para

o desempenho adequado destas atividades. Precisamente em 1948, Giedion

desenvolve estudos que relacionavam a estrutura e as dimensões do corpo

humano com seus movimentos, particularmente, no que diz respeito às ativi-

dades de trabalho.

Mas somente após a década de 50, com o surgimento de novos

equipamentos, particularmente com o aprimoramento da indústria bélica e

a evolução social e econômica, foi que se exigiu uma integração maior entre

espaço e atividades humanas. De fato, isto ocorreu durante a Segunda Guer-

ra Mundial, devido à crescente necessidade de se conciliar a capacidade

humana com a tecnologia sofisticada dos equipamentos militares. A possibi-

lidade de erro humano deveria ser eliminada. O equipamento deveria ser

operado da forma mais eficiente possível sob as mais arriscadas circunstânci-

as. E assim, os técnicos passaram a lidar com problemas dos mais variados

possíveis, tais como um simples apertar de botão até consoles extremamente

complexos que deveriam ser operados sob condições de batalha. Estes estu-

dos foram aprofundados nos últimos 20 anos, com a utilização do computa-

dor que permitiu a rápida análise de volumosos dados estatísticos necessários

às pesquisas antropométricas.

(8) ROEBUCK, J. A.,
KROEMER, K. H.
E., W. G.
Engineering
antrophometry
methods. Nova
York: John Wiley
and Sons, 1975.

(9) ROEBUCK, J. A.,
KROEMER, K. H.
E., W. G.
Engineering
antrophometry
methods. Nova
York: John Wiley
and Sons, 1975.
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As aplicações atuais da antropometria na arquitetura estão vincula-

das, por exemplo, aos estudos de Teodoro Rosso e de Nuno Portas.

Teodoro Rosso analisou as relações existentes entre a coordenação

modular e a antropometria: “... desde que a coordenação dimensional utilize

uma unidade de medida representada por um módulo-objeto, ela passa a

ser uma coordenação modular”10. Rosso caracteriza o módulo-objeto como

figura geométrica repetitiva destinada a definir, a qualificar o espaço, a otimizar

o desenvolvimento de uma ou mais atividades e caracterizar o objeto

arquitetônico.

Paralelamente, Nuno Portas estudou a aplicabilidade da antropometria

no estudo das normas da habitação. Portas estabelece em seu trabalho,

intitulado “Definição e evolução das normas de habitação”11, um processo

para determinação correta do programa de uma habitação, visando aten-

der as exigências humanas (exigências funcionais ou

de habitabilidade).

Sob este aspecto, Portas salienta a importância de o arquiteto conhe-

cer as exigências físicas, fisiológicas, psicossociológicas, culturais, etc., para então

poder utilizá-las em sua concepção de espaço. Isto é, o arquiteto deve esta-

belecer as relações entre o espaço que está projetando e as atividades e

comportamentos das pessoas que deste espaço irão usufruir.

Neste processo de programação da habitação, não somente a

antropometria tem papel relevante, mas também de forma mais abrangente,

a ergonomia. É assim que, nos estudos antropométricos atuais, as relações

entre espaço e funções ou atividades exercidas neste espaço – indivíduos que

ocupam este espaço visando realizar certas funções ou atividades –são os

pontos-chave da concepção arquitetônica.

Neste sentido, Portas evidencia quatro tópicos descritivos básicos, a

serem verificados pelo arquiteto:

· descrição das pessoas que compõem a família e daquelas envolvi-

das com a família e ligadas a cada função ou atividade, assim como previ-

são de alterações dos papéis de cada uma destas pessoas à medida em

que o grupo familiar evolui;

· registro de situações típicas destas pessoas ou grupo de pessoas no

espaço projetado;

· determinação das distâncias, movimentos ou posturas destas pesso-

(10) ROSSO, Teodoro.
Racionalização da
construção. São
Paulo: FAUUSP,
1980.

(11) PORTAS, Nuno.
Definição e
evolução das
normas de
habitação. São
Paulo: FAUUSP.
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as no espaço, quando realizada alguma atividade a ele pertinente, através

de métodos antropométricos que levam em consideração fatores psicológi-

cos, étnicos e culturais dos grupos envolvidos;

· concepção do espaço arquitetônicos, levando em considera-

ção os graus de privacidade ou de somabilidade mais adequados às

atividades exercidas por cada pessoa, ou grupo de pessoas, dentro da

habitação.

Ainda merecem ser levados em conta os aspectos abordados por

Tomás Maldonado12 em seus estudos, os quais ele menciona que o ato de

projetar, para ser científico, deve abordar além dos aspectos antropométricos

inseridos na ergonomia, “os gestos, os desejos e os sonhos do consumidor”,

isto é, devem ser realizadas pesquisas de mercado e estudos das motiva-

ções. Todavia, conforme salienta o próprio Maldonado, pesquisas de merca-

do e estudos das motivações não apresentam ainda conceitos suficiente-

mente embasados para que seus resultados sejam confiáveis, uma vez que

estas procuram simplesmente “quantificar” o comportamento do consumi-

dor, sem levar em conta a complexidade dos aspectos qualitativos da ques-

tão.

A suposta demanda extraída de pesquisas de mercado e de estudos

de motivações não é confiável, a não ser para alguns grupos dominadores

do mercado. Em outras palavras, o projetista, atualmente, segundo visão do

pesquisador, não tem condições de conceber objetos como frutos reais das

aspirações da sociedade, mas, simplesmente de repetir e consagrar objetos

já existentes para fins lucrativos de alguns grupos que impõem tais mercado-

rias ao consumidor sem opções.(12) MALDONADO,
Tomás.
Vanguardia y
racionalidad.
Barcelona:
Editorial Gustavo
Gili S.A., 1977.
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QUADRO NQUADRO NQUADRO NQUADRO NQUADRO NOOOOO 1 1 1 1 1 MEDIDAS HUMANAS E PROPORÇÕES HARMONIOSASMEDIDAS HUMANAS E PROPORÇÕES HARMONIOSASMEDIDAS HUMANAS E PROPORÇÕES HARMONIOSASMEDIDAS HUMANAS E PROPORÇÕES HARMONIOSASMEDIDAS HUMANAS E PROPORÇÕES HARMONIOSAS

As medidas humanas quando aplicadas à arquitetura
sempre possibilitaram a construção de edifícios den-
tro de proporções e harmonia relacionadas com a es-
cala humana. Todavia, os povos antigos perceberam
que variações nos tamanhos das pessoas introduziam
erros nas medições e, por isso, aplicavam conceito de
geometria estática e dinâmica, com que estavam fa-
miliarizados, às medidas humanas, em uma tentativa
de minimizar estes erros. A estática, por sua vez, era
derivada do inanimado (cristais) e o dinâmico da vida
(plantas, animais, homem). O estudo da lei do cresci-
mento dos seres vivos gerou a descoberta da Seção
Áurea (Ø), muito empregada na arquitetura monu-
mental pelos povos antigos e, conforme será verifica-
do a seguir ,  até hoje aplicada nos estudos
antropométricos visando à arquitetura. Essa geome-
tria “sagrada”, baseada, aparentemente, em números
irracionais Ø = 1,618; M = 3,1416;  = 1,1414;  = 1,732 e
= 2,236, e considerada, quando de sua concepção,
“esotérica”, faz parte da educação moderna. Nos dese-
nhos ao lado, podem ser visualizadas as relações har-
mônicas = 0,168, Ø = 1,618 e Ø2 = 2,618

Medida comum
empregada pelos
egípcios

1/2 cubo
pequeno

Medida canônica
utilizada pelos
egípcios

Cubo Real
52 cm

/ 2
Rect.

R
em

en

Palmo
1/2 cubo

Pol.
2,54 cm

Pé
30,5 cm

jarda
91,4 cm

braça 182,9 cm

60º

60º 60º

1                  1

1

90º

45º 45º

1                  1

V2= 1.414

Triângulo isóceles é
o único triângulo com
os 3 lado iguais.

Triângulo retângulo é uma
figura importante. É usada
para construir o octógono.

Tan 45º = 1
 1

36º

72º 72º

1

0

V0

38º10´

51º50´

0 =1.618

Sublime ou triângulo
isóceles pentalfa contem
proporções harmoniosas
e forma a estrela de 5
pontas

Este tipo de triângulo é
triângulo retângulo tendo seus
lado em progressão geométrica.
(1/2 seção da grande pirâmide
egípcia).

Nº1 1 1

1Nº2 .6 18

1Nº3 .382

= = ×

= = ×
∅

= = ×
∅
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QUADRO NQUADRO NQUADRO NQUADRO NQUADRO NOOOOO 1 1 1 1 1 MEDIDAS HUMANAS E PROPORÇÕES HARMONIOSASMEDIDAS HUMANAS E PROPORÇÕES HARMONIOSASMEDIDAS HUMANAS E PROPORÇÕES HARMONIOSASMEDIDAS HUMANAS E PROPORÇÕES HARMONIOSASMEDIDAS HUMANAS E PROPORÇÕES HARMONIOSAS

Este esquema foi empre-
gado nas plantas do templo
cósmico, descoberto em
Roma, Egito e Jerusalém.

Derivado da Seção Área
(0) ou Seção Divina de
Pitágoras. Encontrado
em plantas e no homem.

Retângulo muitas vezes
usado na pintura, arqui-
tetura, escultura, vasos
gregos e aspiral dos gi-
rassóis.

Retângulo 
Usado em edifícios em
pedra, na arquitetura
medieval, gótica e re-
nascentista.

Retângulo         é igual-
mente estático e dinâmico.
Usado pelos romanos, além
de ser a origem do módulo
arquitetônico do tatami japonês. 

Retângulo         contém
a Seção Áurea.
Os gregos o utilizaram
como um módulo do
homem médio, no 
Partenon.

Estas divisões implicam
em algumas proporções,
empregadas em dimen-
sões de papéis, livros e
vidros.

Circum.
=     D
Área
=    R²

=     D
4

45º 36º

36º

45º
90º

1      1
2

O pentagrama é encon-
trado na vida (estrela do
mar, ouriço do mar, flores)
e foi utilizado nas grandes
catedrais.

Octógono encontrado
em cristais e emprega-
dos na arquitetura árabe,
bizantina e romana.

1

½ ½ 618

=1,118+½=1.618

R=
  (

½
)²+

(1
)²

R
= 

1.
11

8

A

B

Whirling
Squares

Loganthrnic
Spiral

2

3
4

4

5

54

3
2

3

2

1 1

½ ½

1
1
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H. altura de divisórias que não podem ser vistas aci-

ma dela; parte superior do espelho. Abertura do

espaço entre o chuveiro e a cabeça.

H/Ø altura de divisórias, setores que podem ser vis-

tos através dela, prateleiras altas, altura de ma-

çanetas de portas, altura baixa, mas boas para

controles manuais.

H/Ø2 altura de mesa para atividades sentado, altura

dos braços de descanso das cadeiras.

H/Ø3 altura do assento; altura da cama; altura da

mesa de café; altura máxima do degrau; altura

do assento do vaso sanitário para adultos.

H/Ø4 altura do assento para repouso (parte posterior

do assento ao piso); altura de prateleiras mais

baixas.

2H/Ø altura do sótão; parte superior da área de de-

pósito.

2H/Ø2 altura da divisória que se pode ver através, em

pé, mas não sentado. Melhor altura para con-

troles manuais, em pé; puxador de alavanca.

2H/Ø3 altura de mesa para atividade de pé, com os

cotovelos estendidos; altura da borda do lava-

tório, mesa de passar roupa.

2H/Ø4 altura mais baixa para controle manual, toma-

das elétricas baixas, altura boa de prateleira

baixa.

Fonte dos Quadros 1 e 2    DIFFRIENT, Niels; Tilley, A.; Harman, D.    Human Scale 7/8/9. Massachussets: The MIT Press, 1981. p. 34-35

QUADRO NO 2 MEDIDAS HUMANAS E PROPORÇÕES HARMONIOSAS
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1.3 A dimensão simbólica

Nos capítulos que se seguem, trataremos da dimensão funcional

dos espaços, ou seja, a dimensão utilitária dos edifícios, particularmente

da habitação. Todavia, é importante salientar a existência, ao longo da

história, de edificações importantes para civilizações distintas e de valor

como obra arquitetônica, com características funcionais muito diminutas.

É o caso de mausoléus, túmulos, igrejas, edifícios governamentais dentre

outros monumentos, cuja concepção de características espiritual-religio-

sas, emocional-intelectuais ou políticas, determinou sua construção; por-

tanto, de valor artístico sobrevivente ao longo do tempo, mas com os

valores utilitários diferenciados.

“Erigir um monumento funerário não tem outra função além de

marco de memória. Não é da existência material de um corpo morto que

se trata, mas da preservação de uma lembrança útil à existência dos que

permanecem vivos. Os monumentos funerários funcionam, geralmente,

como instrumento de unidade social, veículos de enraizamento das na-

ções no seu próprio passado.”13

De fato, os valores utilitários são ultrapassados em espaço muito

curto de tempo, devido às profundas alterações na vida material dos ho-

mens no decorrer dos anos. O desenvolvimento econômico, tecnológico

e social da sociedade implica alterações dos hábitos domésticos, das

idéias de conforto e das técnicas de trabalho, como quando ocorreu,

particularmente no Brasil a Abolição da Escravatura, dificultando a funcio-

nalidade dos antigos casarões.

(13) GRAEFF, Edgar A.
Edifício. São Paulo,
Projeto, 1979
(Cadernos
Brasileiros de
Arquitetura, v. 7).
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A partir destas reflexões, pode-se concluir que os valores artísticos

ou simbólicos da obra arquitetônica são mais permanentes do que os

prático-utilitários, vinculando-se aos primeiros a sobrevivência da obra quan-

do ela não mais apresenta eficiência prático-funcional: “... no sentido de

que adquirem valor de símbolos das civilizações que os erigiram. As pirâmi-

des, por exemplo, estão intimamente associadas à civilização egípcia. Os

templos, teatros ao ar livre e estádios fazem lembrar, de imediato, a Grécia.

Os castelos e as catedrais simbolizam a Idade Média”14.

Os egípcios construíram quase que exclusivamente túmulos-pirâ-

mides, mastabas e templos. Túmulos e templos, monumentais, significa-

vam simbolicamente, moradas divinas. Por sua vez, o faraó era a

encarnação do deus mais poderoso, ou seja, quando erigia o túmulo, o

faraó estava na realidade, edificando a morada de um deus, construído

com o objetivo de permanecer na história, ao contrário das moradas dos

“pobres mortais”.

Ao longo da história, multiplicam-se em quantidade e tipos os edi-

fícios nas cidades, adquirindo significado, a maioria das vezes, preponde-

rantemente simbólico para a sociedade, uma vez que pecam por sua

monumentalidade: pavilhões de exposição, mercados, estações ferroviá-

rias, edifícios administrativos, palácios, castelos e mansões senhoriais, em

detrimento da habitação do homem comum.

Somente após a Revolução Industrial, meados do século 19, é que

os arquitetos passam a pensar na habitação sob o ponto de vista de seu

conforto e funcionalidade; ou seja, no espaço necessário para o homem

viver com qualidade. Destaca-se, neste âmbito, os introdutores da arquite-

tura e urbanismo modernos: Le Corbusier, Frank Lloyd Wrigth e Walter Gropius,

que já no início do século 20 se preocupavam com as dimensões e movi-

mentos do corpo humano relacionados com as dimensões dos espaços.

“... os edifícios hoje construídos em todo o mundo refletem com

bastante clareza a influência crescente das necessidades, aspirações e

exigências do homem comum. Impõe-se o reconhecimento de que, por

toda parte, se manifesta a tendência de a arquitetura se afastar dos

mortos, dos deuses e dos príncipes, para melhor se dedicar ao serviço

dos homens.”15

(14) GRAEFF, op. cit.
p. 79-91.

(15) GRAEFF, op. cit.
p. 79-91.
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Il.6Il.6Il.6Il.6Il.6  O Portal dos Governadores – Ouro Preto: a sua escala é monumental,
se comparada com a escala humana.

Fonte: RODRIGUES, José Wasth. Documentário arquitetônico. São Paulo: Martins, s.d.
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Dentro desta idéia de “superdimensionamento” dos espaços, des-

tacam-se igualmente os teatros gregos, as igrejas e foros romanos. Ainda

no que diz respeito aos palácios governamentais e edifícios públicos, de-

vemos lembrar que, inicialmente, o palácio suntuoso do príncipe tinha

também função administrativa, sendo considerado o primeiro espaço in-

dependente em que atividades governamentais eram exercidas.

Com o desenvolvimento físico e político das cidades, multiplica-

ram-se as assembléias, conselhos, câmaras, cortes, etc., simbolizando o

Estado moderno. Destacam-se, a título de exemplo, o Parlamento Londri-

no e o Capitólio em Washington, construídos no século 19, simbolizando o

poder do Estado.

Estes tipos de edifícios continuam, já no século 20, a ser concebidos

de forma monumental, embora rompendo com as tradições da arquitetu-

ra clássica e passando a serem construídos segundo as linhas da arquitetu-

ra moderna, tais como a Corte Suprema de Chandigarh, projetada em

1953 por Le Corbusier, e a Esplanada dos Ministérios e a praça dos Três

Poderes, concebidas por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer em 1957, para a

nova capital federal do Brasil, Brasília.

Muitos outros exemplos poderiam ser dados ao longo da história da

arquitetura, para retratar a importância simbólica (religioso-social-político)

do superdimensionamento de certos espaços, de certos edifícios, em de-

trimento das dimensões utilitárias dentro da escala humana.

Em outras palavras, a importância e representação simbólica de

uma sociedade fazem com que o espaço funcional seja reduzido ao seu

caráter mínimo, destacando-se atualmente a dimensão simbólica adqui-

rida pelo sistema de consumo com mensagem de “status”.
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Il.7Il.7Il.7Il.7Il.7....................Vista axionométrica do templo de Khons, Karnak (1198 a.C.). “... À medida que o fiel avança
e se aproxima da morada de Amon, o piso se eleva, o teto baixa, as paredes se achegam,
aumenta a penumbra...”

Fonte: GRAEFF,
op. cit., p. 91.
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2. Antropometria2. Antropometria2. Antropometria2. Antropometria2. Antropometria

2.1 Definição e uso da antropometria

A aplicação dos métodos científicos de medidas físicas nos seres

humanos, buscando determinar as diferenças entre indivíduos e grupos

sociais, com a finalidade de se obter informações utilizadas nos projetos de

arquitetura, urbanismo, desenho industrial, comunicação visual e de enge-

nharia, e, de um modo geral, para melhor adequar esses produtos a seus

usuários, denomina-se antropometria.

O estudo das relações espaciais-tridimensionais existentes entre o

ser humano e o espaço que ele ocupa é realizado como se tratando de

uma aplicação da engenharia à antropometria e denomina-se enge-

nharia antropométrica. Comparativamente, deve-se ainda examinar a

definição de antropometria antropológica de Hrdlcka (1939)1, cujos ob-

jetivos são:

· assegurar medições precisas do corpo humano, de forma a des-

crever realisticamente as características do grupo, raça ou indivíduo para

que se está projetando um determinado produto;

· publicar os dados obtidos de forma que os mesmos possam ser

pronta e seguramente utilizados para comparações antropológicas.

Outra definição importante relacionada com a antropometria, é

aquela que aborda o campo da biomecânica ou da biomédica: “... é a

ciência interdisciplinar (compreende principalmente antropometria, me-

cânica, fisiologia e engenharia) da estrutura mecânica e comportamento

dos materiais biológicos. Refere-se, principalmente, às dimensões, com-

(1)   ROEBUCK, J. A.,
KROMER, K. H. E.,
THOMSON, W. G.
Engineering
antropometry
methods. Nova
York: John Wiley &
Sons, 1975 p. 3.
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posição e propriedade de massa dos segmentos do corpo; às articula-

ções que interligam os segmentos do corpo, à mobilidade das articula-

ções, às reações mecânicas no campo de força, vibração e impactos; às

ações voluntárias do corpo em relação ao controle dos movimentos, na

aplicação de forças, torções, energia e potência, em relação a objetos

externos, controles, ferramentas e outros equipamentos”2.

Observa-se, claramente, que estas definições englobam às vezes

de uma forma mais detalhada e profunda, e outras vezes de uma forma

mais generalizada e superficial, o conjunto de medidas do corpo humano

necessários ao processo projetual de espaços, mobiliários e equipamen-

tos, incluindo-se as variáveis pertinentes à faixa etária, sexo, raça e, até

mesmo grupo ocupacional.

Estas variáveis são importantes no processo projetual se obser-

varmos, por exemplo, a diferença entre a estatura dos pigmeus da

África Central (143,8 cm) e a dos nilotes do Sul do Sultão (182,90 m); ou

ainda se verificarmos que as variações na estatura do ser humano tam-

bém decresce em função da idade, após a maturidade do corpo

humano em ambos os sexos. Sobre isto, no Brasil, conforme levanta-

mento antropométrico (vide Tabela 1), realizado em 1975 pelo IBGE,

nas regiões geográficas, notamos diferenças de altura entre pessoas

da mesma faixa de idade e o decrescimento das pessoas mais idosas.

A diferença de estatura entre homens da região Sul e da região Nordes-

te foi de 4,8 cm; a diferença das mulheres foi de 3,8 cm entre as do Rio

de Janeiro com as da região Nordeste. A maior diferença de altura em

ambos os sexos é de 15,7 cm entre os homens da região Sul e as mulhe-

res da região Nordeste.

Todavia, cabe salientar que as variáveis citadas devem ser analisa-

das considerando-se sempre os fatores socioeconômicos da população

em estudo. Nos países com salários mais altos, por exemplo, as doenças

infantis aparecem com menos freqüência, o que contribui para que os

adultos tenham maiores estaturas. Igualmente, aquelas crianças e jovens

que recebem melhor educação apresentam estaturas mais elevadas. Em

contrapartida, destaca-se o caso dos países subdesenvolvidos, onde, como

acontece no Nordeste do Brasil, as baixas estaturas das crianças e adultos
(2)   ROEBUCK, op. cit.,

p. 7.



29

são as conseqüências imediatas da subnutrição infantil, como se pode

observar pela ilustração que segue:

Todas as definições abordadas implicam em alguma forma de

contribuição para os estudos antropométricos relacionados com o es-

paço arquitetônico, sendo muito difícil demarcar os limites de desen-

volvimento de cada uma. O que é importante, todavia, não são defini-

ções l imitadas e precisas, mas os conceitos relacionados com a

antropometria, já amplamente analisados nos primeiros itens do pre-

sente trabalho.

Nesta linha, para efeito de uma melhor compreensão do signifi-

cado da antropometria para a arquitetura, adotam-se dois conceitos

básicos que se seguem:

· Antropometria estática: informa sobre as dimensões físicas do

corpo parado. Embora essas medidas sejam bastante utilizadas em proje-

tos, elas nem sempre são adequadas para situações que envolvam movi-

mentos. Neste caso, é melhor utilizar dados da antropometria dinâmica.

· Antropometria dinâmica: inclui alcances, ângulos e forças de

movimentos na tomada de medidas dinâmicas, sendo importante es-

pecificar qual é a função a ser executada pelo homem, pois essa fun-

ção pode envolver interações entre movimentos musculares, de modo

que o resultado final será diferente daquele que seria obtido se fossem

considerados esses movimentos isoladamente. Por exemplo, o alcance

com as mãos na posição sentada não depende apenas do compri-

Fonte: Folha de S.
Paulo. 4 de setembro
de 1983. p. 23.

Il. 8 De acordo com o professor Malaquias Batista, apenas 30% das crianças nordestinas têm
crescimento normal

ALTURAS MÉDIAS DE MENINOS DE 5 ANOS DE IDADE DE PAÍSES DESENVOLVIDOS E DE ESTRATOS
SÓCIO-ECONÔMICOS ALTOS E BAIXOS DE PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO

Estrato sócio-econômico alto
Estrato sócio-econômico baixo

Altura
em cm.

1 2 0
1 0 0
1 1 0

9 0

Países
desenvolv idos

Guatemala   Colômbia  Costa Rica   Chile       Índia      Nigéria    Jamaica  Nordeste   Nordeste     São Paulo  São Paulo
    Urbano         Rural       Urbano      Rural

BRASIL
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mento do braço, mas é afetado também pelo movimento do ombro,

rotação e curvatura do tronco, curvatura das costas e o tipo de manejo

a ser executado pela mão.

50o percentil  (vide tópico 2.3.2, p. 71). Área Urbana/1975. Fonte: IBGE

1ALEBAT EDADIEDESSALCEOXESROPSACIRTÉMOPORTNASADIDEM

SODATSE edadI No artsomA arutatsE gkoseP

SORIELISARB sonA memoH rehluM memoH rehluM memoH rehluM

JR 42-02 991.1 411.1 8,661 1,851 5,06 3,25

07edamicA 242 923 1,561 5,251 7,36 1,75

GR,RP 42-02 167.1 946.1 0,071 6,751 6,26 5,45

CS 07edamicA 533 863 1,661 4,351 5,26 6,75

EC,IP 42-02 397.2 417.2 2,561 3,451 0,85 2,05

EP,BP 07edamicA 407 468 4,161 9,841 4,55 0,74

CA,PA,TM 42-02 300.1 411.1 8,661 8,551 3,06 1,15

RR,OR 07edamicA 051 932 4,361 1,051 3,75 0,94



31

Ê

QUADRO NO 3                        APLICAÇÕES E USOS DA ANTROPOMETRIA

Usos Gerais Dados Antropométricos
Necessários Objetivo da Atividade

Desenvolvimento e
seleção de c ritérios de
projeto

Determinação das
carac terísticas gerais e
espec íficas dos usuários.
Medição e descrição
estatística das
dimensões, projeto para
população selec ionada.

Exigênc ias de projeto

Projeto e
desenvolvimento de
espaço de atividades
interiores de edifíc ios,
assentos, consoles,
mesas, gabines, espaço
para manutenção,
acesso, portas, túneis,
degraus. Inc luindo
qualquer volume bruto
projetado para
ocupação humana,
para trabalho,
divertimento, higiene,
descanso, tratamento ou
educação.

Componentes e avisos
controles elétricos,
puxadores, botões,
controles manuais,
instrumentos, etc .

Critérios de avaliação e
teste

Bases espec íficas para
determinar se o projeto
ou produto/espaço de
atividade é adequado
aos usuários.
Medidas comparativas
de desempenho e testes
de operação.

Maior parte das
dimensões do corpo
(altura, peso), idade,
sexo, emprego, cor,
nação, área geográfica,
e etc .

Limites de alcance,
amplitude do corpo,
forças, momento de
torção, centro de massa,
momento de inérc ia,
mobilidade, volume,
posição dos olhos.

Ê nfases aos detalhes das
partes do corpo em
contato com o
equipamento – dedos
da mão, contornos da
face, pés e formas dos
sapatos.

Como foi exigido no
tópico anterior. 

Projeto realista e
avaliação das
dimensões espec íficas,
maior aceitação por
parte dos usuários.

Dar segurança ao
ocupante com volume
adequado, posição
adequada dos controles,
avisos, ferramentas.
Máxima efic iênc ia na
atividade proposta, com
maior segurança.

Assegurar relação
apropriada com mão,
pé, cabeça, etc ., para
permitir operac ionalizar-
se com segurança,
conveniênc ia e conforto.

De acordo com os
aspectos anteriores.
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Usos Gerais Dados Antropométricos
Nec essários Objetivo da Atividade

Dimensionamento de
equipamento e
mobiliário – selec ionar
pessoas representativas
dos limites de projeto.

Descrição da
população –
preparação de desenho,
tabelas ou gráficos.

Avaliação do projeto –
preparação de
manequins articulados.

Testes – desempenho
das medidas do
equipamento, espaço
de atividade de roupas e
objetos.

Seleção do operador

Dimensões espec íficas
do usuário 
– preparação de listas
de medidas a serem
tomadas e limites de
ac eitação de espaços
crític os ou roupas, etc .

Medições pessoais –
treinamento e iníc io de
programa de seleção.

Pelos limites c ríticos de
projeto.

Como é exigido em
casos espec íficos, altura
sentado, largura, testes
de forç a.

Avaliação para
determinar se o projeto
atinge o pretendido ou
desenvolve limites para
refazer o projeto, se
necessário.

Assegurar área pessoal
de alcanc e próprio para
limites de projeto de
equipamento. Assegurar
métodos corretos e
acuric idade.

Fonte do Quadro no 3:   Adaptação de Roebuck, op. c it., p.8



33

2.2.  Articulação e movimento do corpo humano

As pessoas em seu estado natural estão sempre em movimento,

acordadas ou dormindo, ou seja, encontram-se continuamente movimen-

tando as juntas, que são os pontos de articulação do corpo humano. O

estudo dos movimentos e posturas do corpo humano apresenta um con-

junto de dados antropométricos importantes do relacionamento das pes-

soas com o espaço que ocupam, e estão engajados em uma atividade.

Em outras palavras, a dinâmica do espaço interage com a dinâmica do

corpo humano enquanto organismo vivo.

Segundo este princípio, o homem, no exercício de qualquer ati-

vidade, precisa realizar inúmeros movimentos, quando músculos e pon-

tos de articulação concordam entre si e apresentam uma notável com-

plexidade, visando atingir uma posição ideal, que seja harmônica e

compatível com o equilíbrio geral do corpo. Isto significa uma postura

adequada para a realização de cada atividade, com o menor esforço

possível, ou em que o esforço físico requerido não seja danoso à saúde

física do indivíduo.

Os movimentos das juntas são acionados pela contração dos mús-

culos, não sendo possível estudar os movimentos do homem sem mencionar

o esforço muscular despendido para a realização de uma atividade a partir

de uma postura inicial, das exigências de rapidez e de precisão da tarefa e

a natureza das forças passivas que intervêm na execução do movimento,
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inércia e atrito. Todavia, ocorre na prática um “esquecimento” do dinamis-

mo do corpo humano, tratando-se a maioria dos dados antropométricos

como medidas estáticas, sendo tomadas como exemplo de pessoas em

várias posições: de pé, sentado, braços estendidos, e etc.

O arquiteto não necessita ter um conhecimento especializado de

anatomia do corpo humano, mas sim, deve ter noções das juntas e das

possibilidades de articulação das mesmas, referentes às atividades desen-

volvidas, no nosso caso, no espaço edificado (como no uso de uma habi-

tação) ou no espaço urbano. Deve usar cautelosamente os dados estatís-

ticos fornecidos, de forma a conciliá-los com os aspectos dinâmicos do

corpo em movimento. A posição do corpo, bem como o impulso gerado

pelos movimentos do corpo precedentes a certas atividades, certamente

afetam o alcance do usuário. Por exemplo, as dimensões das passadas do

homem e o modo de andar afetam as amplitudes a serem consideradas

entre as pessoas e as obstruções físicas, tal como no dimensionamento das

calçadas existentes nos espaços públicos e das escadas onde a partir de

uma certa dimensão mínima, o acréscimo dar-se-á pelo número de pes-

soas que através dela fluem.

Por outro lado, o ato de sentar também é freqüente e erroneamen-

te considerado de natureza estática, mas se for considerado o ato de

sentar e levantar, estes por si são movimentos contínuos, associados a

outras atividades realizadas sentadas. É o caso das mesas, mobiliário ainda

muito pouco pesquisado sob este aspecto.

Em suma, muitas variáveis envolvidas precisam ser dimensionadas

e medidas. Qualquer tentativa de simular graficamente em duas dimen-

sões, os padrões dinâmicos dos movimentos do corpo, os quais, por sua

natureza envolvem tempo e espaço em três dimensões – está fadada a

perder alguma coisa nesta translação e o projeto poderá ser inadequa-

do a sua proposta.

2.2.1 Alcance dos movimentos das juntas

É óbvio que a extensão, até a qual as juntas do corpo humano

podem mover ou girar, tem grande influência no relacionamento indivi-

dual com o meio ambiente físico.
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O ângulo formado por dois movimentos do corpo ou por certo

segmento e um plano horizontal ou vertical, usualmente define o alcance

do movimento da junta em certo período de tempo. O alcance total é

medido pelo ângulo formado entre as duas posições mais extremas possí-

veis, consideradas as limitações normais da estrutura dos ossos e músculos.

As metodologias e técnicas necessárias para medições acuradas do al-

cance das juntas do corpo são numerosas e variadas em sua complexida-

de, podendo-se chegar a utilizar até sofisticadas técnicas fotográficas,

como é visto no tópico 2.3. Muitos fatores influem no alcance dos movi-

mentos das juntas. Um estudo demonstrou que as mulheres, em geral,

excedem o alcance dos homens nas medidas de alcance dos movimen-

tos de todas as juntas, exceto nos joelhos. Os maiores alcances de movi-

mento de juntas, em ambos os sexos, foram constatados entre as pessoas

mais magras, enquanto os menores, nas pessoas mais gordas.

Para um melhor entendimento da dinâmica corporal, devemos

conhecer três itens: tipologia, terminologia dos ligamentos e juntas de arti-

culações e os planos de referência do corpo

humano, assim descritos:

A. Tipologia dos movimentos das juntas

·  Um grau de liberdade: envolve um simples

plano livre para movimento em uma única

direção, a partir de um ponto inicial.

Ex.: cotovelo.

·  Dois graus de liberdade: envolve movi-

mentos em dois planos retangulares ori-

ginários de uma posição inicial. Ex.: pul-

so e joelho.

·  Três graus de liberdade: envolve movimen-

tos em três planos retangulares. Ex.: ombro

e quadril. Ilustração 9Ilustração 9Ilustração 9Ilustração 9Ilustração 9
Fonte: ROEBUCK,
op. cit., p. 192.
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B. Orientação dos planos de
referência do corpo humano

·  A origem destas orientações está situada

no centro de gravidade do corpo humano,

ponto C.G.

·  Plano frontal.

·  Plano sagital.

·  Plano horizontal ou transversal.

C. Terminologia dos movimentos dos ligamentos e das juntas
de articulações do corpo humano

Existem problemas básicos relativos ao uso dos termos anatômicos

clássicos e ao das descrições dos movimentos uma vez que estes, via de

regra, extraídos da terminologia médica são simplesmente transportados

para aplicações na arquitetura e na engenharia. Mais do que isso, é impor-

tante perceber como os escritores especializados no campo são incoe-

rentes entre si a respeito de alguns termos e, freqüentemente, redefinem

ou empregam combinações distintas.

Na realidade, é possível fazer-se alguma confusão porque os mes-

mos termos são aplicáveis simultaneamente aos movimentos das juntas e a

certos movimentos dos segmentos dos membros do corpo. Por outro lado,

certos movimentos que ocorrem em um dado plano, podem também

ocorrer em outros. Por exemplo, a rotação do braço pode ocorrer nos

planos sagital, frontal e transversal. Note-se que o conjunto mais controver-

tido de termos envolve a junta do ombro, para a qual a terminologia

anatômica parece particularmente inadequada.

Enfim, trata-se de um problema básico de semântica envolvendo

a terminologia anatômica, para a qual, com vista aos objetivos específi-

cos desta dissertação, buscou-se uma alternativa através da adoção de

Ilustração 10Ilustração 10Ilustração 10Ilustração 10Ilustração 10

Fonte: ROEBUCK,
J. A., op. cit., p. 192.

Sagital Frontal

Horizontal
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uma terminologia necessária ao nosso estudo, comparando-se, de for-

ma criteriosa, as várias fontes de informação sobre o assunto, notadamente

de Roebuck, Panero e Diffrient que resultou no Quadro  4 – Movimentos

Corporais. A terminologia básica é a que se segue:

·  Flexão: curvando ou diminuindo o ângulo entre as partes do corpo

complementando a mais comum medida de flexão do braço e da perna,

diversos tipos de flexão têm sido identificados para encontrar necessida-

des descritivas espaciais. Esses são: a flexão lateral do tronco, na qual os

segmentos do corpo movem-se para diminuir o ângulo entre estes últimos

e a coxa; flexão radial que se refere ao movimento do dedo polegar,

através do lado radial do segmento do antebraço; e a flexão ulnar, a que

se refere ao lado oposto do movimento da mão, através do lado ulnar do

segmento do antebraço.

·  Extensão: (endireitando ou aumentando o ângulo entre as partes

do corpo). É geralmente definido como a volta da flexão. Quando

uma junta é estendida além da amplitude normal torna-se conhecida

como hiperextensão.

·  Abdução: movimento de um segmento do corpo ou de uma combina-

ção de segmentos através da linha média do corpo ou da parte do corpo

onde está acoplado.

·  Rotação: movimento de segurar ao redor ou fora da linha média do corpo.

·  Pronação: rotatividade do antebraço de forma que a palma da mão

fique para baixo.

·  Supinação: rotatividade do antebraço de forma que a palma fique

para cima.

2.2.2 Ligamentos das juntas de articulações do corpo humano

Neste tópico existem dez ilustrações, detalhando os pontos e os

ligamentos das juntas de articulação do corpo humano, que influen-

ciam o dimensionamento do espaço. Esta seqüência é o resultado da

adaptação de diversas pesquisas já citadas anteriormente, que procu-

rou utilizar um recurso gráfico de fácil interpretação e aplicação ao

trabalho do arquiteto.
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Ligamentos das Juntas de ArticulaçõesLigamentos das Juntas de ArticulaçõesLigamentos das Juntas de ArticulaçõesLigamentos das Juntas de ArticulaçõesLigamentos das Juntas de Articulações

Ilustração 11Ilustração 11Ilustração 11Ilustração 11Ilustração 11

CABEÇA

BRAÇO
ANTEBRAÇO

MÃO

PÉLVIS

FÊMUR

TÍBEA / PERÔNIO

PÉ

TORNOZELO

JOELHO

TÓRAX

COTOVELO
PULSO

CLAVÍCULA

Fonte das Ilustrações 11 a 20: PANERO, Julius; ZELNIK, Martin; Human dimensoin and interior
space. Londres: The Architectural Press Ltd. 1979.
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PESCOÇOPESCOÇOPESCOÇOPESCOÇOPESCOÇO

Extensão                   Fexão Flexão Lateral

Rotação

ESPINHA DORSALESPINHA DORSALESPINHA DORSALESPINHA DORSALESPINHA DORSAL

Flexão Lateral Rotação Flexão           Extensão

Ilustração 12Ilustração 12Ilustração 12Ilustração 12Ilustração 12

Ilustração 13Ilustração 13Ilustração 13Ilustração 13Ilustração 13

Juntas de ArticulaçãoJuntas de ArticulaçãoJuntas de ArticulaçãoJuntas de ArticulaçãoJuntas de Articulação

esquerda                       direita

esquerda                                   direita
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Ilustração 15Ilustração 15Ilustração 15Ilustração 15Ilustração 15

Juntas de ArticulaçãoJuntas de ArticulaçãoJuntas de ArticulaçãoJuntas de ArticulaçãoJuntas de Articulação

OMBROOMBROOMBROOMBROOMBRO

EXTENSÃO               FLEXÃO

interna               externa

ABDUÇÃO ROTAÇÃO

Ilustração 14Ilustração 14Ilustração 14Ilustração 14Ilustração 14

ANTEBRAÇOANTEBRAÇOANTEBRAÇOANTEBRAÇOANTEBRAÇO
COTOVELO

SUPINAÇÃO
PRONAÇÃO

FLEXÃO
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Ilustração 17Ilustração 17Ilustração 17Ilustração 17Ilustração 17

Juntas de ArticulaçãoJuntas de ArticulaçãoJuntas de ArticulaçãoJuntas de ArticulaçãoJuntas de Articulação

PULSOPULSOPULSOPULSOPULSO

radial                ulnar

EXTENSÃO

FLEXÃO

Ilustração 16Ilustração 16Ilustração 16Ilustração 16Ilustração 16

MÃOMÃOMÃOMÃOMÃO

FLEXÃO ADUÇÃO
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Ilustração 20Ilustração 20Ilustração 20Ilustração 20Ilustração 20

Juntas de Articulação

QUADRILQUADRILQUADRILQUADRILQUADRIL

Ilustração 18Ilustração 18Ilustração 18Ilustração 18Ilustração 18

ABDUÇÃO
ADUÇÃO

FLEXÃO                         EXTENSÃO

externa                         interna

Ilustração 19Ilustração 19Ilustração 19Ilustração 19Ilustração 19

JOELHOJOELHOJOELHOJOELHOJOELHO
EXTENSÃO

FLEXÃO

TORNOZELOTORNOZELOTORNOZELOTORNOZELOTORNOZELO

FLEXÃO             EXTENSÃO ROTAÇÃO
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2.3 Técnicas de pesquisas antropométricas

Cada tipo de pesquisa antropométrica implica em um conjunto distin-

to de medidas do corpo humano a ser obtido. Por exemplo: o antro-pologista

descreve a estrutura do corpo humano como uma forma de estudar as dife-

renças no seu desenvolvimento; o arquiteto ou engenheiro, entretanto, interes-

sam-se pela descrição do corpo humano como um sistema funcional. Assim, o

antropólogo procura posturas típicas e elimina variáveis como: nível de ruído,

iluminação, calor e dimensão. O arquiteto, além das medidas comuns, procu-

ra caracterizar e aplicar os efeitos destas variáveis para otimizar os projetos de

edifícios, mobiliários e equivalentes.

O critério de seleção das medidas é fundamental para os problemas

práticos da antropometria como também a técnica e instrumentos utilizados,

apropriados para cada tipo de medida do corpo humano.

Este tópico considera, de um modo geral, os requisitos gerais para

pesquisa de antropometria estática e dinâmica, incluindo: terminologia das

leituras de medição; seleção de medidas; técnicas de medição; organiza-

ção da pesquisa antropométrica; meios para assegurar a acuricidade e pre-

cisão da coleta; cálculos e apuração dos dados coletados a sua apresenta-

ção.

2.3.1 Terminologia das medidas corporais

A seleção da terminologia para leitura de medidas antropométricas

deve ser criteriosa. Dimensões e descrições de termos relacionadas aos
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dados antropométricos a serem obtidos devem proporcionar, de for-

ma clara e precisa, as especificações completas da postura, movimento do

corpo, zonas e locais medidos, segundo uma linguagem sucinta, sem ambi-

güidades, dentro dos limites corretos da gramática e compatível com a mai-

or quantidade de línguas possível. Estes termos, conforme os critérios acima

expostos, devem se apresentar segundo uma ordem consistente de palavras-

chaves, organizadas em uma estrutura lógica para auxiliar a todos. Em geral,

três tipos de termos descritivos são necessários: o local; a orientação; a posi-

ção. Por exemplo: altura dos olhos, sentado. O local identifica o ponto ou

marco do corpo (olho, cervical, etc.) cuja distância, de algum outro plano ou

ponto, está sendo medido. A orientação (altura, profundidade, etc.) identifica

a direção da dimensão; a posição designa a posição exigida do corpo (sen-

tado; flexionado). Por exemplo, ao se tratar de altura, presume-se que o sujei-

to esteja em pé, a não ser que a posição “sentado” seja acrescida.

Normalmente o termo “orientação” deve aparecer no começo da

denominação da medida e, a posição, ao final. Assim: altura dos olhos. A

posição é necessária quando o corpo muda de posição. O termo posição

deve seguir os demais, como: altura dos olhos, sentado. Esta ordem detém a

ênfase no que é medido. Muitas dimensões são obtidas da superfície da pele

à superfície da pele, com exercício de pressão suave. Outras são medidas

pressionando-se a carne até atingir o osso. Quando tal pressão é necessária

na descrição da medida, a palavra “osso” pode ser acrescida, como: largura

do osso do cotovelo. Entretanto, uma terminologia mais precisa da

especificação da força aplicada. Por exemplo: “força de compressão de 4,0

N”, uma vez que, na verdade, a superfície do osso não é normalmente aces-

sível no sujeito “vivo”.

O glossário das medidas corporais, para efeito deste trabalho, é defi-

nido como:

·  altura.: é a distância vertical entre um ponto qualquer do corpo humano e

o plano transversal. Sua projeção pode ser o plano frontal ou sagital. Ex.: altu-

ra dos olhos.

·  estatura.: é a maior distância vertical do corpo humano em condições

normais de gravidade: quando o corpo está na posição de pé e ereto.

·  largura.: é a distância horizontal lateral, projetada no plano frontal. Ex.: lar-
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gura dos ombros.

·  comprimento.: é a distância ao longo do eixo de um ou mais segmentos de

juntas (ligamentos de juntas), não implicando em qual direção. Ex.: compri-

mento do braço estendido.

·  profundidade.: é a distância horizontal, paralela ao plano sagital. Ex.: pro-

fundidade máxima do corpo.

·  perímetro.: é o comprimento da curva fechada de uma secção qualquer

do corpo humano, perpendicular ao eixo da junta de articulação. Ex.: perí-

metro braquial, perímetro do pulso.

·  curvatura.: é a medida da variação da direção de um segmento corporal

ou o comprimento da linha entre dois pontos da superfície do corpo humano.

Ex.: curvatura lombar, curvatura frontal braquial.

·  medida de articulação.: é a medida que determina a capacidade de

variação angular dos ligamentos ou das juntas de articulação. Ex.: flexão do

quadril.

·  alcance.: é a distância atingível por uma parte do corpo humano no ato ou

efeito de alcançar. Geralmente é mencionado a postura, e é subdividida em

alcance vertical e alcance horizontal.

2.3.2 Seleção de medidas corporais

De um modo geral, na engenharia antropométrica, para a descri-

ção adequada dos pontos-chaves do corpo humano inserido em um certo

espaço tridimensional, seriam necessários por volta de 300 medições, nú-

mero este impraticável, quando as medições são obtidas manualmente.

Adotam-se, no máximo, o registro de aproximadamente 150 medidas, as

quais devem ser selecionadas de acordo com sua aplicabilidade. No caso

específico do projeto arquitetônico, as medidas a serem selecionadas são

aquelas relacionadas com as atividades desenvolvidas em um certo espa-

ço, utilizando o mobiliário ou equipamentos. No capítulo III é descrita uma

seleção das medidas usuais na arquitetura de habitação.
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2.3.3 Técnicas de medição

Dentre as técnicas de medição do corpo humano existem, basica-

mente, dois métodos: o direto e o indireto, que são utilizados tanto na obten-

ção de medidas para a antropometria estática, quanto para a antropometria

dinâmica.

·  Método direto ou de contato: quando ocorre o contato direto dos instru-

mentos de medição com a superfície da pessoa que está sendo me-dida.

Envolve dimensões lineares, curvilíneas, contornos bi ou tridimensionais e di-

mensões angulares. As dimensões lineares tratam das distâncias mais curtas

entre dois pontos do corpo. Incluem os comprimentos de ossos longos, largu-

ras e profundidades do corpo, e as chamadas dimensões projetadas, ou seja,

as alturas de vários pontos do corpo como: altura total de pé, altura total

sentado, altura do cotovelo, altura da linha de visão, sentado ou de pé. Estas

medidas compreendem do piso até os pontos mencionados. Incluem tam-

bém os movimentos das juntas de articulação obtidos em medidas angula-

res.

Para se obter de forma simples as medidas do corpo humano, com

propósito à arquitetura e a outros campos de atividades, foram desenvolvidos

diversos instrumentos constituídos, basicamente, de escalas graduadas e bra-

ços fixos ou móveis, fácil manuseio, transporte, estocagem, leitura e precisão,

a saber:

·  Toesa: trata-se, em princípio, de uma régua graduada simples (Il. 22), com

a qual pode-se, por exemplo, obter o seguinte conjunto de medidas: altura

de pé; altura sentado; altura do olho; comprimento de braço; comprimento

de antebraço; largura máxima do corpo: profundidade máxima do corpo,

dentre outras.

·  Compasso curvo ou compasso de espessura: trata-se de um instrumento

(Il. 24) com as duas hastes móveis, medindo 25 cm de comprimento, sendo

que a sua metade semicircular possui uma régua graduada em cm, no

ponto de intersecção da metade da curva com a metade reta. É utilizado

para obter o seguinte conjunto de medidas: largura da cabeça; largura do

rosto; largura do maxilar inferior; comprimento de cabeça, dentre outras.
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·  Compasso de cursor ou paquímetro: trata-se de um instrumento (Il. 25) utili-

zado nas medições de pequena amplitude, tais como: largura da mão; com-

primento da mão; largura do pé; comprimento do pé; altura da face; altura

da cabeça, dentre outras.

·  Fita métrica flexível: trata-se de uma régua graduada (Il. 26) de material

flexível. Este instrumento é utilizado para obter dimensões de circunferên-

cia e de curvatura. É utilizado para obter o seguinte conjunto de medidas:

perímetro da coxa; perímetro do pescoço; perímetro do pulso; perímetro

máximo do antebraço; perímetro da barriga da perna, dentre outras.

·  Compasso de giro: é um instrumento utilizado na medição da mobilidade

angular das juntas. É adequado a medições de grandes segmentos do corpo

humano, quando é acoplado. É também um instrumento independente do

centro de rotação, sendo utilizado para obter as medidas de mobilidade an-

gular das seguintes juntas: tronco, quadril e ombro.

·  Flexômetro de Leghton: é um instrumento (Il. 27) utilizado para a medição

da mobilidade angular, que é medida com referência à direção da atração

gravitacional. Instrumento desenvolvido para medir a agilidade dos atletas,

só pode ser utilizado em medições realizadas no plano horizontal. Precisa de

gravidade e espaço suficiente para sua agilização. Com este instrumento

obtêm-se medidas de mobilidade angular das seguintes juntas: joelho, qua-

dril e etc.

·  Goniômetro de nível: é um instrumento (Il. 28) para medições da mobilida-

de angular utilizado em qualquer plano e espaço. Possui um bulbo de nível

que pode ser colocado em qualquer ângulo de referência que se deseja. É

possível obter medidas de mobilidade angular das seguintes juntas: ombros,

cotovelo, tornozelo, pulso, mão e etc.

·  Eletrogoniômetro: é um instrumento (Il. 29) eletromecânico utilizado na me-

dição de amplitude, velocidade e aceleração angular e determinação da

seqüência de movimentos. Obtém-se o seguinte conjunto de medidas angu-

lares: joelho, quadril, cotovelo e etc.

·  Método indireto: trata-se dos recursos que possibilitam a obtenção de gran-

de quantidade de dados brutos ou detalhados, especificamente da

antropometria dinâmica como: a descrição e efeitos dos movimentos.
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Fonte: PANERO, op. cit., p. 28.

Il. 22Il. 22Il. 22Il. 22Il. 22   Toesa Il. 23Il. 23Il. 23Il. 23Il. 23   Compasso Linear

Il. 24Il. 24Il. 24Il. 24Il. 24   Compasso Curvo Il. 25Il. 25Il. 25Il. 25Il. 25   Paquímetro Il. 26Il. 26Il. 26Il. 26Il. 26   Fita Métrica
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Os requisitos para um método preciso e objetivo de tabulação de movimen-

tos são os seguintes, conforme Roebuck:

1o) precisão apropriada e relação constante com a dimensão particular es-

colhida;

2o) inexistência da interferência com o desempenho do indivíduo;

3o) sensibilidade e amplitude suficiente para tabular as mudanças de posi-

ção das juntas e membros em estudo;

4o) facilidade de interpretação.

Diversos são os sistemas de tabulação do método indireto: mecâni-

co; pneumático; óptico; elétrico e sonoro. O mais usual e acessível é o regis-

tro fotográfico dos movimentos. Neste tipo de registro são empregados qua-

tro métodos básicos. Descrevemos somente dois, por serem os mais próximos

de nosso campo de atuação:

1. A fotografia estática: é de longa exposição. É útil para a obtenção de

invólucros de movimentos e na trajetória de um ponto no corpo humano. É

utilizada uma fonte pontual de luz que é fixada no indivíduo para traçar a

imagem do movimento no espaço, como também é utilizada uma malha

graduada, orientada para o plano de movimento, para a análise gráfica.

2. A fotografia luminosa e com interrupção: é a técnica de longa exposição

fotográfica, interrompida periodicamente. Sua tabulação é complexa. Este

recurso é eficiente para atividades não repetitivas como: contração do ante-

braço ou do passo ao andar: estabelecimento de áreas de atividades; posi-

ção dos membros e mudanças dos ângulos das juntas; velocidade e acele-

ração.

                                   Il. 30                                   Il. 30                                   Il. 30                                   Il. 30                                   Il. 30 Fotografia estática

Fonte:
ROEBUCK, op.
cit., p. 103.
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2.3.4 Organização da pesquisa antropométrica

A organização da pesquisa antropométrica envolve três atividades

básicas pertinentes à pesquisa de campo, que fornecerão insumos para os

cálculos estatísticos finais, a saber:

·  Elaboração da planilha de medidas;

·  Treinamento do pessoal para realização de medidas no corpo humano;

·  Aplicação da pesquisa, ou coleta de dados.

A – Elaboração das planilhas de medidas: os dados antropométricos

obtidos devem ser registrados em planilhas de tabulação de uma forma cor-

reta do ponto de vista visual e técnico, o que deve incluir:

·  terminologia da medida a ser obtida;

·  croqui do corpo ou parte do corpo, com uma indicação acurada da di-

mensão a ser tomada;

·  definição cuidadosa dos procedimentos de medição coletados;

·  utilização da unidade métrica para apresentação dos dados antro-

pométricos.

B – Treinamento do pessoal para realização de medidas no corpo

humano e aplicação da pesquisa: a organização da pesquisa antropométrica,

independentemente de suas proporções deve ser extremamente cuidadosa,

particularmente no que tange ao treinamento da equipe técnica envolvida.

Os dados requisitados devem ser criteriosamente definidos e explicitados aos

pesquisadores, sendo que as medidas selecionadas devem ser testadas com

um grupo “piloto” de pesquisadores em uma grande gama de indivíduos

representativos (em termos de estrutura física) do grupo de pessoas a serem

medidas.

Através destes, os pesquisadores ou “medidores” podem levantar, pre-

viamente, os problemas que surgem quando se procura obter medidas reais

de várias partes do corpo humano. Por exemplo, a questão da obesidade.

Medições da largura do pulso são mais dificultosas em pessoas com gordura

abdominal proeminente, comparativamente a pessoas magras ou musculo-

sas, ou ainda, a determinação de marcos importantes dos ombros pode tor-

nar-se confusa devido a depósito de gordura ali localizado.
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Outro caso, é a questão da medição da profundidade do peito em

mulher adulta, que pode ser problemática devido aos seios, o que não ocor-

re no caso do homem adulto. Têm-se, também, os aspectos físicos que, de-

vido às diferenciações neles inseridos, podem tornar difíceis certas medidas

do nariz ou queixo.

Estas medições “piloto” são necessárias também para se checar à

consistência de medidas tomadas por um certo pesquisador, entre pesquisa-

dores distintos e entre as várias técnicas que poderiam ser empregadas. O

“arranjo” do local onde são obtidas as medidas e a posição das pessoas a

serem pesquisadas são itens que podem ser investigados no período experi-

mental. Uma equipe técnica mínima consistiria do pesquisador e de um escri-

turário. Quando a pesquisa antropométrica exige que sejam obtidas muitas

medidas, é conveniente, sob o ponto de vista do custo do empreendimento,

alcançar como “medidor” um especialista no assunto, preferencialmente, um

anatomista ou antropologista.

Em pesquisas muito amplas, é vantajoso dividir a tarefa das medições

em segmentos ou “estações”, de forma que todas as medidas tomadas em

uma pessoa sentada, por exemplo, seriam levantadas por um único pesqui-

sador, ou todas aquelas de uma pessoa em pé seriam tomadas por um outro

pesquisador; ou ainda, todas as medidas a serem feitas com um certo instru-

mento fossem realizadas por um único pesquisador.

Por outro lado, o treinamento de pesquisadores não especialistas no

assunto pode demandar um largo período de tempo. Este treinamento deve-

ria incluir, pelo menos, uma iniciação à estrutura do esqueleto humano, en-

globando, basicamente, as áreas a serem medidas, uma descrição dos usos

dos dados a serem obtidos e a importância da precisão nas medições. O

significado e conteúdo das planilhas para tabulação das medidas a serem

obtidas, devem ser muito bem explicados, assim como as variações que ocor-

rem quando a mesma medida é obtida em pessoas diferentes, o que é de-

monstrado através de cálculos estatísticos. Esta fase é posterior à aplicação

das planilhas e conclusões.

Via de regra, faz parte da equipe técnica um fotógrafo que procu-

ra obter, no mínimo, quatro fotos de cada pessoa que está sendo medida.

Quanto ao grupo de pessoas a serem medidas, deve-se regis
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trar os aspectos étnicos, culturais e religiosos, como por exemplo,

os diversos tipos de vestuários constantes dos costumes de quem está par-

ticipando da pesquisa. Por fim, cumpre salientar que, para otimizar a apli-

cação da pesquisa, é interessante agrupar as medidas a serem tomadas

com o mesmo instrumento, de forma seqüencial, o que permite a

tabulação destas, muito próximas umas das outras e, portanto, uma apli-

cação da pesquisa em menor prazo. Outra forma de se reduzir os termos

de aplicação da pesquisa é tomar todas as medidas “especiais” na mes-

ma seqüência.

C – Meios para assegurar a acuracidade e precisão da coleta: quan-

do são coletadas medidas do corpo humano, estas devem ser tomadas de

forma acurada e precisa. A acuracidade refere-se à proximidade das medi-

das em relação a um dado valor-padrão aceito como “verdadeiro”, ou seja,

expressa uma relação com um valor externo ao processo de medições.

A precisão, por sua vez, refere-se, simplesmente, à proximidade dos

dados entre si, ou no grupo de medidas. Trata-se de um valor interno ao pro-

cesso. Na prática o valor verdadeiro é geralmente mais aproximado pelo uso

de instrumentos rígidos, precisamente calibrados e cuidadosamente

posicionados por pesquisadores treinados, sob condições controladas do meio

ambiente. Mesmo assim, pequenos desvios podem ser observados entre lei-

turas sucessivas, os quais podem ser minimizados quanto à acuracidade dos

resultados, empregando-se a média aritmética dos mesmos. O desvio-pa-

drão destes instrumentos é uma medida de precisão do método. Logicamente,

muitas preocupações devem ser tomadas contra erros ou desvios. A boa

técnica sugere que grupos de pesquisadores efetuem as mesmas medidas

em cada pessoa, e que os instrumentos sejam checados periodicamente

em relação a padrões conhecidos para manter sua acuracidade.

Ocorre que, geralmente, os instrumentos descritos têm uma

acuracidade maior do que as dimensões do indivíduo que está sendo medi-

do. Em outras palavras, respiração, tremor, musculação, alterações causa-

das por fadiga, etc., podem ocasionar maiores alterações nas dimensões do

corpo humano, entre uma medição e a subseqüente, do que eventuais erros

de leituras dos instrumentos ou falta de acuracidade dos mesmos. Por exem-

plo: o perímetro braquial pode mudar o círculo respiratório. A dimensão
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antropométrica comum neste caso é a média aritmética entre a condição

de expiração e a de inspiração. De forma semelhante, outras dimensões po-

dem ser alteradas com a postura do corpo, tal como o perímetro do pulso;

ou com a tensão muscular, tal como o perímetro do bíceps; ou mesmo, de-

vido a certas reentrâncias e cantos do corpo humano.

Uma outra fonte de inconsistência (falta de repetitividade) das medi-

das, trata-se do período do dia em que estas são obtidas. A altura de uma

pessoa, por exemplo, pode variar 1,0 cm ou mais, entre a manhã e a tarde.

O prolongamento do tempo necessário para manter uma dada postura, pode

alterar o volume de sangue na parte do corpo humano que está sendo me-

dida, induzindo assim variações nos dados obtidos. Deve-se, portanto, seleci-

onar condições ambientais homogêneas para se tomar todas as medidas.

Por exemplo, alturas e pesos deveriam ser obtidos em um período de tempo

selecionado, durante o dia.

Pode-se considerar, como parâmetro geral, para a maior parte dos

propósitos da arquitetura e da engenharia, uma acuracidade de aproxima-

damente 0,5 cm, no caso de grandes medidas, tal como a altura de uma

pessoa e, de 1,0 mm, no caso de pequenas medidas, tal como a largura da

mão.



56

2.4 Cálculos estatísticos

Este tópico aborda a forma pela qual os cálculos estatísticos são

empregados na obtenção de resultados e análises dos dados

antropométricos necessários ao desenvolvimento de projetos de arquitetu-

ra, quando do uso do corpo humano como elemento de dimensionamento.

O arquiteto envolvido neste processo deve conhecer as noções gerais de

estatística para saber interpretar os dados antropométricos que são organi-

zados estatisticamente, ou seja, este profissional deve tomar decisões de

projeto, estabelecendo padrões dimensionais, tendo em mente a distribui-

ção estatística do corpo humano.

Neste estudo, procuro descrever uma rotina de cálculo e sua inter-

pretação, com exemplos específicos dentro da linguagem de trabalho do

arquiteto. As situações mais específicas de aplicação da antropometria,

quando no desenvolvimento de projetos arquitetônicos, ocorrem em duas

situações isoladas ou em um conjunto, podendo ser:

1o) O arquiteto interpreta os dados disponíveis a partir da literatura e os

aplica diretamente, de acordo com as necessidades do projeto;

2o) por falta ou inadequação dos dados disponíveis, precisa calculá-los

ou recalculá-los, fazendo as devidas correlações necessárias e, poste-

riormente, aplica-os de acordo com as especificações de projeto. A
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pesquisa de campo, quando necessária pela inexistência de dados, tam-

bém é considerada, e se enquadra na 2a opção da rotina de cálculo

aqui mencionada.

A – Seleção de padrões dimensionais

O cálculo estatístico é utilizado na seleção de padrões dimensionais,

especificando a amplitude de cada dimensão do corpo humano para

qual o espaço, equipamento ou mobiliário precisa ser projetado. Com

estes padrões dimensionais determinam-se os ajustes necessários e possí-

veis de serem adotados; as dimensões destes ajustes, a população que

está incluída ou excluída destes ajustes. Basicamente, a dimensão a ser

adotada deve abranger as pessoas nos seus espaços de acomodação

que devem ser confortáveis quando utilizados, devem ser manuseados

facilmente e, se possível, serem eficientes e seguros quando neles se está

executando qualquer tarefa ou trabalho.

Tipicamente os padrões dimensionais são expressos em limites su-

periores e limites inferiores de cada dimensão, tendência central ou ponto

médio do conjunto de dados, e em relações entre várias dimensões. A

linguagem comum para especificar estes padrões é chamada de percentil

ou percentis, a qual indica simplesmente a quantidade de pessoas dentro

da população que possuem uma dimensão do corpo humano de um

certo tamanho.

B – População usuária

Para o nosso trabalho, a “população usuária” são aquelas pes-

soas que podem, ao longo da vida útil de um edifício, estar envolvidas

em sua utilização, manutenção ou qualquer outra atividade que te-

nham relações antropométricas com os seus equipamentos, mobiliário

e o espaço edificado.

Mais especificamente, na linguagem estatística, população é o

conjunto constituído por todos os indivíduos que apresentam pelo menos

uma característica, cuja dimensão interessa analisar, com vista a sua apli-

cação ao projeto. É importante ficar claro que uma população é estuda-

da em termos de pessoas ou objetos em si. Por exemplo, as estaturas dos
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brasileiros constituem uma população. Poderia haver uma população cor-

respondente aos pesos desses mesmos brasileiros, pois a população é

concebida apenas como um esquema conceitual e teórico3.

C – Amostra

É uma parte selecionada da totalidade de observações abrangidas

pela população, através da qual se faz um juízo ou inferência sobre as

características da população. Suponha-se, para exemplificar, que se pre-

tenda conhecer a altura dos alunos matriculados na 5a série do 1o grau do

ensino público estadual. A população constitui todos os alunos matricula-

dos na 5a série do 1o grau, em todo o estado de São Paulo. A amostra seria

um número menor que o da população, e é calculado em função dos

padrões dimensionais de projeto, e da acuracidade das medidas, como

mostra a fórmula 1.

N = K1  .  S fórmula 1

            d

onde: N: dimensão exigida da amostra

S: desvio padrão estimado dos dados

D: acuracidade desejada da dimensão

K1: valor de interesse estatístico

Os valores do desvio padrão estimado, acuracidade desejada,

estão nas tabelas de dimensões corporais do Capítulo III; o valor K1 de

interesse estatístico para a amostra, vide Tabela II.

Exemplo de cálculo para o dimensionamento da amostra, para

saber a altura dos alunos matriculados na 1a série do 1o grau.

·  Alunos matriculados em junho de 83:

sexo masculino 4.406.588 alunos

sexo feminino 2.279.938 alunos

O padrão dimensional para o projeto está entre o 5o e 95o percentil,

conforme Tabela II, K1 = 4.14

·  Acuracidade e desvios-padrões usuais a esta dimensão corporal são

respectivamente 0,5 e 5,0 conforme tabelas do Capítulo III.

(3) TOLEDO, Geraldo
Luciano, DVALLE, Ivo
Izidoro. Estatística
básica. São Paulo:
Atlas, 1978.
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Assim: N = 4,14  .  (5,0) 2 N = 1.715 alunos

           0,5

* Nota-se que quanto menor o desvio-padrão, menor é o tamanho da

amostra, e quanto menor for a acuracidade, maior é a amostra.

2.4.1 Rotina de cálculos

Após a determinação do número da amostra do levantamento em

campo ou em laboratório, das medidas corporais, é preciso ordenar os

dados coletados de um modo lógico, sob o ponto de vista estatístico,

indicando-se, usualmente a média, desvio-padrão, coeficiente de varia-

ção, número de pessoas, freqüência e percentil do 1o ao 99o. São neces-

sárias informações específicas sobre a distribuição dos dados acumula-

dos, que são expressos em termos de freqüência da ocorrência versus

magnitude. Estes dados constituem as bases da maioria dos prognósticos

utilizados no projeto de arquitetura.

Fonte: ROEBUCK,
op. cit., p. 156.

Tabela II    Valores de K1  para determinação do Tamanho da Amostra

 K1
        Interesse Estatístico

1, 96 Mé d ia p e rc e n t i l

1, 39 d e sv io -p a d rã o p e rc e n t i l

2, 46 50 o p e rc e n t i l

2, 46 45 o  e  55 o p e rc e n t i l

2, 49 40 o  e  60 o p e rc e n t i l

2, 52 35 o  e  65 o p e rc e n t i l

2, 58 30 o  e  70 o p e rc e n t i l

2, 67 25 o  e  75 o p e rc e n t i l

2, 80 20 o  e  80 o p e rc e n t i l

3, 00 15 o  e  85 o p e rc e n t i l

3, 35 10 o  e  90 o p e rc e n t i l

4, 15 5 o  e  96 o p e rc e n t i l

4, 46 4 o  e  96 o p e rc e n t i l

4, 92 3 o  e  97 o p e rc e n t i l

5, 69 3 o  e  98 o p e rc e n t i l

7, 33 1 o  e  99 o p e rc e n t i l

Obs.: quando N < 100          usar K 2         para 100 < N >40  K2 - 2,00
                                                                  para   40 < N >20  K2 - 2,03
                                                                  para   20 < N >10  K2 - 2,16
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1o passo – cálculo para montagem da tabela de freqüência simples e acu-

mulada:

1. cálculo da Amplitude Total (AT)

    subtraia a menor medida tabulada em campo da maior

2. cálculo do número de Classes (K)

    utiliza a fórmula de Sturges

    K = 1 + 3,3 ..... Log N fórmula 2

    onde N é o número da amostra

3. cálculo da Amplitude do Intervalo de Classes (C)

   divida a amplitude total pelo número de classes

    C  =    At fórmula 3

                K

4. cálculo do Ponto Médio da Classe (xj)

    some a classe inferior com a classe superior e divida por 2

    Exemplo do 1o passo da rotina de cálculo:

·  Medida corporal: estatura de militares da Força Aérea Americana

·  Número da amostra: N = 50.000

·  Maior valor da medida:    193,60 cm

·  Menor valor da medida:   158,75 cm

·  At = 193,75 – 158,75 At = 34,85 cm

·  K = 1 + 3,3 ..... Log N K = 17

·  C  =  34,85 C = 2,05 cm

                17

Lembrete de definições estatísticas:

·  Freqüência simples é a quantidade de medidas corporais que ocorrem dentro do

intervalo de classe.

·  Freqüência acumulada é a soma das freqüências simples a cada intervalo de

classe.

·  Percentagem simples é a divisão do número de cada freqüência simples pelo

número da amostra.

·  Percentagem acumulada é a divisão do número de cada freqüência acumulada

pelo número da amostra.

Fonte: TOLEDO, op. cit.
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O resultado da distribuição dos dados antropométricos pode ser facil-

mente visualizado através de gráficos, no caso, por colunas de diagramas ou

histogramas de freqüência simples como mostra a ilustração 31. As alturas

das barras variam de forma a indicar a freqüência simples ou o número de

casos para cada intervalo, enquanto que a largura é igual ao intervalo de

classe. Utiliza-se, também, uma curva originária do histograma de barras, pela

locação da freqüência versus o ponto médio de cada intervalo, como pode

ser visto a partir da linha tracejada do polígono de freqüência conforme a

ilustração a seguir:

Tabela III                      Frequência Simples e Acumulada

Intervalo de
c lasse

Ponto
médio
c lasse

X j

Freq.
Simples

f j

Freq.
acumul.

F j

            Porcentagem %

  Simples      acumulada

158,75 - 160,80 159,77  1000 100   0,2000   0,2

160,80 - 167,85 161,82  3000     400   0,6000   0,8

162,85 - 164,90 163,87  3000     700   0,6000   1,4

164,90 - 166,95 165,92 16000   2300   3,2000   4,6

166,95 - 169,00 167,91 20000   4300   4,0000   8,6

169,00 - 171,03 170,02 47000   9000   9,4000 18,0

171,05 - 173,10 172,07 48000 13800   9,6000 27,6

173,10 - 175,13 174,12 64000 20200 12,8000 40,4

175,15 - 177,20 176,19 73000 27500 14,6000 55,0

177,20 - 179,25 178,22 63000 33800 12,6000 67,6

179,25 - 181,36 180,21 48000 38600 9,6000 77,2

181,30 - 183,33 182,32 43000 42900 8,6000 85,8

183,35 - 185,40 184,37 37000 46600 7,4000 93,2

185,40 - 187,45 186,42 14000 48000 2,8000 96,0

187,46 - 189,50 188,47 10000 49000 2,0000 98,0

189,50 - 191,55 190,52 9000 49900 1,8000 99,8

191,55 - 193,60 192,59 1000 50000 0,2000 100,0

K  =   17 500000 100%000
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Fonte: PANERO, op. cit., p.
33.

Il. 31Il. 31Il. 31Il. 31Il. 31

Todavia, os dados antropométricos são mais freqüentemente apre-

sentados através da “Curva de Gauss”. Esta distribuição é o resultado da fre-

qüência de ocorrência versus a amplitude das mesmas (do menor para o

maior). Muitos outros mencionam que esta distribuição de Gauss é o modelo

matemático para a maioria das teorias estatísticas aplicadas à antropometria,

sendo, portanto, discutidas na seqüência deste trabalho.

Il. 32Il. 32Il. 32Il. 32Il. 32

¨
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Fonte das Ilustrações
32 e 33. DIFFRIENT;
TILLEY, A.;
BARDAGJY, J.
Aumanscale 1/2/3.
Massachusetts: The
Mit Press, 1974, p. 14.

A curva assimétrica é resultante quando o seu crescimento não é uni-

forme. Isto ocorre na antropometria quando são tomadas medidas de peso,

largura, perímetro ou áreas de polpas gordurosas que variam com a idade,

sexo e ambiente físico. (Maiores detalhes das Curvas de Gauss, verificar Medi-

das de Simetria e de Pico.)

O Gráfico de Freqüência Acumulada, como mostra a ilustração 34, é

uma ferramenta adequada para a locação de valores percentuais corres-

pondentes a valores dimensionais. Para a sua montagem, o correto é usar o

limite superior do intervalo de classe, uma vez que cada ponto da curva deve

apresentar todas as dimensões acima daquela selecionada. O processo de

uso é:

1o) para saber qual a dimensão correspondente ao valor percentual, é preci-

so traçar uma linha horizontal (A) a partir da percentagem desejada, até inter-

ceptar (linha cheia) e, então, continuar a traçar uma linha vertical descen-

dente até interceptar o eixo dos valores dimensionais;

2o) se o processo for inverso, portanto do eixo dos valores dimensionais, é

possível determinar qual percentagem corresponde ao valor dimensional.

Il. 33Il. 33Il. 33Il. 33Il. 33

97.597.597.597.597.5ooooo PERCENTIL PERCENTIL PERCENTIL PERCENTIL PERCENTIL
104.9 KG104.9 KG104.9 KG104.9 KG104.9 KG
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Outra forma de apresentar a freqüência acumulada é o gráfico de

probabilidade normal (ilustração 35), que pode ser extraído de documentos

gráficos suplementares, mas perde-se muito tempo, se forem realizados prog-

nósticos e estimativas de distribuições baseadas em poucas descrições de

distribuição. Roebuck enumera abaixo algumas vantagens deste tipo de grá-

fico.

1o)  O uso de linhas retas reduz o tempo para a produção de esquemas e

croquis.

2o)  A distribuição normal será uma linha reta. As anormais serão facilmente

detectadas.

3o)  O desvio-padrão, quando de distribuição normal, pode ser determinado

graficamente.

4o)  A distribuição normal da população pode ser reconstituída a partir de

apenas 2 pontos  percentis conhecidos, podendo ser um deles o 5o

percentil, mais um outro acrescido do desvio-padrão, além de seu res-

pectivo coeficiente K1.

2o passo – cálculo das medidas de posição: Maiores detalhes são encontra-

dos em textos específicos de estatística. Aqui neste trabalho, resumiremos os

fatores que caracterizam as distribuições de freqüência e fórmulas que defi-

nem estas distribuições.

Il. 34Il. 34Il. 34Il. 34Il. 34

(4)   ROEBUCK, op.
cit., p. 137.
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1. Medidas de Tendência Central

  

      fórmula 4

  

·  xo é o ponto médio da classe de maior fre qüên cia.

   

    fórmula 5

onde:  fmo: freqüência simples da classe modal

fant:       freqüência simples anterior ao da classe modal

fpost:     freqüência simples posterior ao da classe modal

L:          é o limite inferior da classe modal

C:          é a amplitude do intervalo de classe

Obs.: a classe modal é aquela de maior freqüência.

Mediana (Md)

     fórmula 6

onde:

Fant:      é a freqüência acumulada até a classe mediana

Em
d
:      é o elemento da mediana

                            é a freqüência simples da classe mediana

  quando N é par  fórmula 7

  quando N é ímpar  fórmula 8

Obs.: a classe mediana é aquela de maior freqüência.
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Ilustração 35                   Gráfico de Probabilidade NormalIlustração 35                   Gráfico de Probabilidade NormalIlustração 35                   Gráfico de Probabilidade NormalIlustração 35                   Gráfico de Probabilidade NormalIlustração 35                   Gráfico de Probabilidade Normal

Fonte: ROEBUCK, op. cit., p. 39.
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2. Medidas de Dispersão

Desvio Reduzido (dj)

fórmula 9

Desvio-Padrão (S)

fórmula 10

Os pontos significativos na curva de distribuição normal são descritos

em termos de desvio-padrão como mostra a ilustração 36.

3. Medidas de Simetria

Coeficiente de Momento (a3)

fórmula 11

onde:

quando a3 > 0 a distribuição é para a esquerda

dj
x x

C
j=
− 0

1N

k

1jS

2
j )xx(

−

∑

=
=

−

Fonte: PANERO, op.
cit., p. 33.

Il. 36

3

3
3

S
ma =

3
j

N (x x)

j 1
3m

N

−

==
∑
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quando a3 = 0 a distribuição é simétrica

quando a3 < 0 a distribuição é para a direita

4. Medidas de Pico

Coeficiente de Momento (a4)

fórmula 13

onde:

fórmula 14

quando a4 > 0     a distribuição é com pico

quando a4 = 0     a distribuição é normal

quando a4 < 0     a distribuição é achatada

4

4
4

S
ma =

N
1j

N

m

4)xjx(

4
=
∑

=

−

Fonte das Ilustrações
37 e 38: ROEBUCK, op.
cit., p. 145.

Il. 37Il. 37Il. 37Il. 37Il. 37

F
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DIMENSÃO

x   -   -   -   -   x1

Il. 37Il. 37Il. 37Il. 37Il. 37 DIMENSÃO

x   -   -   -   -   x1

F
R

E
Q

U
Ê

N
C

IA
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3o passo – cálculo das medidas de correlação: Em certos projetos, a sele-

ção de padrões requer informações sobre a relação de uma dimensão

com uma ou outras dimensões. Estas relações são expressas graficamente

por três formas:

·  diagramas de dispersão;

·  gráficos de regressão, e

·  expressões matemáticas de coeficiente de correlação e equações de

regressão.

O objetivo destes cálculos é a quantificação das pessoas inseridas

no padrão dimensional do projeto, e os possíveis ajustes para que se pos-

sam aumentar ou restringir o número de indivíduos adequados para se

situar dentro ou fora destes padrões dimensionais.

Neste caso a antropometria utiliza a correlação na forma de fre-

qüência bivariada. Para a montagem desta tabela de freqüência não é

preciso cálculo, e sim uma classificação feita manualmente ou por com-

putadores. Esta classificação nada mais é que a separação da amostra

por dois eixos, um vertical outro horizontal, cada qual contendo valores dos

intervalos de classes de duas dimensões corporais distintas. O registro é o

número da freqüência que ocorre simultaneamente aos dois eixos, ou

seja, a freqüência de pessoas com a dimensão x simultânea à dimensão y.

Com este processo é possível realizar diversas avaliações referentes a

dimensionamentos adotados para equipamentos e espaços, onde ocor-

rem relações entre duas ou mais medidas corporais. Na seqüência é mos-

trada a Tabela IV – Distribuição e Freqüência Bivariada das dimensões peso

e altura. Na Tabela V é ilustrada uma forma de aplicação deste recurso,

onde as medidas da altura do joelho e o comprimento quadril-joelho são

fundamentais para o desenvolvimento do projeto de assentos para trans-

porte coletivo. Este recurso técnico permite não só determinar a amplitude

espacial, mas também a quantificação de possíveis usuários.

4o passo – cálculo do erro padrão: O erro padrão também ajuda na

decisão de determinar o padrão dimensional, a partir de uma técnica

para assegurar uma alta probabilidade de inferir corretamente a amostra,

ou seja, o estabelecimento de limites de confiabilidade. O limite de
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confiabilidade mais comum é 95%. Isto é obtido multiplicando-se o erro

padrão de uma inferência estatíst ica por 1,96 para um l imite de

confiabilidade bilateral, e por 1,645 para um limite de confiabilidade unila-

teral. (Conforme Tabela VI)

Fonte: Adaptação Tabela IV. ROEBUCK, op. cit., p. 147.

Tabela IV Distribuição de Freqüência Bivariada

Variável Y Variável X - Estatura      cm

Peso        kg 155 157,5 162,5 167,5 172,5 177,5 182,5 187,5 192,5

  – 105 1 1 3

  – 100 4 4 3

  –  95 5 1 2 1

  –  90 2 1 3 9 1 7 1

  –  85 1 3 8 16 3 5

  –  80 1 5 8 15 12 1

  –  75 2 8 18 26 8 1

  –  70 19 40 20 4

  –  65 5 15 26 9 2

  –  60 1 4 6 5 1

  –  55 2 3 1 1

  –  50 1 1

Como exemplo da aplicação do erro padrão no projeto, é mostrado o

caso em que a média do peso de passageiros de avião é de 76,65 kg, por

amostragem. O erro padrão da média é de 2,72 kg, e esses dados são os

únicos disponíveis para o projeto de um ônibus e para um avião. No caso, os

projetistas gostariam de ter uma alta probabilidade de estarem certos, ou seja,

utilizar um índice de 95%. Para isto, basta multiplicar o erro padrão por 1,65

(coeficiente K1, referente ao 95o percentil), e então teremos:

2,7 kg x 1,65 = 4,45 kg ao qual, deve ser somada a média (x) dos pesos

disponíveis da amostra. Desta maneira obtém-se: 76,65 x 4,45 = 81,10 kg

peso com o qual o projetista trabalhará em seu projeto.
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Formulário do erro padrão (E.p)

. Erro padrão da média: fórmula 15

. Erro padrão do desvio-padrão fórmula 16

. Erro padrão do coeficiente padrão fórmula 17

. Erro padrão dos percentis fórmula 18

onde: fk é = 2,1 x   para o 5o  e 95o  percentil

. Erro padrão de proporções e percentagem

proporção fórmula 19

percentagem Fórmula 20

. Erro padrão do coeficiente de variação

fórmula 21

2.4.2 Percentis

É uma medida de dispersão e um dos primeiros objetivos na redução dos

dados das dimensões do corpo humano para a distribuição estatística é a expres-

são das dimensões em percentis, que é a única maneira de determinar o padrão

dimensional, sem incorrer em erro de conceitos matemáticos nas aferições de

medidas. O padrão dimensional de projeto é expresso em valores percentis, no

qual é possível determinar a amplitude em termos dos valores do limite inferior,

médio e superior.

S
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Tabela VTabela VTabela VTabela VTabela V Estimativa da Necessidade Espacial pelaEstimativa da Necessidade Espacial pelaEstimativa da Necessidade Espacial pelaEstimativa da Necessidade Espacial pelaEstimativa da Necessidade Espacial pela
Distribuição de Freqüência BivariadaDistribuição de Freqüência BivariadaDistribuição de Freqüência BivariadaDistribuição de Freqüência BivariadaDistribuição de Freqüência Bivariada

Fonte: Adaptação. ROEBUCK, op. cit., p. 169.

POSIÇÃO EM ESTUDO Nº 3POSIÇÃO EM ESTUDO Nº 3POSIÇÃO EM ESTUDO Nº 3POSIÇÃO EM ESTUDO Nº 3POSIÇÃO EM ESTUDO Nº 3

122122122122122

Pos. 1          Pos. 2           Pos. 3Pos. 1          Pos. 2           Pos. 3Pos. 1          Pos. 2           Pos. 3Pos. 1          Pos. 2           Pos. 3Pos. 1          Pos. 2           Pos. 3

VARIAÇÃO 1VARIAÇÃO 1VARIAÇÃO 1VARIAÇÃO 1VARIAÇÃO 1

VARIAÇÃO 2VARIAÇÃO 2VARIAÇÃO 2VARIAÇÃO 2VARIAÇÃO 2

ESPAÇO ENTRE ASSENTOSESPAÇO ENTRE ASSENTOSESPAÇO ENTRE ASSENTOSESPAÇO ENTRE ASSENTOSESPAÇO ENTRE ASSENTOS

VARIAÇÃO DO COMPRIMENTO DA PERNA NA POSIÇÃOVARIAÇÃO DO COMPRIMENTO DA PERNA NA POSIÇÃOVARIAÇÃO DO COMPRIMENTO DA PERNA NA POSIÇÃOVARIAÇÃO DO COMPRIMENTO DA PERNA NA POSIÇÃOVARIAÇÃO DO COMPRIMENTO DA PERNA NA POSIÇÃO

DIAGRAMA PARA DETERMINAR O Nº DE PESSOAS/PORCENTAGEMDIAGRAMA PARA DETERMINAR O Nº DE PESSOAS/PORCENTAGEMDIAGRAMA PARA DETERMINAR O Nº DE PESSOAS/PORCENTAGEMDIAGRAMA PARA DETERMINAR O Nº DE PESSOAS/PORCENTAGEMDIAGRAMA PARA DETERMINAR O Nº DE PESSOAS/PORCENTAGEM

ALTURA DOALTURA DOALTURA DOALTURA DOALTURA DO
JOELHOJOELHOJOELHOJOELHOJOELHO

LIMITELIMITELIMITELIMITELIMITE

146146146146146
PESSOAS EXCLUÍDASPESSOAS EXCLUÍDASPESSOAS EXCLUÍDASPESSOAS EXCLUÍDASPESSOAS EXCLUÍDAS

PELA POSIÇÃO 3PELA POSIÇÃO 3PELA POSIÇÃO 3PELA POSIÇÃO 3PELA POSIÇÃO 3

1.8051.8051.8051.8051.805
PESSOAS INCLUÍDASPESSOAS INCLUÍDASPESSOAS INCLUÍDASPESSOAS INCLUÍDASPESSOAS INCLUÍDAS

OU 92%OU 92%OU 92%OU 92%OU 92%

COMPRIMENTOCOMPRIMENTOCOMPRIMENTOCOMPRIMENTOCOMPRIMENTO
QUADRIL-QUADRIL-QUADRIL-QUADRIL-QUADRIL-
PERNAPERNAPERNAPERNAPERNA

6565656565

62.562.562.562.562.5

6060606060

57.557.557.557.557.5

5555555555

52.552.552.552.552.5

5050505050

47.547.547.547.547.5

5050505050 52.552.552.552.552.5 5555555555 57.557.557.557.557.5  60 60 60 60 60 62.562.562.562.562.5  60 60 60 60 60 67.567.567.567.567.5 7070707070
cm.cm.cm.cm.cm.
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O cálculo é exemplificado junto à Tabela IV de valores K1 de interes-

se estatístico, para cálculo de percentis. Com estes cálculos é possível de-

terminar o número de pessoas aptas a utilizar adequadamente o projeto,

como também é possível saber o número de pessoas que estarão excluídas

de utilizá-lo. Dentro deste processo, é comum e correto que se omitam pes-

soas que se situam nos extremos da distribuição estatística, isto porque, são

pessoas de dimensões extremas, superior ou inferior, na grande maioria. E

um fato comum é também confundirmos os conceitos entre percentagem

e percentil, uma vez que para nós arquitetos, o específico é sabermos, pri-

meiramente, qual a quantidade de pessoas que usará o projeto, e isto é

expresso em porcentagem. Por sua vez, os valores da amplitude do padrão

dimensional (limite superior, limite inferior e médio) são expressos em percentis.

Nos dois casos abaixo, ilustro o uso destes dois termos.

1o caso: Padrões dimensionais de projeto para que 90% da população seja

incluída. Portanto, a amplitude do padrão dimensional está entre o 5o  percentil

e o 95o  percentil, sendo o limite inferior o valor específico ao 5o  percentil, o

limite superior, o valor respectivo do 95o percentil e o limite do ponto médio o

valor do 50o percentil.

2o caso: Padrões dimensionais de projeto para que 80% da população seja

incluída. Portanto, a amplitude do padrão dimensional está entre o 10o e o

90o  percentil, sendo o limite inferior o valor do 10o percentil, o limite superior o

valor do 90o percentil e o valor do ponto médio o 50o percentil.

No caso específico da arquitetura e deste estudo, o comum é traba-

lhar com a amplitude de 90% da população, ou seja:

· Limite inferior, refere-se ao valor do 5o  percentil.

· Limite médio, refere-se ao valor do 50o  percentil.

· Limite superior, refere-se ao valor do 95o  percentil.

O cálculo é feito somando ou subtraindo a média da dimensão com

o seu desvio-padrão, que por sua vez é multiplicado pelo fator K1  (Tabela IV),

que representa os valores percentis na curva de Gauss. Soma-se quando os

valores são superiores ao 50o  percentil, e subtrai-se se os valores são inferiores

ao 50o  percentil.
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Outro erro de conceito matemático é o uso das medidas do homem

médio, que no caso estatístico são os valores do 50o  percentil. Este engano

de dimensionamento do projeto pelo “homem médio” é o mais comum en-

tre os “designers” sem o conhecimento da estatística elementar. Afinal, cada

situação de dimensionamento requer o uso separado de padrão dimensional,

ou seja em um único projeto você utiliza ora valores do limite superior, ora do

limite inferior, e ora do limite médio. Isto varia conforme a necessidade do

projeto ser confortável ao utilizá-lo, ser manuseado facilmente e ser eficiente

e seguro. Varia também de acordo com as características de variações

dimensionais e formais da população usuária, como mencionado anterior-

mente.

No projeto deve-se trabalhar com a amplitude do padrão dimen-sional,

ou seja, com os valores dos limites superior e inferior. Quando da elaboração

de bonecos ou manequins para testes, estes nunca devem ser produzidos

pelas medidas “médias” e sim produzidos em duas unidades: um com as

medidas de valores do limite inferior e o outro com os valores do limite supe-

rior. Só assim podem ser evitados erros grosseiros em projetos de espaços de

atividade dos cômodos.

Ainda deve ser lembrado que, na prática de projeto, não podemos

trabalhar exclusivamente com o conceito simplista dos valores dos limites su-

perior e inferior, que são baseados em um coeficiente de correlação muito

alto. Deve-se que as variações estruturais do corpo não permitem que o pro-

jetista trabalhe com um valor percentil individualmente, pois um único indiví-

duo pode ter grandes variações corporais. Enquanto a altura do joelho é re-

presentado pelo 50o  percentil, a sua altura ou outra qualquer dimensão es-

pecífica, poderá ser representada pelo 80o  percentil. O erro é cometido igual-

mente no conceito de aplicar o “homem médio”, que, neste caso, é o “ho-

mem de percentil constante”. A ilustração 39, mostra as variações corporais,

e maiores detalhes destas variações que afetam o projeto e que são aborda-

dos no capítulo IV deste estudo.
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X

TAB EL A IV Coef ic ien te K1 para  Cál cu lo do Percen til

Percen ti l K1
Fórmula para

Cálculo dos Limites

0, 5 2 , 58 - (2 , 58  . S)

1 2 ,3 2 - (2 , 32  . S)

2 ,5 1 , 95 - (1 , 95  . S)

3 1, 88 - (1 , 88  . S)

5 1 , 65 - (1 , 65  . S)

1 0 1, 28 - (1 , 28  . S)

2 0 0 ,8 0 - (0 , 84  . S)

2 5 0 ,6 7 - (0 , 67  . S)

30 0 , 52 - (0 , 52  . S)

50

70 0 , 52 +  (0 , 52  . S)

75 0 ,6 7 +  (0 , 67  . S)

80 0 ,8 0 +  (0 , 84  . S)

90 1, 28 +  (1 , 28  . S)

95 1 , 65 +  (1 , 65  . S)

97 1, 88 +  (1 , 88  . S)

97 , 5 1 , 95 +  (1 , 95  . S)

99 2 ,3 2 +  (2 , 32  . S)

99 , 5 2 , 58 +  (2 , 58  . S)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: DIFFRIENT, op. cit., p. 4.
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AAAAA ----- 55º55º55º55º55º PERCENTILPERCENTILPERCENTILPERCENTILPERCENTIL
BBBBB ----- 60º60º60º60º60º PERCENTILPERCENTILPERCENTILPERCENTILPERCENTIL
CCCCC ----- 40º40º40º40º40º PERCENTILPERCENTILPERCENTILPERCENTILPERCENTIL
DDDDD ----- 45º45º45º45º45º PERCENTILPERCENTILPERCENTILPERCENTILPERCENTIL
EEEEE ----- 50º50º50º50º50º PERCENTILPERCENTILPERCENTILPERCENTILPERCENTIL

Variação Percentil do Corpo HumanoVariação Percentil do Corpo HumanoVariação Percentil do Corpo HumanoVariação Percentil do Corpo HumanoVariação Percentil do Corpo Humano

Fonte: PANERO, op. cit., p. 35

Ilustração 39Ilustração 39Ilustração 39Ilustração 39Ilustração 39

D I M E N S Õ E S    C O R P O R A I SD I M E N S Õ E S    C O R P O R A I SD I M E N S Õ E S    C O R P O R A I SD I M E N S Õ E S    C O R P O R A I SD I M E N S Õ E S    C O R P O R A I S

1.     ESTATURA1.     ESTATURA1.     ESTATURA1.     ESTATURA1.     ESTATURA

2.     ALTURA DO CORPO2.     ALTURA DO CORPO2.     ALTURA DO CORPO2.     ALTURA DO CORPO2.     ALTURA DO CORPO
3.     COMPRIMENTO BACIA-JOELHO3.     COMPRIMENTO BACIA-JOELHO3.     COMPRIMENTO BACIA-JOELHO3.     COMPRIMENTO BACIA-JOELHO3.     COMPRIMENTO BACIA-JOELHO
4.     LARGURA DOS OMBROS4.     LARGURA DOS OMBROS4.     LARGURA DOS OMBROS4.     LARGURA DOS OMBROS4.     LARGURA DOS OMBROS
5.    LARGURA DO QUADRIL5.    LARGURA DO QUADRIL5.    LARGURA DO QUADRIL5.    LARGURA DO QUADRIL5.    LARGURA DO QUADRIL
6.     ALCANCE DAS MÃOS6.     ALCANCE DAS MÃOS6.     ALCANCE DAS MÃOS6.     ALCANCE DAS MÃOS6.     ALCANCE DAS MÃOS

7.    PESO7.    PESO7.    PESO7.    PESO7.    PESO
8.    ALTURA DO JOELHO8.    ALTURA DO JOELHO8.    ALTURA DO JOELHO8.    ALTURA DO JOELHO8.    ALTURA DO JOELHO
9.    ALTURA DO COTOVELO9.    ALTURA DO COTOVELO9.    ALTURA DO COTOVELO9.    ALTURA DO COTOVELO9.    ALTURA DO COTOVELO
10.  COMPRIMENTO COTOVELO-10.  COMPRIMENTO COTOVELO-10.  COMPRIMENTO COTOVELO-10.  COMPRIMENTO COTOVELO-10.  COMPRIMENTO COTOVELO-
JOELHOJOELHOJOELHOJOELHOJOELHO
11.  PERÍMETRO BRAQUIAL11.  PERÍMETRO BRAQUIAL11.  PERÍMETRO BRAQUIAL11.  PERÍMETRO BRAQUIAL11.  PERÍMETRO BRAQUIAL
12.  ALTURA DOS OLHOS12.  ALTURA DOS OLHOS12.  ALTURA DOS OLHOS12.  ALTURA DOS OLHOS12.  ALTURA DOS OLHOS
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2.4.3 Estimativa de dimensões desconhecidas e cálculo
          das probabilidades

Em certos momentos do projeto, a única opção de se saber valo-

res para o padrão dimensional é fazer composições de cálculos com as

medidas disponíveis. Isto só é possível desde que sejam tomados cuidados

no tratamento das composições de cálculos. O principal cuidado é não

somar valores de percentis que não sejam a do 50o  percentil.

Para esta operação é preciso conhecer basicamente dois valores,

sem os quais torna-se quase impossível fazer uma estimativa. São eles:

· valor do 50o  percentil, no caso, denominado de média ( x )

· gráfico de estimativa do desvio-padrão (Ilustração página 78)

Quando você não tem o valor da média, mas conhece o valor de

qualquer outro percentil, e conhece o valor do desvio-padrão, o cálculo

também é possível. Basta calcular no processo inverso de determinar qual-

quer valor percentil, e obterá o valor da média. Portanto, daí poderá iniciar

o processo de estimativa das dimensões desconhecidas.

A fórmula do processo inverso para determinar a média ( x ) é:

X = valor conhecido dos percentis ± (K1 . S)           (fórmula 22)

· somar quando os percentis forem inferiores ao ponto do 50o  percentil.

· subtrair quando os percentis forem superiores ao ponto do 50o  percentil.

A. Estimando valores da amplitude do padrão dimensional: Neste

caso é preciso primeiro conhecer o valor da média e, de posse desse

valor, iniciar a rotina de cálculo que é a seguinte:

1O – Obter graficamente os valores máximo e mínimo estimados do des-

vio-padrão (na Ilustração 40).

2O –  Calcular a diferença existente entre a média e os percentis desejados.

Diferença entre
média e os percentis

coeficiente
dos percentis

desvio-padrão
estimado      S

máxima diferença  = K1 x S   máximo

mínima diferença  = K1 x S   mínimo
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Fonte: Adaptação. ROEBUCK, op. cit., p. 169.

Ilustração 40Ilustração 40Ilustração 40Ilustração 40Ilustração 40      Valores Máximo, Médio e Mínimo Estimados do Desvio-Padrão     Valores Máximo, Médio e Mínimo Estimados do Desvio-Padrão     Valores Máximo, Médio e Mínimo Estimados do Desvio-Padrão     Valores Máximo, Médio e Mínimo Estimados do Desvio-Padrão     Valores Máximo, Médio e Mínimo Estimados do Desvio-Padrão
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dimensão corporal
valores conhec idos unidade

cm

média desvio-padrão
S

95o percentil

altura do ombro 59,00 2,9 63,75

altura do cotovelo 23,15 2,65 27,45

diferença da
dimensão cálculo
de subtração

35,85 36,30

3o - Somar cada diferença, com a média  X.

máxima diferença + X = valor máximo estimado dos percentis.

mínima diferença +  X = valor mínimo estimado dos percentis.

4o - Somar os valores máximo e mínimo estimados e dividir por 2

valor máximo + valor mínimo = limite superior do padrão dimensional

         2

Obs.: Se no 3o passo, ao invés de somar, subtrair com a média, é possível

obter, no 4o passo, o limite inferior no padrão dimensional. A diferença do

limite superior com o limite inferior é a amplitude ou magnitude do pa-

drão dimensional, sobre o qual podem ser realizados diversos cálculos de

verificações, como por exemplo a quantificação de pessoas inseridas

nesta amplitude.

B. Estimando valores pela soma e subtração: Esta operação só é

possível quando realizado com o valor do 50o percentil, ou seja, o valor da

média ( X ). Na seqüência é mostrado um exemplo onde são somados

valores de outros percentis, notando-se que o erro é grosseiro e inadequa-

do à operação. O cálculo é para saber a diferença entre a medida da

altura do ombro com a altura do cotovelo (posição de pé) com o cotove-

lo no movimento de flexão a 90o no plano sagital.

Iniciaremos a verificação pelo valor da média, que é o único resul-

tado permitido para isto. Com o valor 35,85 cm, são obtidos pelo gráfico

de estimativa do desvio-padrão pela média das dimensões, os valores de:

S = 3,30 como valor máximo estimado

S = 1,21 como valor mínimo estimado

X
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dimensão corporal média Desvio-Padrão
S

95o percentil

dimensão levantada
do braço/ombro-
cotovelo

36,37 1,7 39,11

dimensão calculada 35,85 39,55

diferença das
dimensões 0,52 0,44

subtração pelo 95O

percentil (operação
inadequada)

0,52 3,25

A diferença da média:

máxima diferença é 3,30 x 1,645 = 5,42

mínima diferença é 1,27 x 1,645 = 2,089

Somando estes dois valores à média e dividindo por 2, teremos:

5,42 + 35,85 + 35,85 + 2,089 = 41,20 + 37,90 = 39,55 cm

2 2

Este valor obtido é referente ao ponto do 95o percentil. O erro

existente entre este valor calculado pela média e o obtido pela subtração

direta é de 3,25 cm. Se compararmos veremos que o valor do 95o percentil

obtido pelo cálculo da média com o valor desta levantada em campo é

de 0,44 cm, por sinal um valor muito desprezível para o dimensionamento

do espaço edificado.

Esta última etapa de cálculo refere-se à probabilidade do núme-

ro de pessoas incluídas ou excluídas dos valores que compõem o padrão

dimensional. Basicamente, pretende-se conhecer a quantidade dos usuá-

rios aptos a manusear ou utilizar o equipamento e o espaço dimensionados

pelos valores calculados nos procedimentos anteriores. Para este cálcu-

lo é preciso conhecer os valores: da média    , do desvio-padrão S, e de

F (x) – F (y) que se encontram na Tabela VI.A. Para uma melhor compreen-

são são descritos na seqüência alguns casos, com aplicações específi-

cas a este estudo.

1o caso: Utilizando-se o cálculo da dimensão de estatura dos trabalhado-

res da construção civil do Rio Grande do Sul (Tabela XXXIX), quer se saber:

se adotarmos o valor de 170,0 cm para dimensionar um certo projeto de
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abertura de vão, no sentido vertical, quantas pessoas poderão usufruir

deste dimensionamento?

Dados:

Média  X = 173,5 cm

Desvio-padrão S = 6,93 cm

Substituindo X – X  pelos seus valores teremos

2

170,0 – 173,5  =  0,50 com este valor dá-se a entrada na Tabela VI.A

6,93 e obtém-se F(x) – F (y) = 0,1915

Se F(y) = 0,5 então F (x) = 0,1915 + F (y)

Logo F(x) = 0,6915

Comentário: Isto quer dizer que 69,15% da amostra está apta a utilizar este

dimensionamento vertical sem obstáculos.

2o caso: Com a mesma preocupação do caso anterior, é adotado o

valor de 200,0 cm para o dimensionamento do vão de porta. Quer se

saber quantas pessoas poderão utilizar esta padronização dimensional.

Dados:

 X  = 173,5 cm

 X = 200,0 cm para  X – X . temos   200 – 173,5  =  3,82

 S = 6,93 cm...............2.........................6,93

através da tabela VI.A tem-se que F(x) – F (y) = 0,4999

então F(x) = 0,9999

Comentário: Neste exemplo, praticamente todo o universo da amostra

está incluído no padrão dimensional. Pode ser lembrada, neste momento,

a padronização dimensional no sentido vertical de portas é de 210,0 cm.

Com este valor de padronização, quase que a totalidade da população

pode usá-la adequadamente sem inconvenientes.

3o caso:  Em uma certa pesquisa antropométrica, na qual é possível dizer

que o resultado gráfico obedece à distribuição da curva de Gauss, temos

o número da amostra N = 287 e a média   X = 61,136 cm, o desvio-padrão

S = 4,042 cm. Quer se saber qual a probabilidade da existência de medi-

das corporais inferiores a 55,0 cm e superiores a 65,0 cm.
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518,1
042,4

136,6155
S

XX
=

−
=

−

956,0
042,4

136,6165
S

XX =−=−

Alternativa A

X = 61,136 cm

S  = 4,042 cm

N  = 287

X  = 55,0 cm

através da tabela VI.A F(x) – F(y) = 0,4357

então F(x) = 0,4357 + 0,5     F(x) = 0,935

100,00% – 93,5% = 6,5%

Comentário: 6,5% é a probabilidade de ocorrerem pessoas com dimensões

inferiores a 55,0 cm. (No caso desta amostra: 18 pessoas)

Alternativa B

X   = 65,0 cm

 X = 61,136 cm

S   = 4,042 cm

através da tabela VI.A F(x) – F(y) = 0,3289

então F(x) = 0,889

100,00% – 88,9% = 11,1%

Comentário: 11,1% é a probabilidade de ocorrerem pessoas com dimensões

superiores a 65,0 cm. (No caso desta amostra: 32 pessoas)

Comentário final: Comparando estes dois resultados, conforme for a necessi-

dade de projeto, o dimensionamento deve ser direcionado para os limites

superiores do padrão dimensional, porque fica demonstrada a existência de

maior número de pessoas acima do valor médio. O contrário também pode

ocorrer, caso as condicionantes do projeto forem o alcance. Então devem-se

adotar valores dos limites inferiores aos da média.

4O caso: As pesquisas contêm duas dimensões corporais iguais em número

de pessoas tabuladas, mas de diferentes regiões do Brasil, apresentando os

respectivos resultados:
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dimensão corporal A:  X = 172,0 cm S = 6,05 cm

dimensão corporal B:  X = 172,0 cm S = 2,15 cm

Pergunta-se: Qual é a interpretação destes resultados no nível de aplica-

ção no projeto de arquitetura?

Opinião: As médias são iguais, no entanto, os desvios são bem diferentes.

Isto quer dizer que existe na amostra A uma maior dispersão entre as pes-

soas tabuladas, enquanto que na amostra B, a dispersão é menor. Ao nível

de um mesmo projeto, se se destinar a estas duas populações, deve ser

observado que no caso A os ajustes dimensionais requerem maiores cui-

dados na determinação de seus intervalos, enquanto que no caso B, os

ajustes são requeridos em menor número de intervalo, numa mesma am-

plitude do caso A.
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3. P3. P3. P3. P3. Padrões Antropométricos para o Padrões Antropométricos para o Padrões Antropométricos para o Padrões Antropométricos para o Padrões Antropométricos para o Projeto derojeto derojeto derojeto derojeto de
HabitaçãoHabitaçãoHabitaçãoHabitaçãoHabitação

3.1 Dados antropométricos para o projeto de habitação

Curiosamente, se analisarmos algumas pesquisas sobre a qualidade

da habitação, entre os diversos comentários, um dos mais notados é a falta

de espaço1, que por sua vez restringe o desenvolvimento adequado das

atividades domésticas, eleva o dispêndio de energia humana e aumenta a

incidência de erros. Isto ocorre no espaço onde passamos grande parte de

nossa vida, desenvolvemos as mais variadas atividades desde a mais leve à

mais pesada; desde um simples apertar de botões, até lavar roupa ou es-

fregar o chão, com as mais diversas posições do corpo humano.

Conforme a atividade e a posição do corpo humano é dispendido

de 2.600 kcal a 3.000 kcal2 em um dia comum de serviços domésticos. Para

que isto não ocorra de forma prejudicial à saúde, ou mesmo entre o relacio-

namento das pessoas, o espaço entre outros fatores deveria ser dimensionado

com vistas ao uso a que se destina. E para os conceitos ergonômicos, o

dimensionamento adequado inicia-se pela aplicação das medidas corpo-

rais ao projeto de habitação.

Neste capítulo, as medidas ao corpo humano são abordadas como

forma de ser de uma ferramenta e não como uma solução final ao projeto.

Como já mencionava Henry Dreyfuss3 na década de 40, “... os dados estatís-

ticos não substituem o bom senso, a prudência e a experiência do projeto”.

Lembro também que o uso incorreto das tabelas aqui descritas pode resultar

em sérios erros, portanto, recomendo cautela em seu uso, não no sentido de

sua confiabil idade e sim no modo de sua aplicação

(1) MALDONADO,
Tomas.
Vanguardia y
racionalidade.
Barcelona:
Gustavo Gili,
1977. p. 171.

(2) MAURO, Charles.
The human factor
- Variability of
the physical
human is a key
to design. In:
Industrial Design.
1978. p. 52-53.

(3) CHAPANIS, A.
National and
cultural variables
in ergonomics.
Londres:
Ergonomics,
v. 2, n. 17,
p. 153-175.1974.
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ao projeto.

Com o objetivo de evitar o uso desmesurado e incorreto, este traba-

lho teve a preocupação, ao incluir estas tabelas, de adaptá-las de diversos

textos, que por sua vez eram específicas ao trabalho do arquiteto. A rotina de

adaptação inclui a redação de um texto anexo a cada tabela, contendo

informações em nível de sua definição, aplicação no ambiente doméstico,

padrão dimensional de acordo ao projeto de arquitetura e o valor do desvio-

padrão estimado, valor necessário aos cálculos adicionais de antropometria.

Outro fato importante a ser registrado é, ainda, a ausência de literatu-

ra produzida no Brasil sobre este assunto. Assim como a ausência de pesqui-

sas de porte nacional que pudessem ser aplicadas ao trabalho. Para que este

trabalho não fosse incompleto, recorri ao uso de dados antropométricos de

outros países com a intenção de que este texto pudesse servir de subsídio,

mesmo que superficialmente a pesquisas que, por ventura, venham a ser

realizadas nesta área.

Na seqüência enumero as tabelas aqui apresentadas conjuntamente

às suas fontes bibliográficas, sendo possível saber sua origem anterior, méto-

dos de pesquisas, e etc.
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Fonte das Tabelas de VII a XXXI. PANERO, Julius e ZELNIK, Martins. Human
dimension and interior space. Londres: The Architectural Press Ltda, 1979.

Tabelas de Dimensões Estáticas - Adultos
Tabelas Dimensões

VII Peso

VIII Estatura

IX Largura Máxima do Corpo

X Profundidade Máxima do Corpo

XI Altura dos Olhos de Pé

XII Altura do Cotovelo de Pé

XIII Alcance Horizontal Frontal

XIV Alcance Vertical Frontal

XV Alcance Horizontal Sagital

XVI Altura Poplítea

XVII Altura Joelho/Sentado

XVIII Altura da Parte Superior das Coxas

XIX Comprimento Nádega – Joelho

XX Comprimento Nádega – Poplítea

XXI Comprimento Nádega – Pé/Sentado

XXII Altura Sentada Ereta

XXIII Altura dos Olhos/Sentado

XXIV Largura do Quadril/Sentado

XXV Largura de Cotovelo a Cotovelo/Sentado

XXVI Largura de Ombro a Ombro/Sentado

XXVII Altura do Cotovelo/Sentado

XXVIII Altura do Ombro/Sentado

XXIX Alcance Vertical Sagital/Sentado

XXX Comprimento Nádega – Pé Estendido

XXXI Cabeça, Pé e Mão

Apoio Técnico das Ilustrações:  Designer João Bosco Ferraz Jr.
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Fonte das Tabelas de XXXII a XXXVI. Id.

Fonte da Tabela XXXVII. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1975.

Fonte das Tabelas XXXVIII e XXXIX. DIFFRIENT, op. cit.

sacimâniDseõsnemiDedsalebaT
salebaT seõsnemiD

IIXXX ocnorTeoçocseP

IIIXXX olevotoCeoçarbetnAorbmO

VIXXX ohleoJelirdauQ

VXXX oãMeosluP

IVXXX olezonroTeéP

sarielisarBseõigeRropsiaroproCsadideMedsalebaT

alebaT seõsnemiD

IIVXXX laiuqarBortemírePearutlA;oseP

siaroproCseõsnemiDsasreviDedsalebaT

salebaT seõsnemiD

IIIVXXX seõçaNsasreviDedarutatsE

XIXXX siaroproCsortemíreP

LX sosreviD
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Dimensão Peso VII

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a medida de força em unidade determinada, que uma pessoa

exerce sobre qualquer sistema estrutural.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: é fundamental nos cálculos estruturais não só do

edifício como também do cálculo de resistências do mobiliário e equipa-

mentos.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes: todos os ambientes da habitação.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: está diretamente relacionada ao desempenho das atividades

desenvolvidas na habitação nas mais diversas posições requeridas para

tal.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações: deve ser adicionado a estes valores o peso dos equipamen-

tos pessoais como: vestuário leve ou pesado; pastas; sapatos; bolsas e etc.

Como também deve ser considerada a variação da atitude.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: varia conforme sua aplicação em condições de extre-

ma segurança adota-se o valor superior do padrão dimensional, em outras

situações adota-se o valor médio somado ao erro encontrado nos cálculos

estatísticos.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 12,66 kg para os homens e S = 17,09 kg para

as mulheres.

PERCENTIS UNIDADE: CM

95O HOMEM
96,2

MULHER
90,3

50O HOMEM
75,3

MULHER
62,1

05O HOMEM
57,2

MULHER
47,2

ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA
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PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
184,9

MULHER
170,4

50O HOMEM
173,5

MULHER
159,8

05O HOMEM
161,5

MULHER
149,9

ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Estatura VIII

·  DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: a estatura é a distância vertical do piso ao topo da cabeça,

medido com o corpo ereto e olhando horizontalmente.

·  Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: são dados úteis na padronização mínima de

aberturas, vãos e portas. É importante na determinação de distâncias míni-

mas das obstruções do piso até  a cabeça.

·  AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes : é a medida usada em todos os cômodos particularmente nos

dormitórios e cozinhas.

·  AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: repouso e armazenagem.

· ObserObserObserObserObser vaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações: esta medida é tomada sem sapatos e nas condições nor-

mais de atmosfera.

·  PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: o limite superior deve ser usado quando a abertura é o

fator funcional e praticamente o projeto deve ser adequado a 100% da

população.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 6,93 para os homens e S = 5,4 para

as mulheres.
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PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
57,8

MULHER
46,2

  5O HOMEM
47,8

MULHER
40,8

ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Largura Máxima do Corpo IX

·  DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância máxima horizontal incluindo os braços estendidos

ao longo do corpo.

·  Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: é usado na determinação de áreas de circula-

ção e aberturas para locais privativos, sociais e de trabalhos, como tam-

bém, no dimensionamento das áreas de atividades quando do uso de

equipamentos e mobiliários.

·  AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes: todos os cômodos da habitação.

·  AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: todas as atividades possíveis de serem efetuadas dentro

da habitação.

·  PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional : utilizar o valor do 95o percentis.

·  Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 3,03 para os homens e S = 1,641 para

as mulheres.
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Profundidade Máxima do Corpo X

·  DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância horizontal entre o ponto mais “posterior ” e o mais

“frontal” do corpo humano.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: é útil ao projeto de equipamentos e mobiliá-rios, e

na determinação das amplitudes espaciais necessárias para

áreas extremamente restritas.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes: todos os cômodos da habitação.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: todas as atividades realizadas dentro da habitação.

· ObserObserObserObserObser vaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações: considerar os movimentos corporais, de roupa e o sexo do

usuário. O ponto posterior usualmente é o peito ou abdômem e o ponto

frontal é visualmente encontrado nas nádegas ou na região

dos ombros.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: utilizar o valor 95o percentis.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 2,21 para os homens e S = 2,18 para

as mulheres.

PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
33,0

MULHER
27,0

  5O HOMEM
25,7

MULHER
19,8
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PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
174,2

MULHER
162,8

  5O HOMEM
154,4

MULHER
143,0

ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Altura dos Olhos de Pé XI

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância vertical do piso ao canto do olho, medido com o

usuário olhando horizontalmente e o corpo na posição de pé e ereto.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: é útil para localização de painéis/letreiros ou ma-

teriais visuais, mobiliários como: divisórias de ambiente ou disposição de

janelas e vitrôs.

·  AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes: cozinha, banheiro, quarto, sala de estar e jantar.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: observando o exterior, trabalhando; higiene pessoal e atividades

gerais.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações: para uma melhor aplicação deste dado, aplicar os dados

referentes aos movimentos de flexão e rotação da cabeça/pescoço e os

itens do campo visual. Deve ser considerado ainda o uso de sapatos mas-

culinos e femininos.

·  PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: varia com os propósitos de projeto, para leitura de

painéis utilizar valor 5o percentis, no caso de divisórias que mantenham a

privacidade use o valor do 95o percentis

·  Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 6,00 para os homens e para as mulheres.
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Altura do Cotovelo de Pé XII

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância medida verticalmente do piso ao local onde o an-

tebraço encontra o braço.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: é essencial para estabelecer alturas dos planos

horizontais de trabalho, para atividades realizadas de pé, ou ainda no ma-

nuseio de equipamentos nesta condição.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes: cozinha, banheiro e área de serviços.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: manuseio de alimentos, serviços gerais, higiene pessoal

e etc.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações: descontar 7,0 cm, por ser considerado cientificamente o ponto

mais adequado no uso do plano horizontal, no entanto, por causa das

inúmeras variáveis envolvidas, diversas são as opiniões sobre a aplicação

da altura ótima de trabalho. Para nós isto varia com o tipo de trabalho ou

seja; trabalho leve ‘h maior ’, trabalho pesado ‘h menor’.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: utilizar o ponto médio entre o limite superior e o limite

inferior, calcular separadamente entre os sexos, descontar os

7,0 cm.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 4,62 para os homens e S = 3,86 para

as mulheres.

PERCENTIS UNIDADE: CM

95O HOMEM
120,1

MULHER
110,7

  5O HOMEM
104,9

MULHER
  98,0
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PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
96,5

MULHER
86,4

  5O HOMEM
73,7

MULHER
69,6

ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Alcance Horizontal – Frontal XIII

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância da linha central do corpo ao centro da mão, possí-

vel de ser empunhável, com braços estendidos horizontalmente, não

dispendendo algum esforço ou energia.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: útil na determinação da área de alcance máximo

e mínimo.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes : todos os cômodos da habitação.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: todas as atividades de alcances verticais.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações : verificar o uso de sapatos e a medida da largura máxima do

corpo, pois afeta neste tipo de alcance. Esta medida é utilizada para de-

terminação da amplitude espacial de alcance à volta do usuário tanto na

posição sentada quanto na posição de pé.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: utilizar o valor 5o percentis.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 3,86 para os homens e S = 8,48 para

as mulheres.
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PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
224,8

MULHER
213,4

  5O HOMEM
195,1

MULHER
185,2

ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Alcance Vertical – Frontal XIV

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância vertical do piso ao centro da mão segurando um

objeto, com os braços estendidos verticalmente, não dispendendo algum

esforço ou energia.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: útil na determinação de alturas de alcance máxi-

mo e mínimo. Exemplo: prateleiras, cremonas, trincos, armários, etc.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes: todos os cômodos da habitação.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: todas as atividades de alcances verticais.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações : verificar o uso de sapatos e a medida da profundidade do

corpo, pois pode afetar consideravelmente o alcance. Esta medida tam-

bém pode ser utilizada para a determinação da amplitude espacial de

alcance à volta do usuário tanto na posição sentada quanto na posição

de pé.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: utilizar o valor de 5o percentis.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 9,02 para os homens e S = 8,57 para

as mulheres.
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PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
88,9

MULHER
80,5

  5O HOMEM
75,4

MULHER
67,6

0

ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Alcance Horizontal – Sagital XV

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância vertical do extremo posterior do corpo ao centro da

mão, possível de ser empunhável, com os braços estendidos horizontal-

mente, não dispendendo algum esforço/energia.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: útil na determinação da área de alcance má-

ximo e mínimo.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes : todos os ambientes da habitação.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: todas as atividades de alcances verticais.

· ObserObserObserObserObser vaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações: esta medida é utilizada para a determinação da amplitude

espacial de alcance à volta do usuário, tanto na posição sentada, quanto

na posição de pé.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: utilizar o valor do 5 o percentis.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 4,10 para os homens e S = 3,92 para

as mulheres.
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PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
49,0

MULHER
44,5

50O HOMEM
43,9

MULHER
39,9

05O HOMEM
39,3

MULHER
35,6

ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Altura Poplítea XVI

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância vertical do piso à parte inferior do fêmur próximo a

parte posterior do joelho.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: é utilizado especificamente no projeto de equipa-

mentos e mobiliários com vaso sanitário, bidê e assentos em geral.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes : banheiro, sala de estar, sala de refeição, cozinha, escritório e

dormitório.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: higiene pessoal, comer, trabalhar e etc.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações: no levantamento desta medida é preciso que o joelho e o

tornozelo fiquem perpendiculares à linha do fêmur, é também necessário

considerar o tipo de assento e o peso do usuário além do tipo de vestuá-

rio.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional : neste caso o valor a ser adotado é 5o percentis, porque

com esta dimensão, é possível incluir as menores e as maiores pessoas

confortavelmente.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 3,10 para os homens e S = 2,79 para

as mulheres.
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PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
59,4

MULHER
54,6

50O HOMEM
54,4

MULHER
49,8

05O HOMEM
49,0

MULHER
45,5

ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Altura do Joelho/Sentado XVII

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: altura do joelho é a distância vertical do piso ao ponto médio da

rótula.

·  Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: faz parte do conjunto de dados para o projeto de

mobiliário e equipamento como mesa, escrivaninhas, cadeiras, vaso sani-

tário, bidê e etc.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes : sala de refeições, quarto, cozinha, banheiro.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: comer, estudar, trabalhar, higiene pessoal .

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações : é preciso considerar para esta dimensão, fatores como peso

do usuário, tipo de estofamento e roupa.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: utilizar o valor 95o percentis, para assegurar a amplitude

espacial.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: para os homens S = 3,03 e para as mulheres

S = 2,91.
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PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
17,5

MULHER
17,5

50O HOMEM
14,5

MULHER
13,7

05O HOMEM
10,9

MULHER
10,4

Dimensão Altura da Parte Superior das Coxas XVIII

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância vertical da superfície do assento à parte mais alta

do fêmur, no ponto onde ocorre a intersecção do fêmur com

o abdômem.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: é utilizado em qualquer equipamento ou mobiliá-

rio onde a posição sentado seja requerido, como por exemplo, o conjunto

assento e plano horizontal para estudos, refeições, trabalhos caseiros, etc.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes: sala de refeições, quarto e cozinha.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: comer, trabalhar, estudar e lazer.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações : como já mencionado na tabela anterior, é preciso mencio-

nar o tipo de estofamento e a roupa possível do usuário.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: deve ser aplicado o valor 95o percentis pelo fato da

amplitude espacial ser fator condicionante do projeto.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: para os homens S = 1,82 e para as mulheres

S = 2,31.

ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA
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PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
53,8

MULHER
50,8

50O HOMEM
48,0

MULHER
47,5

05O HOMEM
43,2

MULHER
43,1

Dimensão Comprimento Nádega-Joelho XIX

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é o comprimento horizontal da parte “extrema posterior ” da su-

perfície da nádega à parte mais baixa da costa da perna.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: é útil no dimensionamento de projetos onde a

localização das pernas é importante como assentos, vasos sanitários, bidê

e etc.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes : quarto, sala de refeição e de estar, banheiro.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: comer, descansar, trabalhar, estudar e etc.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações: é preciso que o joelho e o tornozelo fiquem perpendiculares à

linha do fêmur.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: utilizar o valor 95 o percentis.

· Desvio padrão estimadoDesvio padrão estimadoDesvio padrão estimadoDesvio padrão estimadoDesvio padrão estimado: S = 3,58 para os homens e S = 3,22 para

as mulheres.

ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Comprimento Nádega-Poplítea XX

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância horizontal da parte “extrema posterior” das nádegas

até a frente da rótula.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: este dado é útil no dimensionamento adequado

das obstruções físicas localizados à frente do assento.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes: quarto, banheiro, cozinha, sala de refeições e de estar.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: higiene pessoal, comer, trabalhar, estudar, etc.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações : aplicação desta medida é preciso acrescentar o tamanho

dos pés para se ter amplitude espacial apropriada.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: utilizar o valor 95o percentis.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 2,91 para os homens e S = 3,40 para

as mulheres.

PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
62,5

MULHER
60,7

50O HOMEM
57,2

MULHER
56,4

05O HOMEM
53,3

MULHER
50,5
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Comprimento Nádega-Pé/Sentado XXI

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância horizontal da parte “extrema posterior ” da superfície

das nádegas à ponta extrema do dedo do pé.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: é útil na determinação de área desobstruída à

frente de qualquer tipo de assento.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes : todos os cômodos da habitação.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: todas as atividades possíveis de serem efetuadas quando do uso

de qualquer assento.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações: considerar para o dimensionamento da área desobstruída,

medidas dinâmicas da atividade sentar, levantar e se afastar do local de

assento, além é claro de um espreguiçar das pernas.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: utilizar o valor 95 o percentis.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 3,86 para os homens e S = 7,72 para

as mulheres.

PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
94,0

MULHER
94,0

  5O HOMEM
81,3

MULHER
68,6

0
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Altura Sentada Ereta XXII

·  DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: a altura sentada ereta é a distância vertical da super fície do

assento ao topo da cabeça, com a pessoa sentada ereta.

·  Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: é útil na determinação de alturas possíveis de

obstrução de um assento: em áreas de trabalho ou de refeições; alturas

de divisória para qualquer ambiente e no projeto entre os dois planos do

beliche.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes: dormitório, cozinha, sala de refeições, atelier ou living.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: repousar, preparar a alimentação, descansar, comer, estudar e

etc.

· ObserObserObserObserObser vaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações: é preciso considerar o tipo de estofado, o possível tipo de

roupa, os movimentos e a postura em cada atividade exercida nesta situ-

ação.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: por ser uma medida que envolve a altura e nada diz

respeito ao encosto da região lombar, no caso para o projeto de assento,

o valor adotado é a do limite superior, valor correspondente ao 95o percentis.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 3,52 para os homens e S = 3,58 para

as mulheres.

PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
96,5

MULHER
90,7

50O HOMEM
90,7

MULHER
84,8

05O HOMEM
84,3

MULHER
78,5
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Altura dos Olhos/Sentado XXIII

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância vertical do canto inferior do olho à super fície

do assento.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: para as situações onde a determinação do cam-

po de visão é uma das preocupações de projeto.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes : todos os cômodos da habitação.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: todas as atividades desenvolvidas na habitação.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações : devem ser considerados os movimentos dos olhos, da cabe-

ça e do tronco, e os níveis de ajuste do assento.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: adotar o valor médio entre o limite superior e inferior,

pois com os níveis de ajustes do assento é possível graduar a amplitude

dimensional necessária do usuário.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 3,00 para os homens e S = 2,77 para

as mulheres.

PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
86,1

MULHER
80,5

  5O HOMEM
76,2

MULHER
71,4

0
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Largura do Quadril/Sentado XXIV

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: a largura do quadril é a dimensão do corpo na maior parte do

quadril, ou a máxima largura da parte mais baixa do ombro. Você pode ler

esta medida na posição de pé ou sentado. Os dados acima referem-se

aos dados obtidos na posição sentado.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: é usado no projeto de: assentos, vasos sanitários,

bidê, banheira e etc.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes: banheiro, salas, dormitórios e outros cômodos.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: higiene pessoal, descanso, trabalhos gerais.

· ObserObserObserObserObser vaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações: quando de seu uso ou levantamento é preciso explicitar o

tipo de assento e da roupa.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: o fator de uso é a amplitude espacial, neste caso deve

ser aplicado o valor do 95o percentis, em alguns casos de atividades, a

dimensão entre os cotovelos, e a largura dos ombros são exigidos pelo

projeto.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 2,91 para os homens e S = 4,31 para

as mulheres.

PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
40,4

MULHER
43,4

50O HOMEM
35,6

MULHER
36,3

05O HOMEM
31,0

MULHER
31,2
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Largura de Cotovelo à Cotovelo/Sentado XXV

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância horizontal entre os cotovelos, com os braços

flexionados a 90 o em relação ao antebraço.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: utilizado na determinação de espaço de plano

de trabalho.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes : todos os cômodos da habitação.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: todas as atividades desenvolvidas na habitação.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações : considerar a largura máxima do corpo humano.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional : considerar os valores do 95o percentis pelo critério de

aberturas.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 2,70 para os homens e S = 2,41 para

as mulheres.

PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
50,5

MULHER
40,9

  5O HOMEM
34,8

MULHER
31,2
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Largura de Ombro a Ombro/Sentado XXVI

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância horizontal entre os ombros.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: todos os ambientes da habitação.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: caminhando, circulando, atravessando e etc.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes: dormitório, cozinha, sala, banheiro e etc.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações: considerar o vestuário e seus assessórios como pasta , bolsa,

guarda-chuva e etc.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: utilizar o 95 o percentis por ser uma dimensão aplicada

a aberturas, vãos e passagens.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 2,53 para os homens e S = 2,30 para

as mulheres.

PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
52,6

MULHER
43,2

  5O HOMEM
44,2

MULHER
37,8
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Altura do Cotovelo/Sentado XXVII

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância vertical do assento à parte inferior do cotovelo, com

os braços articulados a 90º com o antebraço.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: específico para determinar o espaço disponível

entre o assento e o cotovelo, útil na localização de barras de apoio e segu-

rança em banheiros e/ou em locais onde é necessário considerar o item

de segurança.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes : banheiro, sala, cozinha, escadas e etc.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações: considerar a posição do corpo humano e a resistência

do assento.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: adotar valores próximos ao 50 o percentis, pela questão

de segurança.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 1,70 para os homens e S = 1,52 para

as mulheres.

PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
17,5

MULHER
17,5

50O HOMEM
14,5

MULHER
13,7

05O HOMEM
10,9

MULHER
10,4
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Altura do Ombro/Sentado XXVIII

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância vertical do assento até o ponto médio, entre o pes-

coço e o ombro.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: é utilizado na arquitetura para determinar a obstru-

ção à visibilidade.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes: cozinha, banheiro, quarto, sala e etc.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: preparo de comida, higiene pessoal, estudar e etc.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações: considerar a resistência e a inclinação do assento.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: em situações de abertura adota-se o valor  do

95o percentis.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 3,31 para os homens e S = 3,31 para

as mulheres.

PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
69,3

MULHER
62,5

05O HOMEM
60,2

MULHER
53,8
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Alcance Vertical Sagital/Sentado XXIX

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância do assento ao centro da mão com a possibilidade

de segurar um objeto, com os braços estendidos verticalmente.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: útil na determinação de alturas de alcance de

mobiliário e equipamentos da habitação em atividades desenvolvidas na

posição sentada.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes : cozinha, banheiro, quarto, sala e etc.

· AtividadesAtividadesAtividadesAtividadesAtividades: preparo de comida, higiene pessoal, estudar e etc.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações : considerar o ângulo e o tipo de assento.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional: utilizar o 5o percentis.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 5,54 para os homens e S = 4,96 para

as mulheres.

PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
131,1

MULHER
124,7

  5O HOMEM
149,9

MULHER
140,2
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Dimensão Comprimento Nádega-Pé Estendido XXX

· DefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefiniçãoDefinição: é a distância horizontal da parte posterior da nádega até a sola do

pé, com a perna estendida horizontalmente na posição sentada.

· Aplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitaçãoAplicação na habitação: é utilizado para determinar o espaço necessário

no arranjo dos assentos.

· AmbientesAmbientesAmbientesAmbientesAmbientes: dormitório, cozinha, sala, banheiro e etc.

· ObserObserObserObserObservaçõesvaçõesvaçõesvaçõesvações: considerar o ângulo e o tipo do assento.

· PPPPPadrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensionaladrão dimensional : utilizar o valor do 5o percentis, por ser uma dimensão de

alcance, se para o descanso das pernas , considerar o

95o percentis.

· Desvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimadoDesvio-padrão estimado: S = 4,55 para os homens e S = 4,49 para

as mulheres.

ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

PERCENTIS UNIDADE:  C M

95O HOMEM
117,1

MULHER
124,5

  5O HOMEM
100,1

MULHER
86,4
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Dimensão       Cabeça Pé e Mão                                                                   XXXI

   

ANTROPOMETRIA ESTÁTICA

TABELA
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Pescoço     Tronco XXXII
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Ombro     Antebraço     Cotovelo XXXIII
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Quadril     Joelho XXXIV

0o

0o

35o

135o

0o

45o

0o

120o

0o

45o

0o
40o

60o

0o
30o

20o 0o

35o
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Pulso     Mão XXXV

0o
0o

20 o

65o

0o

70o

90o

0o

90o

40o

90o

110o

45o
15o 0o

30o
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ANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICAANTROPOMETRIA ESTÁTICA
TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA

Dimensão Pé     Tornozelo XXXVI
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IIVXXXalebaT SARIELISARBSEÕIGER/SIAROPROCSADIDEM 05 o SITNECREP

edadIedsessalC edoremúN
seõçavresbO oseP arutatsE laiuqarBortemíreP oãigeR

)n( )n( )gk( )mc( )mc(
snemoH serehluM snemoH serehluM snemoH serehluM snemoH serehluM

said92a1 91 00 71 00 0,4 00 1,4 00 4,15 00 5,15 00 8,01 00 9,01 00

sesem41a21 121 00 221 00 1,01 00 5,9 00 6,37 00 1,37 00 1,51 00 9,41 00

sona5 055 00 445 00 0,81 00 3,71 00 6,701 00 8,601 00 8,61 00 8,61 00 00 ánaraP

sona01 465 00 574 00 0,92 00 1,92 00 7,331 00 5,331 00 1,91 00 5,91 00 00 anirataCatnaS

sona51 864 00 415 00 7,94 00 2,05 00 5,161 00 9,551 00 7,32 00 7,42 00 00 luSodednarGoiR

sona42a02 167.1 00 946.1 00 6,26 00 5,45 00 0,071 00 6,751 00 2,72 00 0,62 00

sona95a05 402.1 00 361.1 00 0,66 00 7,26 00 8,861 00 6,651 00 1,82 00 7,82 00

sona96a06 266 00 237 00 1,46 00 1,16 00 9,761 00 9,451 00 2,72 00 2,82 00

00

said92a1 61 00 02 00 7,3 00 7,3 00 7,25 00 1,15 00 8,01 00 7,01 00

sesem41a21 79 00 301 00 5,9 00 9,8 00 3,37 00 9,17 00 8,41 00 4,41 00

sona5 105 00 974 00 2,71 00 5,61 00 7,601 00 3,501 00 2,61 00 3,61 00

sona01 964 00 854 00 3,72 00 0,82 00 0,231 00 7,331 00 6,81 00 2,91 00

sona51 414 00 064 00 4,54 00 1,84 00 2,851 00 6,451 00 8,22 00 1,42 00 00 siareGsaniM

sona42a02 823.1 00 353.1 00 6,95 00 4,15 00 5,961 00 1,751 00 6,62 00 2,52 00 00 otnaSotirípsE

sona95a05 728 00 439 00 8,06 00 8,55 00 6,761 00 4,451 00 3,72 00 4,72 00

sona96a06 555 00 465 00 2,85 00 2,35 00 0,661 00 5,351 00 1,62 00 3,62 00
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IIVXXXalebaT SARIELISARBSEÕIGER/SIAROPROCSADIDEM 05 o sitnecreP

edadIedsessalC edoremúN
seõçavresbO oseP arutatsE laiuqarBortemíreP oãigeR

)n( )n( )gk( )mc( )mc(
snemoH serehluM snemoH serehluM snemoH serehluM snemoH serehluM

said92a1 61 00 71 00 6,3 00 7,3 00 9,05 00 9,05 00 7,9 00 5,01 00

sesem41a21 17 00 06 00 1,01 00 4,9 00 0,57 00 0,47 00 8,41 00 2,41 00

sona5 762 00 482 00 7,71 00 2,71 00 3,801 00 5,701 00 1,61 00 2,61 00

sona01 813 00 282 00 0,82 00 4,82 00 1,431 00 3,431 00 6,81 00 8,81 00 00 orienaJedoiR

sona51 103 00 603 00 0,84 00 1,94 00 2,161 00 6,651 00 0,32 00 9,32 00

sona42a02 991.1 00 411.1 00 5,06 00 3,25 00 9,961 00 1,851 00 6,62 00 1,52 00

sona95a05 497 00 748 00 3,76 00 4,06 00 3,761 00 6,551 00 7,82 00 4,82 00

sona96a06 784 00 065 00 6,36 00 8,85 00 1,661 00 1,451 00 6,72 00 8,72 00

00 00 00 00 00 00

said92a1 32 00 91 00 0,4 00 7,3 00 0,25 00 7,05 00 7,01 00 5,01 00

sesem41a21 46 00 67 00 5,01 00 7,9 00 3,47 00 3,37 00 9,41 00 7,41 00

sona5 723 00 953 00 9,71 00 7,71 00 6,801 00 6,701 00 6,61 00 8,61 00

sona01 073 00 063 00 5,92 00 5,03 00 5,531 00 8,531 00 3,91 00 9,91 00 00 oluaPoãS

sona51 643 00 823 00 8,94 00 6,94 00 5,261 00 5,651 00 3,32 00 2,42 00

sona42a02 433.1 00 392.1 00 9,16 00 4,35 00 0,071 00 0,851 00 2,72 00 5,52 00

sona95a05 329 00 779 00 7,66 00 4,16 00 5,761 00 8,551 00 4,82 00 6,82 00

sona96a06 806 00 536 00 4,46 00 6,06 00 7,661 00 8,451 00 7,72 00 2,82 00
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Tabela XXXVII M EDIDAS CORPO RAIS / REGIÕ ES BRASILEIRAS 50o Percentis

Classes de Idade
Núm ero de
O bservações

Peso Estatura Perím etro Braquia l Região

(n) (n) (kg) (c m ) (c m )

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Hom ens Mulheres

1 a 29 dias 10000 9500 3,700 3,400 50,600 50,100 10,300 10,200

12 a 14 m eses 28500 28700 8,600 8,700 70,800 69,600 14,200 14,000

5 anos 1.22800 1.14700 16,600 16,100 103,800 103,200 15,600 15,800 Maranhão, Piauí,

10 anos 1.09100 1.12600 26,100 26,200 128,700 128,800 17,800 18,200 Ceará, Rio  Grande do Norte

15 anos 88300 90600 43,300 46,600 154,300 152,200 21,900 23,300 Paraíba, Pernam buc o

20 a 24 anos 2.79300 2.77400 58,000 50,200 165,200 154,300 26,100 24,500 e Sergipe.

50 a 59 anos 1.95600 2.10800 58,800 52,300 163,900 152,500 26,700 25,800

60 a 69 anos 1.24000 1.36500 57,000 49,700 163,000 150,800 25,900 24,900

00 00 00 00 00 00 00 00

1 a 29 dias 600 500 4,400 4,000 54,200 50,300 11,000 9,800

12 a 14 m eses 8500 9300 9,800 9,000 73,900 71,600 14,600 14,300

5 anos 36500 35900 16,900 16,400 105,700 104,900 16,200 15,900 Rondônia, Acre, Amazonas,

10 anos 39400 42700 27,000 27,700 131,000 131,500 18,600 19,100 Rora im a, Pará, Am apá,

15 anos 29900 36000 46,800 47,400 158,100 153,800 23,200 23,800 Mato Grosso do Sul e

20 a 24 anos 1.00300 1.11400 60,300 51,100 166,800 155,600 27,100 25,200 do Norte, Goiás.

50 a 59 anos 57300 59600 62,600 55,000 165,700 153,300 27,900 27,000

60 a 69 anos 32500 38700 60,500 52,500 164,100 151,400 27,200 26,300

Fonte – Fundaç ão Instit uto  Brasile iro  de Geografia e  Estatística
Notas – 1  - Resultados prel im inares
            2  - Exc lusive os dados da zona  rura l

Ano do Levantamento: 1975
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Tabela XXXVIII          Dimensão :  Estatura de Diversas Nações
NAÇÃO SEXO 2, 5º  PERCENTIL 50º PERCENTIL 97,5º PERCENTIL

Austrália Masc . 163,1 174,0 184,9

Canadá Masc . 160,8 172,7 184,7

Fem . 145,5 157,7 169,9

Franç a Masc . 154,4 169,9 185,4

Alem anha Masc . 156,7 169,2 181,6

Fem . 147,1 159,5 172,0

Ing la terra Masc . 158,0 170,9 183,9

Fem . 147,8 160,8 173,7

Itália Masc . 158,5 170,7 182,9

Japão Masc . 157,5 166,9 176,3

Fem . 143,8 153,7 163,3

Noruega Masc . 164,1 177,5 191,0

Russia Masc . 160,0 172,0 183,9

Turquia Masc . 158,2 169,0 180,6

UNIDADE: CM

Fonte:  DIFFRIENT, e t. a l., op . c it., Carle la lb .
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Tabela XXXLX          Dimensão:   Perímetros Corporais
PERÍMETRO SEXO 2, 5º  PERCENTIL 50º PERCENTIL 97,5º PERCENTIL

Cabeça Masc . 54,1 56,4 58,7

Fem . 51,8 54,9 57,9

Pesc oç o Masc . 34,8 37,6 40,9

Fem . 32,5 35,1 37,8

Om bro Masc . 107,40 116,3 125,50

Fem . 90,4 98,0 108,20

Pei to

Busto

Masc . 88,9 98,3 108,7

Fem . 91,9 95,8 100,1

Braço Masc . 28,4 32,3 35,8

Fem . 26,9 29,0 30,7

Cintura Masc . 75,4 86,9 100,3

Fem . 72,4 74,2 80,3

Cotove lo Masc . 28,4 31,2 34,8

Fem . 25,7 28,2 31,2

Antebraç o Masc . 26,7 29,2 32,0

Fem . 24,4 26,2 27,7

Pulso Masc . 15,5 16,8 18,5

Fem . 14,5 15,5 16,3

Mão Masc . 19,8 21,6 23,4

Fem . 17,0 18,8 20,3

UNIDADE: CM

Continua
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TABELA XXXIX          DIMENSÃO :  Perímetros Corporais
PERÍM ETRO SEXO 2,5º PERCENTIL 50º PERCENTIL 97, 5º PERCENTIL

Joelho Masc . 36,1 39,4 43,2

Fem . 35,6 38,1 41,9

Tornozelo
(m ín im o)

Masc . 20,3 22,1 23,9

Tornozelo

Fem . 19,6 21,8 23,6

Quadril Masc . 88,6 97,8 107,4

Fem . 93,2 100,8 105,9

UNIDADE:  CM

Fonte:  DIFFRIENT, et. al., op. ci t., Carle la lb .
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Tabela – Medidas de antropometria estática de
trabalhadores brasileiros, baseadas numa amostra de 257
homens e 320 mulheres de empresa em São Paulo (lida e
Wierzbicki, 1973).

Tabela – Medidas de antropometria estática da
população brasileira, entre 20 e 24 anos (FIBGE, 1977).

Tabela – Medidas de antropometria estática de
trabalhadores brasileiros, baseadas numa amostra de
3100 trabalhadores do Rio de Janeiro (Ferreira, 1988).

Tabela XLTabela XLTabela XLTabela XLTabela XL DiversosDiversosDiversosDiversosDiversos

Origem : Brasil

MEDIDAS DE ANTROPO METRIA M ULHERES HOMENS

ESTÁTICA (cm) 5% 50% 95% 5% 50% 95%

1.1 Estatura , ereto,  com  sapa tos 147,8 157,3 166,8 157,4 169,7 182,0

1.7 Com prim ento do braço na
horizonta l, a té a ponta dos dedos 68,8 79,5 90,2 77,7 86,6 95,5

2.1 Al tura da c abeça, sentado 74,8 83,0 91,2 72,0 87,3 102,6

2.5 Altura d o joel ho , senta do 43,5 50,1 56,7 50,2 55,0 59,8

2.7 Comp rim ento do antebraço,
na horizonta l até a ponta dos
dedos

31,5 41,9 52,3 41,3 45,8 56,1

2.9 Comprim ento náde ga-jo elho 49 58,1 66,3 54,3 60,2 66,1

2.10 Co mprim e nto nádeg a-pé,
p erna e stendida na  horizontal 87,2 100,4 113,6 97,0 107,4 117,8

Origem : Brasil

MEDIDAS DE ANTROPO METRIA M ULHERES HOMENS

ESTÁTICA (cm) 3% 50% 97% 3% 50% 97%

RIO DE JANEIRO

1.0    Peso  (kg) 41,3 51,4 67,5 48,7 59,8 75,9

1.1   Estatura (cm ) 149,3 157,6 169,9 158,6 169,5 181,9

PARANÁ,  SANTA CATARINA e
RIO  GRANDE DO SUL

1.0     Peso (kg) 44,6 54,1 68,1 51,6 62,7 75,8

1.1    Estatura (cm) 149,0 158,3 168,4 159,6 170,2 182,5

Origem : Brasil

MEDIDAS DE ANTROPO METRIA HO MENS

ESTÁTICA (cm) 5% 50% 95%

1. CORPO EM PÉ

001.000 Peso  (kg) 52,3 66,0 85,9

001.1 Estatura, corpo ereto 159,5 170,0 181,0

001.2 Al tura dos olhos,  em  pé,  ereto 149,0 159,5 170,0

001.3 Al tura dos om bros, em pé, ereto 131,5 141,0 151,0

001.4 A ltura dos cotovelos, em pé, ereto 96,5 104,5 112,0

001.7 Co mprimento do bra ço na horizontal,
00000até  a ponta dos dedos 79,5 85,5 92,0

001.8 Profundidad e do tórax (sentado) 20,5 23,0 27,5

001.9 Largura dos omb ros (sentado) 40,2 44,3 49,8

001.10 Largura dos quadris, em  pé 29,5 32,4 35,8

2.2 CORPO SENTADO

002.1 Altura da ca beça, a pa rtir do assento,
0000 corpo ereto 82,5 88,0 94,0

002.2 Altura d os olhos, a pa rtir do assento,
0000corpo ereto 72,0 77,5 83,0

002.3 Altura dos om bros, a pa rtir do assento,
0000  ereto 55,0 59,5 64,5

002.4 A ltura dos co tovelos, a partir do assento 18,5 23,0 27,5

002.5 Altura do joelho , senta do 49,0 53,0 57,5

002.6 Altura p oplí tea, sentado 39,0 42,5 46,5

002.8 Co mprimento nádeg a-popl ítea 43,5 48,0 53,0

002.9 Com prim ento náde ga-jo elho 55,0 60,0 65,0

002.12 Largura entre co tovelos 39,7 45,8 53,1

002.13 La rgura dos quadris (e m pé) 29,5 32,4 35,8

5. PÉS

005.1 Comprime nto do  pé 23,9 25,9 28,0

005.2 Larg ura do  pé 9,3 10,2 11,2
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4. F4. F4. F4. F4. Fatores Étnicos e Culturais queatores Étnicos e Culturais queatores Étnicos e Culturais queatores Étnicos e Culturais queatores Étnicos e Culturais que
4. 4. 4. 4. 4. Influenciam no PInfluenciam no PInfluenciam no PInfluenciam no PInfluenciam no Projetorojetorojetorojetorojeto

4.1 Introdução

Cada etnia, representada por um povo, apresenta uma formação

física distinta como também uma cultura distinta, que implicam em percep-

ções e comportamentos diferenciados quanto à ocupação e o uso dos es-

paços arquitetônicos, de equipamentos e mobiliários.

Maldonado, conceitua a importância dos fatores étnicos e culturais

no desenvolvimento de projetos de arquitetura da seguinte maneira: “o uni-

verso da postura (os estereótipos do corpo) deveria ser considerado de impor-

tância fundamental pelos projetistas, pois as atitudes e os costumes estão

intimamente relacionados com muitos aspectos do cotidiano e isto influi no

projeto de nossas habitações, móveis, etc.”.

Em outro trabalho, Maldonado volta à carga sobre o mesmo aspec-

to, de outro prisma: “o corpo humano não é somente medida, como susten-

tam algumas pessoas, o corpo é também movimento, e o movimento trans-

cende à medida, porque o movimento é cultura”1.

Como se nota, e é notado pela maioria dos projetistas (pessoas de

“bom senso”), é importante destacar junto aos estudos de antropometria apli-

cada à arquitetura, os usos distintos que são feitos do espaço edificado ou

não edificado, de acordo com a cultura e as variáveis étnicas, como tam-

bém, o momento histórico em que vivem o grupo social que deste espaço se

apropria.

Neste capítulo são abordados em separado os fatores étnicos dos

culturais, e são inseridas anotações sobre a formação étnica do Brasil,

(1) MALDONADO,
Tomas.
Vanguardia y
racionalidade.
Barcelona:
Gustavo Gili, 1977.
p. 171.
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apesar de não possuírmos dados com que possamos fazer compara-

ções ou outros dados disponíveis, ora pelas metodologias de pesquisa diferen-

ciadas entre si, ora devido à ausência total de alguns deles. No entanto, o

que foi dissertado já é suficiente e adequado para este trabalho.
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4.2 Fatores étnicos que influenciam no projeto

Inseridos nos aspectos étnicos e culturais da antropometria, podemos

distinguir três variáveis que influem no trabalho do arquiteto, a saber2:

A. Variável intra-individual  – é a variação física do indivíduo, que ocorre

no período de um dia e varia com a idade. Dentro da variável intra-individual,

por sua vez, podemos destacar dois fatores importantes:

A.1. Fatores intrínsecos: são os fatores próprios da pessoa, tais como

o alinhamento postural e mobiliado das juntas. Podemos citar, como exem-

plo, o fato da gravidez alterar a linha de gravidade do corpo ou ainda o fato

de que do nascimento até aos 25 anos de idade aumentamos de estatura

700%, depois decrescemos até 7,5 cm (isto na velhice).

A.2. Fatores extrínsecos: são os fatores externos como clima e vestuá-

rio. Podemos citar neste caso, como exemplo, o fato de que a roupa altera as

dimensões do corpo e as suas condições dinâmicas.

B. Variável interindividual  – diferenciações entre indivíduos do mes-

mo grupo étnico ou de diferentes grupos étnicos. Dentro da mesma etnia,

podemos citar, as seguintes diferenciações:

· Endomorfo – gordo

· Ectomorfo – magro

· Mesomorfo – robusto

Por outro lado em etnias distintas podemos lembrar o fato de que três

pessoas pertencentes a três raças diferentes podem possuir a mesma estatu-

ra e, no entanto, apresentam proporções corporais diferentes.

(2) MAURO, Charles.
The human factor
– Variability of
the physical
human is a key
to design. In:
Industrial Design.
1978. p. 52-53.
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C. Variável secular – variações físicas entre uma geração e

a subseqüente.

A título de exemplo, podemos citar o fato de que entre o ano 1900 e

o ano 2000, portanto, em um intervalo de 100 anos ou 1 século, o homem

tenderá a apresentar um aumento em sua altura , em média, de

5 cm. As variáveis seculares são obviamente mais sutis e devem ser somente

consideradas no projeto de equipamentos que devem ter vida útil prolonga-

da, tal como nos sistemas de transporte.

Por outro lado, as diferenças raciais determinam diferenças

antropométricas profundas, que devem ser identificadas criteriosamente,

antes que se desenvolvam padrões dimensionais de espaços, mobiliá-rios

e equipamentos. Como exemplo, para as estaturas do ser humano, nos

manuais recomendam projetar os equipamentos adequando-os à aproxi-

madamente 90% da população usuária. No caso de acomodar 90% da

população anglo-americana, é preciso por exemplo uma amplitude

dimensional de projeto da ordem de 20,4 cm, variando entre 167,3 cm a

187,7 cm.3

Comparando-se os padrões dimensionais utilizados no projeto para

usuários anglo-americanos com os de outros povos, verifica-se que estes se

adequam a aproximadamente 90% dos alemães, mas a apenas 80% dos

franceses, 65% dos italianos, 45% dos japoneses, 25% dos tailandeses e

10% dos vietnamitas. Ou seja , o equipamento construído dentro dos pa-

drões anglo-americanos é superdimensionado para enormes segmentos da

população do mundo e isto pode ser facilmente visualizado na ilustração

43. Há ainda, como exemplo, a diferença de altura entre os nilotes do Sudão

(os homens mais altos do mundo) e os baixíssimos pigmeus da África Cen-

tral. A altura de pessoas sentadas, por sua vez, também varia de povo para

povo. Os alemães possuem altura sentados muito elevada, pois possuem

pernas compridas, em oposição aos japoneses. As implicações em projeto

desta medida são importantíssimas, uma vez que limitam o alcance de

uma pessoa sentada a pedais, controles de pé, dimensões de mobílias,

etc. Ou seja, no projeto de equipamentos, veículos, mobílias e edifícios é

impossível acomodar todas as pessoas do mundo, confortavelmente.

(3) CHAPANIS, A.
National and
cultural variables
in ergonomics .
Londres:
Ergonomics, 1974,
v. 2, n. 17,
p. 153-175.
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VVVVVariações Físicas do Corpoariações Físicas do Corpoariações Físicas do Corpoariações Físicas do Corpoariações Físicas do Corpo

Ilustração nº 41Ilustração nº 41Ilustração nº 41Ilustração nº 41Ilustração nº 41.   Fonte: DIFFRIENT. op. cit., p. 6.
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Diferenças Dimensionais do CorpoDiferenças Dimensionais do CorpoDiferenças Dimensionais do CorpoDiferenças Dimensionais do CorpoDiferenças Dimensionais do Corpo

Ilustração nº 42Ilustração nº 42Ilustração nº 42Ilustração nº 42Ilustração nº 42.   Fonte: DIFFRIENT, Loc. cit.
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Outro aspecto importante inserido nas diferenças étnicas e culturais

dos povos são as diferenças fisiológicas e biomecânicas encontradas e que

relacionam a capacidade de trabalho do homem. Comparando-se, por

exemplo, a força de empunhadura de soldados americanos e vietnamitas,

usando um dinamômetro manual simples, as diferenças foram surpreenden-

tes: 75% dos vietnamitas apresentavam força de empunhadura equivalente

a de 10% dos americanos4.

Um outro estudo realizado entre trabalhadores florestais suecos e indi-

anos, revelou diferenças profundas entre a capacidade aeróbica máxima

destes trabalhadores. A capacidade de trabalho dos primeiros é cerca de

60% mais elevada do que a dos últimos. Inúmeras diferenças étnicas e cultu-

rais poderiam ainda ser citadas demonstrando a impossibilidade, na atual

fase em que se encontram as pesquisas, de se homogeneizar as medidas

adotadas no processo projetual desenvolvido em cada país ou região do

mundo. Destacam-se, igualmente, as diferenças de práticas e costumes de-

vido a diferenças no estágio tecnológico em que se encontra cada país,

assim como as implicações decorrentes de costumes diferentes, originados

de culturas distintas (costumes transmitidos de geração para geração e acei-

tos como naturais).

É interessante notar como estas diferenças mencionadas influem nas

atitudes e posturas perante o trabalho e nos hábitos de um modo geral de

cada povo. Tais diferenciações demonstram como é errônea a adoção do

“homem médio” para efeitos de projeto, uma vez que os hábitos motores e

gestos variam consideravelmente com a cultura e, portanto, implicam em

variações dos dados antropométricos: tipos, dimensões e arranjos das exi-

gências de espaço. Exemplificando, os padrões americanos recomendam

uma distância mínima entre duas pessoas sentadas em uma mesa de jantar

igual a 187,88 cm, enquanto na Índia este valor cai para 167,40 cm, sendo

que, neste último caso, existem várias exigências adicionais para se comer

em uma mesa ou de cócoras. Para cada atividade as variedades de posi-

ções na Índia parecem muito grandes, envolvendo situações formais e infor-

mais, diferentes tipos de mobiliários (tradi-cional e ocidental) e outras varia-

ções. A preparação da comida e a higie- (4) Ibid., p. 168.
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Diferença PDiferença PDiferença PDiferença PDiferença Proporcional Entre Rroporcional Entre Rroporcional Entre Rroporcional Entre Rroporcional Entre Raçasaçasaçasaçasaças

Ilustração nº 43Ilustração nº 43Ilustração nº 43Ilustração nº 43Ilustração nº 43.   Fonte: DIFFRIENT, Loc. cit.
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ne pessoal são atividades totalmente diferentes por causa das formas

de se fazer as coisas e dos diferentes equipamentos empregados.

É de se notar também, em termos de dimensões de escadas por

exemplo, que na Inglaterra usa-se um espelho de 19 cm e piso de 21 cm; na

Alemanha, por sua vez, um espelho de 20 cm e o piso de 22 cm são conhe-

cidos como muito íngremes, considerando-se uma escada normal àquela

com espelho de 17 cm e piso de 28 cm. No caso específico brasileiro não

existem pesquisas realizadas para se definir as dimensões de piso e espelho

de uma escada preferencial da população. Estas dimensões se enquadram

na norma estabelecida pelo código sanitário5 e pelo código de edificações6

a saber:

0,60 m < c + p < 0,65 m, onde c = espelho p = piso

Esta norma é originária da Alemanha, dos estudos de Neufert7, sendo

aplicada muitas vezes nos projetos, no Brasil, simplesmente para se atender

aos requisitos legais de aprovação junto às prefeituras municipais. Algumas

vezes, todavia, prevalece o bom senso dos arquitetos que procuram em seus

projetos estabelecer as relações antropométricas adequadas aos usuários de

escadas. Ao se entrevistar várias pessoas na Inglaterra, a respeito de escadas,

nenhum padrão “ótimo” foi descoberto. As escadas preferidas não foram,

surpreendentemente, aquelas para cujo uso é necessário dispender muita

energia, mas aquelas que dão maior firmeza ao pé, ou seja, o fator de segu-

rança foi valorizado.

Ainda, um último exemplo, são os banheiros domésticos, os quais são

usualmente reduzidos ao mínimo e qualquer área suplementar, por menor que

seja, é tida como desperdício de espaço. Feita uma comparação foram en-

contradas variações de 20 cm entre as larguras dos banheiros recomendados

pelos padrões: alemão, americano e inglês, o que implica em uma variação

percentual comparativa desta dimensão, em 25%.

Tabela XLVIII Padrão Dimensional de Banheiros

País Variação Dimensional

mínimo máximo

Inglaterra 70 - 75 cm

Estados Unidos 80 - 90 cm

Alemanha 80 - cm

(5) SÃO PAULO
(Estado). Decreto
lei nº 12.342.
Código Sanitário
do Estado de São
Paulo. São Paulo:
IMESP, 1978.

(6) HIRSCHFELD,
Henrique. Código
de edificações. 5
ed. São Paulo:
Atlas, 1982.

(7) NEUFERT, Ernst.
Arte de projetar
em arquitetura. 4
ed. São Paulo:
Gustavo Gili do
Brasil S.A., 1979.
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No Brasil tem-se como referência, mais uma vez, os códigos sanitá-

rios e de obras que determinam a largura mínima dos compartimentos

sanitários: 1,00 m. Esta dimensão, verifica-se experimentalmente, nem sem-

pre é a mais adequada, pois a determinação da mesma deve resultar do

arranjo especial idealizado pelo arquiteto para este cômodo, que vai vari-

ar de acordo com o número de equipamentos e com o espaço de ativi-

dade necessários para o uso dos mesmos. E todas estas variações

dimensionais dos cômodos variam de cultura para cultura, de povo para

povo.
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4.3 Fatores culturais que influenciam no projeto

No contexto cultural que influencia o projeto encontram-se os estudos

denominados proxêmicos, definidos por Hall como “o conjunto das observa-

ções e teorias referentes ao uso que o homem faz do espaço enquanto pro-

duto cultural específico”8. Todavia, nota-se ao longo da história, que esta ca-

racterística cultural, fundamental do desenvolvimento do projeto arquitetônico

está relacionada com “as necessidades espaciais do homem”. Trata-se, por-

tanto, mais uma vez, de questões voltadas para os estudos da antropologia

física e antropometria, pouco consideradas pelos arquitetos que, na maioria

das vezes, empregam, ou até mesmo impõem, a arquitetura do país domi-

nante ao colonizado.

É desta forma que a arquitetura italiana do século 16 foi implantada

na França e nos Estados Unidos no século 18 ou, ainda, a arquitetura inglesa

é transportada para o Egito. Tudo isto ocorre como na descrição de Teixeira

Coelho Netto: “sem que o arquiteto nem ao menos se dê conta das profun-

das diferenças culturais entre o modelo que está seguindo e a realidade

sobre a qual tentará impor esse modelo, provoca, normalmente não ape-

nas modificações espúrias e equívocas em sua própria sociedade, como

inclusive sérias perturbações psicológicas nos usuários desses espaços”9.

Entretanto, levando-se em consideração os dados proxêmicos no de-

senvolvimento de projetos arquitetônicos, observa-se que estes variam de fato,

de cultura para cultura, e podem apresentar características fixas, semifixas e

informais.

(8) HALL, Eduard. A
dimensão oculta. 2
ed. Rio de Janeiro:
Livraria Francisco
Alves. 1981.

(9) COELHO NETTO,
J. Teixeira. A
construção do
sentido na
arquitetura. São
Paulo: Perspectiva,
1979.
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A. O espaço de características fixas: varia com o tempo e a cultura e

é determinado pelos “invólucros” que o homem ocupa: vilas, cidades, áreas

rurais ou o edifício em si mesmo. Particularmente em relação ao edifício, es-

tas variações temporais, por sexo, por atividade e por cultura são bastante

evidentes. São notórias, por exemplo, as diferenças nas divisões internas do

espaço residencial dos povos ocidentais. Assim é que na casa ocidental as

paredes são fixas e, geralmente, o mobiliário é disposto junto às mesmas. Na

casa japonesa, por sua vez, utilizam-se divisórias leves e o mobiliário é colo-

cado de forma mais central o que dá, a um japonês, a sensação de vazio

em relação ao cômodo ocidental. Outro exemplo seria relembrar o fato de

que no século 18 não havia na França separação entre as funções distintas

de uma residência, tais como, entre os espaços de comer ou entre as áreas

íntimas e sociais. A privacidade, ou melhor, o recolhimento individual, tão va-

lorizado pelo homem ocidental, era praticamente inexistente, pois não havia

vestíbulos separando as salas dos dormitórios ou dos corredores, o que gera-

va, na maioria das vezes, promiscuidade forçada e os conseqüentes distúrbi-

os psíquicos de seus ocupantes.

Ainda podemos destacar, a título de exemplo, que os alemães apre-

ciam mais o trabalho “a portas fechadas”, enquanto que um americano

se sente mais a vontade em um cômodo aberto, onde não tem a sensa-

ção de “alheamento a sua pessoa”. Assim os projetos arqui-tetônicos de

escritórios, caracterizados pelo princípio do vão-livre, do “andar tipo” e di-

visão dos vários ambientes ou “escritórios”, simplesmente pelas próprias

mesas de trabalho e estantes têm uma ampla aceitação nos Estados Uni-

dos, onde existe a ideologia da produtividade no trabalho constantemen-

te vigiada, situação essa menos apregoada na Alemanha ou Inglaterra.

Um último exemplo: muitos arquitetos não dispõem de dados

antropométricos e culturais quando projetam cozinhas residenciais, que são

utilizadas, via de regra, por mulheres. “O tamanho, a forma, a disposição, a

arrumação da casa, tudo isto comunica a mulheres que nela se encontram o

muito ou o pouco conhecimento do arquiteto e do projetista a respeito dos

detalhes das características fixas. É profundo o sentimento com relação a

uma orientação adequada no espaço.”10

Estes exemplos demonstram que o arquiteto não pode simplesmen-(10) HALL, loc. cit.
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te transportar as características fixas de uma cultura para outra na elabo-

ração de seus projetos. Cada cultura e cada grupo social ou individual,

dentro de uma cultura, apresentam noções distintas de espaço íntimo,

espaço social, espaço que proporciona sensação opressiva ou confortante.

B.  Espaço de características semifixas: este se subdivide em espaço

sociofugal – que tende a afastar as pessoas e sociopetal – que tende a

unir as pessoas. Por exemplo, um bar ou “café”, tipo café parisiense, tende a

unir as pessoas; já as salas de espera em estações rodo-ferroviárias ou

aeroportuárias tendem a afastar as pessoas. As disposições de mobiliário em

um certo espaço podem torná-lo sociofugal ou sociopetal ou em outras pa-

lavras, como Hall salientou, o que é sociofugal numa cultura pode ser sociopetal

em outra, ou ainda, o espaço sociofugal não é necessariamente ruim, nem o

espaço sociopetal universalmente bom. É preciso, então, lembrar-nos de que

esta cultura e cada indivíduo dentro desta cultura possuem uma forma pró-

pria de organizar o mobiliário, bem como de guardar e arrumar seus perten-

ces.

C. O espaço informal: por sua vez, merece um estudo detalhado e

específico, pois aborda as distâncias mantidas entre os indivíduos, ou seja,

leva em conta que o homem dentro de cada cultura apresenta um modo

de estabelecer a distância que o separa de seus semelhantes. Se observar-

mos criteriosamente o comportamento do ser humano, verificamos que cada

atividade estabelece entre os homens o que Hall classificou como distância

pessoal e distância social. Um exemplo simples é o fato de que as pessoas

quando sussurram estão próximas umas das outras e que, opostamente,

quando gritam podem se encontrar distantes umas das outras. Existem, na

realidade, zonas além daquelas delimitadas pela própria pele do indivíduo,

que repelem as pessoas dependendo da atividade, separação de calor,

odor, tom de voz, nível de ruído ou iluminação, elementos estes que defi-

nem, dentro de cada cultura, a “linha divisória” que os distancia.

Um dos estudos mais marcantes, no que diz respeito a observações

proxêmicas, foi realizado por Hall com pessoas da classe média
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americana. Hall definiu zonas de estudo: íntima, pessoal, social e

pública. Cada uma destas distâncias, por sua vez, subdividida em fase pró-

xima e fase afastada.

Estas distâncias, a serem analisadas neste item do trabalho, demons-

tram em seus conceitos o significado das dialéticas do espaço privado/ínti-

mo; coletivo/comum; exterior/interior e amplo/restrito para cada sociedade,

para cada cultura, em cada momento econômico e político.

Estas dialéticas, implícitas nas distâncias entre as pessoas, devem ser

profundamente analisadas pelo arquiteto. Ele pode, a partir daí, criar os espa-

ços, considerando as raízes culturais, bem como recriá-los de forma mais

organizada para melhorar a qualidade de vida, quando for o caso. Como

exemplo, destacam-se os tabus dos povos africanos. Em certos grupos tribais

a mulher menstruada deve ficar em determinados espaços interiores, afasta-

da dos demais ou, ainda, o adolescente não penetra no espaço interior onde

se encontram a mãe e irmã (tabú do incesto).

É a burocracia, a religião, a divisão em classes sociais que criam cons-

tantemente esta oposição.

Dentro da dialética interior/exterior temos que no Egito e Grécia anti-

gos o povo permanecia nos espaços externos, abertos, enquanto que no

interior dos templos e monumentos fechados, locais exclusivistas, só eram

admitidos os nobres. Em contrapartida, tanto na Catedral Romana como na

Grécia, passa-se a admitir o povo, o coletivo. A dialética amplo versus restri-

to igualmente deve ser estudada para se definir as sensações do homem,

na ocupação dos espaços. A habitação moderna teve volume considera-

velmente reduzido, particularmente com o rebaixamento do pé-direito, o

que acarretou, conseqüentemente, uma redução na relação área-volume

de que dispõe cada indivíduo. Esta diminuição no pé-direito provoca, por

vezes, a sensação sufocante de “peso sobre a cabeça” de seus ocupantes.

Destas reflexões iniciais pode-se chegar à conclusão de que o espaço ade-

quado para o homem viver varia de cultura para cultura.

O japonês parte de um módulo básico definido pelo “tatame” –estei-

ra de palhas de dimensões fixas, sendo que as dimensões de um cômodo

são determinadas por “multimódulos” do tatame. Le Corbusier propõe a idéia

revolucionária de que cada cultura tenha um módulo distinto. “Os japoneses



141

têm uma certa altura média e os suecos outra, mas a diferença entre uma e

outra se limita a esse aspecto isolado. É necessário partir de noções de módulo

bem mais complexas, como por exemplo, uma noção de bolha sensorial

humana (a ser analisada a seguir, quando da conceituação das distâncias

entre as pessoas)  derivada da bolha olfativa, proposta por Hall, em relação a

uma esfera de odor próprio, que cerca o indivíduo, e que estabelece uma

espécie de fronteira a demarcar seus limites íntimos, respeitados em certas

culturas ou normalmente violadas em outras.”  Enquanto o americano procu-

ra manter-se fora do vazio de ação dos odores pessoais, não se aproximando

em demasiado de seu interlocutor – seguramente uma das grandes causas

do desenvolvimento frenético dos mais variados tipos de desodorantes nos

EUA: bucal, para as axilas, etc., para o árabe esse contato com o odor não só

é indiferente como até mesmo procurado.

Este tipo de observação vem de encontro à necessidade do homem

de estabelecer o seu espaço individual e cultural adequado, bem como o

do grupo social a que pertence.

C.1. Distância íntima: trata-se da distância mais próxima possível de

uma outra pessoa. As sensações como olfato, respiração e calor do corpo da

outra pessoa são percebidos através do envolvimento entre dois corpos. Na

distância íntima-fase próxima, o pélvis, as coxas e a cabeça entram em jogo;

os braços rodeiam a outra pessoa; a visão é distorcida e a voz, comparativa-

mente a outras formas de comunicação, é de menor importância. Na distân-

cia íntima-fase afastada (15 a 45 cm), as cabeças, coxas e pélvis não entram

em contato com facilidade, mas as mãos podem ser estendidas e agarradas

às extremidades.

Detectou-se que os norte-americanos se sentem desconfortáveis quan-

do alguém invade a sua zona íntima, assim o manifestam com uma distorção

do sistema visual (estrabismo). O calor e o odor do hálito de outra pessoa

podem ser percebidos, mas continua-se a empregar a voz em tom muito

baixo ou em sussurros. Estas distâncias podem ser observadas em automóveis

lotados, em praias cheias de gente, nos transportes coletivos em horas de

pico ou ainda nos elevadores de alguns edifícios comerciais
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muito movimentados, onde se procura, inclusive, permanecer com

o olhar fixo no infinito. De fato, pode-se observar facilmente que contatos

entre pessoas em elevadores e corredores são extremamente difíceis e não

acarretam amizades mais profundas. Todavia, cumpre lembrar sempre que

estas situações não são universais, tratam-se de “modelos proxêmicos nor-

te-americanos”.

C.2. Distância pessoal: define “a distância que separa sistematica-

mente os membros das espécies (não contato). Poderia ser imaginada como

uma pequena esfera ou bolha protetora que o organismo mantém entre si

e os demais”11. Na distância pessoal-fase próxima (50 a 80 cm) uma mu-

lher pode, por exemplo, permanecer dentro do círculo da zona pessoal

próxima de seu marido, com impunidade, ao contrário de uma outra mu-

lher qualquer. Na distância pessoal-fase afastada (80 a 120 cm) pode-se

manter alguém ao alcance da mão, sendo que assuntos pessoais podem

ser discutidos a essa distância, empregando-se voz moderada. Não se sen-

te nenhum calor do corpo ou odor do hálito.

C.3.  Distância social: a essa distância, segundo a classificação

de Hall, as conversas com voz normal podem ser ouvidas até 6 metros de

distância e não se pode tocar a outra pessoa. Observou-se que a essa

distância, a voz dos norte-americanos é mais baixa do que a dos árabes,

espanhóis e russos, e um pouco mais elevada do que a dos ingleses e

japoneses.

Na distância social fase próxima (1,20 a 2,10 cm), tratam-se os ne-

gócios impessoais de uma forma mais envolvente do que afastada. As pes-

soas que trabalham juntas ou, em contrapartida, participam de uma reu-

nião social informal, tendem a utilizar esta distância. Na distância so-cial,

fase afastada (2,10 a 3,50 cm), os negócios e os discursos sociais são mais

formais. As mesas nos escritórios de pessoas importantes são sufi-ciente-

mente grandes para manter os demais nesta distância. Calor ou odor do

corpo não são notados a essa distância, sendo que o contato visual passa

a ser importante nas conversações prolongadas. Na fase distante, a voz é

mais elevada do que na próxima, sendo que a conversa à porta aberta

pode ser escutada em um cômodo vizinho. Elevar a voz pode reduzir a

distância social para parcial. Esta é a distância adequada para se trabalhar(11) HALL, loc. cit.
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em presença de outra pessoa sem precisar falar com a mesma, e sem, com

isso, parecer rude ou artifício sociofugal.

C.4. Distância pública: nesta distância as pessoas situam-se totalmente

fora de envolvimento uma com as outras.

A partir da distância pública-fase próxima (3,50 x 7,50 cm), um indiví-

duo pode empreender a fuga ou defesa se necessitar. A voz é alta, mas não

em pleno volume. A distância pública-fase afastada – 7,50 m ou mais é a

que se verifica em torno de pessoas importantes e pode ser utilizada por pes-

soas em geral, em ocasiões públicas. A partir desta distância, ou mais espe-

cificamente, a partir de 9 m, segundo Hall, perde-se as matizes da voz nor-

mal, a qual deve ser ampliada e auxiliada com movimentos do corpo bem

como tende a tornar mais lenta, para continuar clara. Nesta distância as pes-

soas permanecem estranhas umas às outras.

Destas quatro zonas estabelecidas, podemos observar que a distân-

cia entre os homens não se restringe à distância de pele a pele, mas abrange

as restrições entre os homens, que diferem em cada parte do mundo, de

povo para povo, definindo as exigências de espaço do homem. Daí, estas

relações se tornarem muito importantes para o conhecimento do arquiteto,

além do conhecimento meramente dimensional. Atualmente os homens pas-

saram a ter de viver e trabalhar em apartamentos e edifícios de escritórios

que proporcionam espaços reduzidíssimos, aquém do necessário para o ho-

mem ter conforto, e dentro de aglomerações urbanas, tendo que deixar de

lado seus ideais individualistas.

De fato, os pesquisadores Zalot e Webber demonstraram, a esse res-

peito, o fenômeno denominado “isolamento vertical”, que costuma ocorrer

em edifícios de apartamentos muito altos. Conclui-se que famílias vivendo

em casas térreas se integram mais freqüentemente com seus vizinhos do que

os moradores de edifícios de apartamentos entre si. Observou-se, ainda, que

quanto mais alto for o edifício de apartamentos, menor é a socialização entre

as famílias moradoras, bem como os contatos destas com parentes e ami-

gos que residem em outros lugares. Tem-se, por exemplo, os americanos classe

média que buscam os espaços livres e o “isolamento familiar” e, por isso,

saem dos aglomerados urbanos para residir nos subúrbios, permanecendo

nos centros urbanos as populações mais po
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bres. Neste contexto, observa-se que a interação social na classe mé-

dia se dá em suas casas e jardins. Já nas classes socialmente baixas, a soci-

alização se dá nas ruas.

Homens de diferentes culturas necessitam de espaços diferentes que

propiciam, ou não, contatos com outras pessoas. “Existem aquelas que sen-

tem prazer em se envolver auditivamente com todas as pessoas (como os

italianos), e aquelas que dependem da arquitetura para separá-los do resto

do mundo (como os germânicos).”12 Na verdade, conclui-se que o homem

apresenta ao redor de si um gama de bolhas “invisíveis”, que se expandem

ou se contraem dependendo do seu estado emocional, da sua cultura, das

suas atividades e do seu status social. (12) HALL, loc. cit.
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