
E-mail para contato: cristina.zamberlan@int.gov.br IES: UNESA

Autor(es): Maria Cristina Palmer Lima Zamberlan

Palavra(s) Chave(s): população idosa, modelos humanos digitais 3D, Design Universal, parâmetros para projeto arquitetônico de 
cozinhas

Título: CASA SAUDÁVEL – ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS ERGONÔMICOS PARA A CONCEPÇÃO E ADEQUAÇÃO DO 
LAYOUT DE COZINHAS PARA IDOSOS

Curso: Engenharia de Produção 

Exatas e Engenharias

RESUMO

O percentual de idosos no Brasil, dobrou entre 1960 e 2010. Em 1960, 3,3 milhões (ou 4,7% da população) estavam incluídos nessa faixa etária e 
em 2010 o número foi para 20,5 milhões (ou 10,8% da população) – a tendência é que esse número aumente ainda mais nos próximos anos. O 
IBGE, no Censo de 2000, verificou que 62,4% dos idosos eram responsáveis pelos domicílios brasileiros. Este projeto visa o estudo de layout e de 
design de mobiliário das cozinhas para a população idosa. As cozinhas são locais que oferecem riscos, onde são manipulados objetos cortantes e 
em alta temperatura. Este projeto tem como objetivo estabelecer parâmetros projetuais para adequar cozinhas residenciais à população idosa. 
Outros objetivos são: a) Levantar a bibliografia referente às normas ABNT associadas ao tema, tais como, a NBR 9050 – Acessibilidade a 
Edificações Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos; b) Identificar equipamentos, acessórios e utensílios domésticos utilizados em cozinhas 
residenciais, bem como os problemas advindos da falta de adequação nessa interação com o usuário; c) Elaborar parâmetros ergonômicos para a 
concepção e a adequação do projeto de layout de cozinhas residenciais; d) Realizar pesquisa antropométrica piloto de uma amostra de idosos, 
utilizando a metodologia de escaneamento 3D, de modo a representar em três dimensões a variabilidade antropométrica dos idosos pesquisados; 
e) Gerar modelos humanos digitais 3D da população idosa que possibilitem o desenvolvimento de projetos arquitetônicos e produtos, levando em 
consideração os conceitos do Design Universal que defende a ideia de uma sociedade inclusiva, onde todos os usuários devem ser capazes de 
ingressar, circular e utilizar todos os ambientes independentemente de seu grau de agilidade, habilidade ou idade. A metodologia utilizada: etapa 
1 – Pesquisa bibliográfica; etapa 2 – realização de observações sistemáticas das atividades desenvolvidas por idosos, que voluntariamente se 
dispuseram a participar dessa pesquisa, nas cozinhas das suas residências, selecionando tarefas críticas sob o ponto de vista biomecânico, 
antropométrico, de acessibilidade, de segurança e conforto; etapa 3 – Escaneamento em 3D, utilizando scanner a laser, de idosos voluntários, 
para geração de modelos humanos digitais 3D; etapa 4 – Realização de testes de alcance em situações simuladas; etapa 5 – Tratamento dos 
dados; etapa 6 – Elaboração de parâmetros para o desenvolvimento de layout e mobiliário para cozinhas. Os resultados obtidos: o projeto 
encontra-se em desenvolvimento, já tendo sido executadas as etapas 1, 2 e, parcialmente, a etapa 3. Na execução da Etapa 2, de observação 
sistemática das atividades desenvolvidas por idosos nas cozinhas das suas residências, foram consideradas as atividades mais críticas, indicadas 
pelos próprios idosos. Foi realizada também pesquisa antropométrica dos idosos voluntários utilizando antropômetros. Na etapa 3, que se 
encontra em execução, foram realizados escaneamento 3D dos idosos voluntários utilizando scanner a laser 3D de corpo inteiro. Os scans obtidos 
possibilitam a geração dos modelos humanos digitais 3D dos idosos, que serão utilizados na etapa de dimensionamento do mobiliário de cozinha. 
As conclusões preliminares: O desenvolvimento deste projeto utilizando tecnologia de ponta de escaneamento 3D a laser, associado aos 
conceitos de ergonomia e de Design Universal, possibilitará o desenvolvimento de projetos de cozinhas mais adequados à população idosa 
provendo dados para engenheiros, arquitetos e designers para o projeto de instalações domésticas mais seguras e confortáveis.
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