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RESUMO

A aplicação de dados antropométricos no design do espaço de trabalho pode se dar tanto pelo uso direto de medidas 1D ou 2D, quanto pelo uso 
de modelos humanos digitais 3D. Nesse estudo foram utilizados modelos humanos digitais 2D e 3D para avaliar o espaço ocupado e para o 
projeto do layout interno de um veículo modular de transporte público que utiliza tecnologia de levitação magnética. Para isso, pessoas foram 
digitalizadas simulando posturas reais adotadas em viagens de metrô. Objetivos: Apresentar a aplicação de dados antropométricos 1D e 3D ao 
layout interno de um veículo de transporte público. Os dados antropométricos 1D foram extraídos do banco de dados antropométricos da 
população brasileira e os dados antropométricos 3D foram obtidos por meio de um scanner 3D a laser de corpo inteiro. Um segundo objetivo 
desse trabalho é apresentar a digitalização em 3D do corpo humano como ferramenta de auxilio aos projetistas na tomada de decisões. Um dos 
principais requisitos do projeto era estabelecer o número máximo de pessoas por módulo do veículo. Essa era uma questão fundamental porque 
determinava o peso final do veículo diretamente relacionado à capacidade de levitação magnética. Metodologia utilizada: Para estudar a 
adequação dimensional dos módulos do veículo em relação a ocupação dos passageiros foram elaborados desenhos em 2D, a partir de desenhos 
técnicos dos módulos do veiculo e de medidas antropométricas 1D. O estudo dimensional considerou os seguintes dados técnicos: dimensões dos 
módulos do veículo; peso máximo de cada módulo com passageiros; capacidade esperada. Na concepção inicial do layout interno dos módulos a 
ocupação máxima era de 12 pessoas, 8 na postura sentada e 4 na postura em pé. O espaço livre entre os pés dos passageiros na postura sentada 
não era suficiente para acomodar os passageiros em pé, dificultando o equilíbrio e gerando a necessidade de mudar o posicionamento dos pés 
dos passageiros sentados. Foram estudadas três alternativas de layout interno considerando: a) Ocupação por pessoas de diferentes tamanhos e 
proporções; b) Portas de acesso: entrar e sair do veículo deve considerar a abertura de 1,20 m; Circulação no interior do veículo; c) Adoção de 
diferentes posturas para que a cabeça das pessoas possa ser mantida em diferentes níveis de modo a evitar a sensação de confinamento e 
facilitar o fluxo de ar condicionado dentro da cabine de passageiros. O uso de um scanner 3D a laser de corpo inteiro possibilitou a criação de 
modelos humanos digitais de usuários em diferentes posturas usando diferentes acessórios como mochilas, bolsas etc. Resultados e conclusões: 
Ao comparar as duas abordagens, a 3D apresentou respostas mais adequadas quanto à capacidade máxima de pessoas, ao projeto do sistema de 
fluxo de ar e aos espaços ocupados por diferentes grupos de pessoas em diferentes posturas funcionais. Desse estudo pode-se concluir que o 
peso nunca será constante e pode variar entre 859,4 Kg e 1005 Kg por veículo. Esse estudo também deve considerar o peso de pertences pessoais 
como mochilas (média de 5 Kg por pessoa). Existem modos de se controlar a ocupação horizontal (mais e mais pessoas entrando no veiculo), mas 
nunca a ocupação vertical (estatura das pessoas transportadas). Assim, a referência de peso é essencial para definir a robustez do sistema 
desenvolvido. O uso da digitalização humana em 3D foi essencial na definição do layout interno, tornando a visualização da ocupação da cabine 
mais precisa. Quando os modelos humanos digitalizados foram aplicados aos mockups virtuais do módulo de passageiros, foi possível observar 
que as soluções propostas pela antropometria 1D levaram a um maior número de passageiros, por não considerar as posturas assumidas, bem 
como os acessórios utilizados pelas pessoas durante viagens realizadas de trem e metrô.

Engenharias

Engenharia de Produção
X Seminário de Pesquisa da Estácio


