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RESUMO

Modelos Humanos Digitais 3D são representações da forma humana utilizadas como ferramentas de projeto. A utilização de Modelos Humanos 
Digitais 3D em projetos - ou DHM em acrônimo da sigla internacional digital human models – possibilita o teste de alternativas, a geração de 
propostas de soluções de projeto de maneira a validá-las ou prototipa-las em fases iniciais do projeto quanto à interação entre o objeto ou 
ambiente projetado e o usuário. Essa  abordagem coloca a relação do ser humano com o objeto/serviço no centro do processo de tomada de 
decisões. O crescimento da indústria de games e entretenimento possibilitou um aumento significativo de pesquisas sobre os DHM, porém, em 
sua grande maioria, com fins de entretenimento. Um estudo com características mais sistemáticas se faz necessário para preencher a lacuna 
existente entre os DHMs produzidos para fins de entretenimento e os estudos relativos para fins de projeto, incluindo-se nesse segundo grupo os 
serious games, jogos com temáticas voltadas para aprendizado, treinamento entre outros, mas que se distinguem dos games de entretenimento 
por seu conteúdo e objetivos programáticos. Diante da abrangência entendida pela representação da forma humana, abordaremos a utilização 
Modelos Humanos Digitais 3D  para fins de projeto, no desenvolvimento e criação de produtos ou serviços nas áreas do Design, Arquitetura, Arte 
e Engenharia. Os modelos Humanos Digitais 3D hoje disponíveis no mercado se encontram em níveis diferenciados de complexidade, mas, 
essencialmente, são ferramentas de design que permitem avaliações quanto ao conforto postural e determinam espaços, alcances e áreas de 
visão a serem considerados desde as primeiras etapas do projeto. A integração dos sistemas CAD com dados antropométricos e biomecânicos 
permite que modelos humanos digitais 3D possam ser incorporados mais cedo às etapas de projeto, com as seguintes vantagens, como a) 
Redução do tempo de projeto; b) Redução dos custos do projeto com a antecipação da entrada de dados ergonômicos; c) Análise em 3D, 
facilitando e tornando mais rápida a visualização de problemas de interface entre o modelo humano virtual e o objeto projetado, possibilitando 
assim ajustes no projeto; d) Melhoria da qualidade do produto, antes da sua entrada em produção, por meio da análise virtual de aspectos 
ergonômicos. À luz do contexto explicitado anteriormente, propomos como objetivo geral deste trabalho a elaboração de um livro sobre métodos 
e técnicas para o desenvolvimento de Modelos Humanos Digitais 3D e suas aplicações em projetos, de modo a possibilitar a disseminação dessa 
tecnologia e a formação de profissionais de projeto, tais como, engenharia, arquitetura e design, nessa área inovadora. A metodologia a ser 
seguida envolve as seguintes etapas: a) Pesquisa bibliográfica; b) evolução histórica dos modelos humanos digitais disponíveis no mercado; c) 
descrição dos equipamentos e procedimentos de aquisição de forma da superfície corporal e desenvolvimento de modelos humanos digitais 3D; 
d) descrição dos equipamentos e procedimentos para a captura de movimentos humanos; e) descrição das alternativas para a criação de 
movimentos matemáticos que simulem movimentos humanos; f) descrição da aplicação de movimentos e vantagem comparativa na aplicação de 
movimento aos modelos humanos digitais 3D para a geração de sistemas de simulação; g) descrever o desenvolvimento de ferramentas para 
aplicação de modelos humanos digitais 3D para avaliação e projetos de produto e arquitetônicos. Essa pesquisa encontra-se em andamento, mais 
precisamente na etapa d, mas esperamos que os resultados da sua conclusão possibilitem a elaboração de material didático inovador para 
formação de alunos e profissionais de projeto para o desenvolvimento e aplicação de Modelos Humanos Digitais 3D ao projeto arquitetônico, de 
produtos, e de postos e ambientes de trabalho.
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