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RESUMO 

 

CARDOSO, A. M. Desenvolvimento de tabela de medidas de corpo para idosas: estudo 

antropométrico. 2015. 150 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências 

e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o 

Brasil anuncia que o país caminha rumo a um perfil demográfico cada vez mais envelhecido, 

partir de 2039, será registrado o chamado crescimento zero; em 2050, o quadro muda: para 

cada 100 crianças de 0 a 14 anos, existirão 172,7 idosos. Inúmeros são os desafios enfrentados 

pelas pessoas idosas, principalmente para as mulheres que hoje representam 56% da 

população idosa. Um desses desafios é a transformação do corpo, e ao lado da falta de 

produtos do vestuário com medidas adequadas, que, além de vestir o corpo, apresente um 

caimento perfeito que atenda à necessidade física de uso. Esta pesquisa teve como objetivo 

propor os procedimentos, empregando dados antropométricos obtidos com o equipamento 

Body Scanner para elaborar tabelas de medidas, visando estabelecer padrões para serem 

aplicados na confecção de modelagem destinada a mulheres idosas. As medidas utilizadas 

neste trabalho fazem parte do Estudo Antropométrico no Brasil e foram cedidas pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial/Centro de Tecnologia da Indústria Química Têxtil 

(SENAI/CETIQT). Através dos estudos, foi possível classificar os corpos em vários tipos: 

retângulo com cintura grossa e fina, triângulo com cintura fina e grossa e triângulo invertido 

com cintura grossa e propor tabelas de medidas. Os resultados obtidos indicaram a viabilidade 

de aplicação da metodologia proposta para elaboração das tabelas de medidas. 

 

Palavras-chave: Mulheres idosas. Tabela de medidas. Estudos antropométricos. Body 

Scanner. Vestuário para idosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

CARDOSO, A. M. Development of measures to body of elderly table: anthropometric 

study. 2015. 150 f. Dissertation (Master´s Degree) – Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

According to data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE, 2010), 

Brazil announced that the country moves towards an increasingly aging demographic profile 

since 2039, will be recorded the named “zero growth”; in 2050, the picture changes: for every 

100 children 0-14 years there will be 172.7 older. Many are the challenges faced by older 

people, especially for women who now represent 56% of the elderly population. One such 

challenge is the transformation of the body, and with a shortage of garment products with 

appropriate measures, that in addition to dressing the body presents a perfect fit that meets the 

physical need to use. This research aims to propose procedure, using anthropometric data 

obtained with the equipment Body Scanner to prepare tables of measures, to establish 

standards to be applied in making modeling aimed at older women. The measures used in this 

work are part of Anthropometric Study in Brazil and were provided by the National Industrial 

Training Service / Center for Chemical Technology of Textile Industry (SENAI/CETIQT). 

Through the studies, it was possible to classify bodies in various types: rectangle with thick 

and thin waist, thin triangle with thick waist and inverted triangle with thick waistand propose 

measures tables. The results indicated the feasibility of applying the proposed methodology 

for the preparation of measurements tables. 

 

Key words: Elderly women. Measurement tables. Anthropometric studies. Body scanner. 

Clothing for elderly. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) a população idosa do Brasil compreende 

as pessoas a partir dos 60 anos de idade. Esse parâmetro é válido para os países em 

desenvolvimento; quando se trata de países desenvolvidos, o padrão sobe para 65 anos. 

Em termos demográficos, segundo Carvalho e Andrade (2000), envelhecer no plano 

individual, significa aumentar o número de anos vividos. Paralelamente à evolução 

cronológica, também coexistem fenômenos de natureza biopsíquica
1
 e social, importantes 

para a percepção da idade e do envelhecimento. Neste segmento, conhecido como “terceira 

idade”, estão incluídos indivíduos diferenciados entre si, tanto do ponto de vista 

socioeconômico, como nos aspectos demográfico e epidemiológico.  

No Brasil, os idosos estão incluídos no grupo populacional que mais vem crescendo nos 

últimos anos, a exemplo dos demais países em desenvolvimento. De um lado, o país assiste a 

uma redução da população jovem, de outro, constata-se o aumento absoluto de idosos. O 

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE 2010), nesse universo, destaca que 56% da 

população acima de 60 anos é de mulheres idosas. 

É fato notório que, com o avanço da idade, e a partir dos trinta e cinco anos, os corpos 

femininos apresentam as primeiras transformações. Essa transformação se dá pelo acúmulo de 

gordura na região abdominal e se acentuam na meia idade com a chegada da menopausa. São 

gorduras que modificam o corpo, fazendo com que muitas mulheres apresentem naturais 

resistências em aceitar suas próprias aparências. Nesse momento, as vestimentas precisam 

configurar-se para o corpo como uma segunda pele. Neste sentido, os projetos têxteis 

delimitam o corpo, redefinindo as formas e moldando silhuetas, podendo ocultar o seu interior 

ou redesenhar o corpo mudando a sua aparência.  

Devido à complexidade do ser humano, o homem sempre foi objeto de muitos estudos 

antropométricos e ergonômicos, que o acompanham na sua trajetória de vida. É por esse 

motivo que a indústria em geral precisa de informações precisas sobre anatomia e a de tabelas 

de medidas do corpo para o desenvolvimento de inúmeros produtos, incluindo as vestimentas. 

                                                      

1
A natureza biopsíquica compreende as características físicas, fisiológicas e psíquicas do indivíduo, como, por 

exemplo, os traços fisionômicos, o temperamento, os dons especiais, no que diz respeito ao corpo e ao espírito. 
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No campo do vestuário de modo específico, a tecnologia cada vez mais está presente 

nos estudos voltados para o corpo humano. Neles destaca-se o estudo antropométrico feito 

através do Body Scanner
2
 3D, que, através de dados, torna possível criar tabelas de acordo 

com o público-alvo. 

Por esse motivo, então, e por meio dos dados da pesquisa nacional de estudos 

antropométricos, foi possível analisar os corpos das mulheres a partir dos 60 anos e, através 

da análise dos dados, classificar e criar tabelas de medidas adequadas para os corpos das 

idosas. 

 

1.1 Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é propor os procedimentos, utilizando dados antropométricos 

obtidos com o equipamento Body Scanner, para elaborar tabelas de medidas, visando 

estabelecer padrões para serem aplicados na confecção de modelagem especificamente para 

mulheres idosas. 

 

1.2 Justificativas 

 

Como mencionado acima, a Organização Mundial da Saúde (OMS) – o Brasil é uns dos 

signatários – considera idosas as pessoas com 60 anos ou mais, limite de idade considerado 

por países em desenvolvimento. Para países desenvolvidos, idosos, também de acordo com a 

OMS, são aqueles indivíduos a partir dos 65 anos de idade.  

Segundo o IBGE (2008), desde os anos de 1960, a taxa de crescimento da população 

brasileira vem experimentando paulatinamente declínios com a queda da fertilidade. No 

período de 1950 a 1960, essa taxa recuou para 3,04% ao ano e para 1,05% em 2008. A 

perspectiva para 2050, a taxa cairá para 0,291%, que representa uma população de 215,3 

milhões de habitantes. Ainda de acordo com as projeções, o país apresentará um potencial de 

                                                      

2
Body Scanner – escâner de corpo em 3D, equipamento de alta tecnologia que, em segundos, é capaz de gerar 

mais de quatrocentas medidas. O software de extração de medição conta com recursos para visualização da 

forma virtual e com links para conteúdo vestuário em 3D, interligados ao sistema CAD da indústria. 
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crescimento populacional até 2039, quando espera atingir o chamado crescimento zero. A 

partir desse ano serão registradas taxas de crescimento negativas, que corresponde à queda do 

número da população brasileira. 

Na esteira dessas projeções, os dados do IBGE (2010) anunciam que o país caminha 

rumo a um perfil demográfico cada vez mais envelhecido, e aponta para a mudança na 

estrutura etária da população brasileira. Em 2008, para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 

anos, existiam 24,7 idosos de 65 anos ou mais. Em 2050, o quadro muda: para cada 100 

crianças de 0 a 14 anos, existirão 172,7 idosos. 

Um dos fatores que contribuem para a longevidade e a perspectiva futura são os avanços 

da medicina preventiva, as novas tecnologias curativas e as melhorias nas condições gerais de 

vida da população. São acontecimentos que repercutem no sentido de elevar a média de vida 

do brasileiro de 45,5 anos de idade, em 1940, para 72,7 anos, em 2008, ou seja, 27,2 anos de 

vida a mais. O IBGE (2010), também calcula que o país continuará galgando anos na vida 

média de sua população, alcançando em 2050 o patamar de 81,29 anos, basicamente o mesmo 

nível atual da Islândia, com 81,80 anos, de Hong Kong (China), com 82,20 anos e o do Japão, 

com 82,60 anos. 

Pode-se concluir que as informações preliminares indicam que o acréscimo dessa 

população no Brasil será significativo até 2050, elevando consideravelmente o número de 

idosos no país (IBGE, 2010). 

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA, 2012; 2008), a 

média de vida para mulheres era de 76,6 anos, para os homens, 69,0 anos, uma diferença de 

7,6 anos. Em escala mundial, a esperança de vida ao nascer foi estimada em 2008 (período 

2005-2010), em média de 67,2 anos e, para 2045-2050, a projeção mostra uma vida média de 

75,40 anos. 

Solomon (2002), ao estudar o comportamento do consumidor, reconhece que os idosos 

representam grande parte do mercado brasileiro; são os consumidores da terceira idade que 

têm uma característica a ser levada em consideração pelas empresas; ou seja, esses 

consumidores possuem uma renda disponível para gastar, maior que as outras faixas etárias. 

Como exemplo, cita os Estados Unidos, onde os adultos mais velhos controlam mais de 50% 

da renda do país. 

Se, de uma parte, os estudos estatísticos apontam para uma população com idade mais 

avançada, em futuro bem próximo, de outra parte, entretanto, em São Paulo pelo menos na 

Federação da Indústria do Estado de São Paulo (FIESP) não constam registros sobre 
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confecção voltada diretamente para os idosos, e por sua vez, na Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) não foram encontrados estudos de tabela de medidas direcionados 

para esse público especifico. 

 

1.3 Metodologia 

 

 Trata-se de um estudo quantitativo para chegar aos procedimentos servindo-se de dados 

antropométricos, a fim de criar padrões de medidas para a indústria do vestuário. 

A metodologia utiliza-se de Normas Técnicas, da tecnologia em 3D para obter as 

medidas do corpo das mulheres com idade a partir de sessenta anos. Essas participaram da 

Pesquisa Nacional Size BR – O estudo Antropométrico Brasileiro (2010/2013) – residentes no 

estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

Para tanto, foi elaborada tabela de medidas para idosas, através dos dados 

antropométricos realizados por escaneamento do corpo em 3D. Esses foram cedidos pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Centro de Tecnologia da Indústria Química 

Têxtil do Rio de Janeiro (SENAI/CETIQT), a ser desenvolvido no 3º capítulo. 

Como embasamento teórico mostra a transformação do corpo através do 

envelhecimento, e a revisão da literatura aponta para a necessidades/carências de medidas 

adequadas. Portanto, as variáveis independentes (fatores) consideradas no trabalho foram: 

Processo de amostragem 

Coletas de dados 

Análise do banco de dados  

Tabela de medidas 

 

1.4 Organização do trabalho 

 

O trabalho será dividido em cinco capítulos, a saber: Introdução, Revisão Bibliográfica, 

Materiais e Método, Discussão dos Resultados e Conclusões. 

Capítulo 1 – A Introdução, isto é, um apanhado geral do que será tratado nos seis 

capítulos subsequentes, com objetivos, justificativa, o tipo de metodologia a ser utilizada. 

Capítulo 2 – A Revisão Bibliográfica, que apresenta a taxa de crescimento da população 

idosa, as transformações do corpo, estruturas e tecidos para vestimentas, vestuário adequados 

para as idosas, reforçando a necessidade de um estudo antropométrico. Antropometria 
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descrevem os tipos de corpos, padrões de medidas antropométricas, aspecto técnicos da 

medição do corpo, processo de medição do corpo, técnicas de modelagem, equipamento de 

medição de corpo em 3D, comparação dos estudos antropométricos em 3D dos EUA e Coréia 

com os estudos antropométricos do Brasil, utilizando a tecnologia em 3D. 

Capítulo 3 – Materiais e Método, envolve o processo utilizado para medir o corpo 

humano de mulheres, com idade a partir de sessenta anos, residentes nos estados de Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, e o número de pessoas medidas. Apresentam-se as Normas Técnicas 

utilizadas e as medidas de referência para elaborara tabela para a confecção do vestuário. 

Capítulo 4 – As Discussões dos Resultados relatam a seleção de medidas indicadas para 

o desenvolvimento da modelagem da parte de cima e da parte de baixo do vestuário, o Índice 

de Massa Corpórea (IMC) que determina os tamanhos dos manequins. As tabelas mostram os 

resultados para a classificação dos corpos e, em seguida, tabelas de medidas de corpo com 

cintura grossa e cintura fina. 

Capítulo 5 – A Conclusão apresenta como resultado final do trabalho cinco tipos de 

formato de corpo sendo: medida do busto próxima à do quadril com cintura fina; medida do 

busto próxima à do quadril com cintura grossa; medida do quadril maior que à do busto com 

cintura fina, medida do quadril maior que à do busto com cintura grossa; medida do busto 

maior que à do quadril com cintura grossa. Entre as cinco formas do corpo, o formato que 

mais se destacou foi o retangular com cintura grossa. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O ser humano, em qualquer idade em qualquer circunstância, não gosta de incômodo e 

de ser incomodado, seja consigo mesmo, no seu mundo individual, seja no convívio com a 

sociedade. É uma espécie de estado de espírito que, muitas vezes depende das suas roupas que 

veste e que com ela se identifica, como se fosse a extensão do corpo e cúmplice da sua 

felicidade. 

É por isso que a maioria das pessoas quer roupas que vistam bem. Embora a sensação 

de bem-estar seja subjetiva, todavia a satisfação com o vestuário ou caimento da veste, será 

maior se o produto for projetado e fabricado com medidas padrão, de acordo com o público-

alvo. Nessa perspectiva, a tecnologia – medição do corpo em 3D – os estudos 

antropométricos, visa uma maior precisão das medidas do corpo, tornando possível 

determinar a forma do corpo e suas respectivas medidas. 

Desse modo, torna-se possível estudar os corpos das populações, pois pesquisas 

realizadas anteriormente mostram que os tipos de corpos são diferentes entre as raças e que, 

os tamanhos dos corpos, formas e proporções são particularidades de cada grupo ou do 

indivíduo.   

O objetivo deste trabalho foi propor os procedimentos, utilizando dados 

antropométricos obtidos com o equipamento Body Scanner, para elaborar tabelas de medidas, 

visando estabelecer padrões para serem aplicados na confecção de modelagem 

especificamente para mulheres idosas. 

A medição do corpo humano das mulheres, com idade a partir de sessenta anos, foi 

realizada nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro; contou com a participação de cento e 

vinte e oito mulheres. Sete medidas foram descartadas, por possuírem proporções muito 

diferentes da população estudada em cada tamanho. 

Foram então identificados seis tipos de formas de corpo na população pesquisada. São 

eles: medida do busto próxima à do quadril com cintura fina; medida do busto próxima à do 

quadril com cintura grossa; medida do quadril maior que a do busto com cintura fina; medida 

do quadril maior que a do busto com cintura grossa; medida do busto maior que a do quadril 

com cintura fina; e medida do busto maior que a do quadril com cintura grossa. 

No universo estudado houve prevalência das seguintes formas: retangular, medida do 

busto próxima à do quadril que representa 64,5% da população estudada, triângulo invertido, 

120 
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medida do busto maior que a do quadril está presente em 18,2% da população, triângulo, 

medida do quadril maior que a do busto em 17,3% das idosas. A Figura 5.1 representa as 64% 

da população estudada. 

 

Figura 5.1 – Avatar com a medida do busto próximo à do quadril com cintura fina e 

grossa.  

 

  
Fonte: Ana Maria Cardoso, 2014 

 

Quanto à forma da cintura: 70,2 % das idosas possuem cintura grossa, e 29,8% cintura 

fina. Na amostra pesquisada não foram consideradas idosas com medida do busto maior do 

que do quadril e com cintura fina. 

A comparação entre a tabela de medidas das idosas e a tabela de medidas da população 

adulta mostrou que houve um aumento significativo no perímetro da cintura das idosas que 

participaram deste estudo. Mostrou também a redução do perímetro do quadril, deixando 

evidente que os resultados obtidos confirmam os dados da literatura especializada e 

121 
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pesquisada.  A Figura 5.2 mostra a comparação do corpo com as medidas de Duarte (2013) com 

as das idosas. 

 

 Figura 5.2 – Comparação dos avatares com as medidas de Duarte (2013) com as das 

idosas 

 

 
 Fonte: Ana Maria Cardoso, 2014 

 

O ser humano valoriza a roupa que veste, Guariento; Neri (2010) descrevem que o 

vestuário constitui um valor importante para os idosos. Explicam que, pois devido à perda do 

vigor física, os trajes podem ser selecionados para encobrir imperfeições do corpo ou acentuar 

determinadas características físicas. Castilho; Martins (2005) relatam que os materiais têxteis 

são projetados para delimitar um espaço em torno do corpo, definindo linhas e volumes, 

configurando uma nova silhueta. “A maior parte das idosas têm dificuldade em comprar 

vestimenta adequada à seu corpo, alterado pela idade”. “Este vestuário normalmente são 

122 
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encontros em lojas especializadas a custos muito elevados” (GUARIENTO; NERI, 2010, p. 

333). 

Os resultados obtidos indicam a viabilidade de aplicação dos procedimentos proposto 

para elaborar as tabelas de medidas – essencial na fabricação de vestuário – a partir de um 

público-alvo (idosas). Através dos estudos antropométricos, é possível modelar peças do 

vestuário, visando um melhor caimento da roupa, atendendo à população idosa que, no Brasil, 

no ano de 2050, terá a mesma expectativa de vida dos países desenvolvidos.  

A validade deste estudo restringe-se à sua amostra, não permitindo uma generalização, 

já que a amostra não foi probabilística. Ainda assim, os dados aqui apresentados são de 

grande valor para guiar o designer no projeto de novos produtos voltados à terceira idade. É 

complexa a tarefa de atender os requisitos para fabricação de peças, para uso no vestuário 

feminino que sejam confortáveis, com boa aparência e caimento, e é nesse sentido que esta 

pesquisa se propõe a colaborar. 

Por outro lado, pretende-se que este trabalho seja tão somente um ponto de partida para 

novos estudos e pesquisas, voltados para enriquecer sempre mais a qualidade de vida das 

pessoas em geral e das idosas em particular. 

123 
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