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Ergonomia e adaptações 

adequadas ao 

desempenho na cozinha  

“Porque viver é adaptar-se!” 



ERGONOMIA NA COZINHAERGONOMIA NA COZINHAERGONOMIA NA COZINHAERGONOMIA NA COZINHA    

 

Se vai construir ou remodelar a 

sua cozinha, aproveite e utilize medi-

das ergonómicas para a converter 

num local mais funcional e acessível. 

As medidas que se seguem são as 

adequadas para que possa ser possí-

vel atingir esse objetivo.  

⇒ Entre o fogão e a base dos armá-

rios, deverá existir entre 45 a 70 

centímetros para trabalhar com 

conforto. 

⇒ Os armários superiores deverão 

estar a uma altura entre os 20 e os 

40 centímetros, para evitar que o 

utilizador bata com a cabeça nos 

mesmos. 

⇒ A utilização de uma coluna para 

posicionamento do forno e do micro

-ondas é uma excelente opção. 

⇒ O micro-ondas deve ficar a uma 

altura de 130 a 145 cm. O forno 

convencional um pouco abaixo, a 

uma altura de 90 a 97 cm.  

(Figura 1)  
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Figura 1– Cozinha com as medidas ade-

quadas 

 

A altura da bancada está relacionada 

com a altura do utilizador, sendo que a 

altura do rodapé varia entre os 10 e os 

22 centímetros.  

    

EXEMPLO DE ADAPTAÇÕES :EXEMPLO DE ADAPTAÇÕES :EXEMPLO DE ADAPTAÇÕES :EXEMPLO DE ADAPTAÇÕES :    

Escorredor de loiça- Figura 2; 

 

Prato adaptado- (Para pessoas com altera-
ções neuro-motoras). Figura 3; 

 

Alteador de prato- (Para pessoas com 
mobilidade condicionada dos membros 
superiores e/ou problema de equilí-
brio) Figura 4; 

Suporte para fogão- (Para pessoas que 
não podem usar as duas mãos em 
simultâneo) Figura 5; 

 

Tábua para fatiar- (Para pessoas com 
alterações ao nível da destreza 
manual e/ou com mobilidade condi-
cionada)   Figura 6; 

 

Pega facilitadora da preensão– Figura 7. 
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