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Esses volumes reúnem os artigos aprovados para a oitava edição do ENSUS – 

Encontro de Sustentabilidade em Projeto. O evento foi concebido para proporcionar 

momentos de reflexão e discussão sobre um dos temas mais atuais e recorrentes de 

nossos dias. Ainda mais em nossos recentes dias, nunca a sustentabilidade mereceu tanta 

atenção. 

 A edição do ENSUS 2020 sem dúvida entra para a história. Por diversos motivos. 

É a primeira edição que a coordenação geral dos trabalhos foi assumida por outra 

instituição que não a dos idealizadores do evento. O ENSUS já aconteceu em outras 

paragens, mas as condições que antecederam a realização do ENSUS no ano de 2019 

exigiram que o evento assumisse um novo modelo. Quer pelo fôlego necessário para 

realização de um evento anual, onde um ciclo nem terminou e o outro já está começando. 

Quer pelo afastamento para pós-doutoramento em Portugal de seus idealizadores. 

 Desta forma, o ENSUS 2020 foi um evento organizado à distância, em toda a sua 

jornada, iniciada em Maio de 2019, quando aconteceram as primeiras reuniões de 

organização para passagem do bastão. O Know-how adquirido com as sete edições 

anteriores, permitiu a composição do modelo que hora replicamos: a identidade visual, 

modelos de submissão, templates de apresentação e rotinas de funcionamento estão de 

tal forma consolidadas que facilitam muito os trabalhos. A UNISUL, na figura de Rachel 

Faverzani Magnago e Ana Regina Dutra, aceitou a incumbência que realizou com maestria, 

a ser comprovada, esperamos, nos próximos dias a partir deste que marca o início do 

evento. 

Muitas videoconferências e conversas de whatsapp nos conduziram até este 

momento, onde os nossos esforços serão validados. E não foi sem contratempos. 

O maior deles, nem precisamos mencionar. A pandemia Covid-19 sequer poderia 

ser cogitada. Quem de nós, além de Raul Seixas, poderia imaginar o dia em que a terra 

parou? A pandemia colocou a equipe organizadora frente ao desafio de enveradar por 

caminhos inusitados e nos empurrou rumo a realização do evento também à distância. 

Nada mais sustentável!!! 

Entre prós e contras que vão da definição da tecnologia e suas incertezas, 

possibilidades mil de realização, mudanças de rubricas de despesas e outras tantas 

questões que tiveram de ser decididas sem que tivéssemos respostas claras, a 

organização do ENSUS encarou mais este desafio. 

O principal motivo: a esperança! De dias melhores, de que o nosso esforço pudesse 

motivar outros. Tudo para transmitir a mensagem que a vida deve continuar frente às 

adversidades. De que o tripé da sustentabilidade, econômico, social e ambiental, nunca foi 
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tão evidente. Vemos uma crise social sem precedentes que atingiu a saúde e o estilo de 

vida das pessoas. Que sem dúvida vêm para modificar comportamentos e os modos como 

interagimos em comunidade. Assistimos uma crise econômica abalar a todos. Vemos os 

vulneráveis ainda mais fragilizados, enquanto acompanhamos sua derrocada do alto de 

nosso conforto, mesmo que tentemos minimizar, de uma forma ou de outra seu sofrimento. 

Por outro lado, o meio ambiente se recupera e a fauna reconquista seu espaço nas 

ruas desertas. As águas tornam-se cristalinas e cheias de vida novamente. Nosso céu se 

torna mais límpido, talvez para nos renovar naquela esperança. Ou talvez, simplesmente 

para nos dizer que nossa prosperidade, da forma como estamos conduzindo as coisas, 

significa a doença da natureza. E que o contrário lhe fornece perspectivas de recuperação. 

No mínimo é um alerta que nos indica que voltar ao normal talvez não seja mais uma opção. 

Nos mostra que podemos viver de uma forma diferente. Que devemos entender nossa 

insignificância frente ao poder da natureza e sermos menos destrutivos. Que podemos 

consumir menos. Tudo isso nos mostra que precisamos nos reinventar. Assim como 

fizemos com o evento deste ano.  

A partir desta reflexão, apresentamos nesse compêndio, uma série de artigos nos 

mais diversos temas. São 153 artigos aqui publicados, que serão apresentados de forma 

oral ou em pôsteres. São pesquisas realizadas em todo o Brasil e no exterior, dedicadas a 

superar o desafio do desenvolvimento sustentável. 

Daqui colheremos os frutos que poderão conduzir a espécie humana a um novo 

paradigma: o de viver em harmonia com nossa casa, o planeta Terra. 

 Com esse pensamento otimista, desejamos a todos um ótimo evento e uma boa 

leitura. 
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Educação ambiental para crianças: desenvolvimento de um minhocário 

lúdico 

 

Environmental education for children: development of a ludic wormhole 

 

Ranieri Paulo Bona, graduando Design de Produto, UFSC  

ranieribona@gmail.com 

Ana Veronica Pazmino, Dra., UFSC 

anaverpw@gmail.com 

 

Resumo 

O descarte consciente se faz necessário para que os resíduos orgânicos e sólidos sejam separados e 

reciclados de maneira cíclica e eficaz, proporcionando uma maior qualidade e reaproveitamento 

destes resíduos. Tendo em vista essa problemática e buscando uma conscientização maior das 

futuras gerações para o descarte correto desses materiais o seguinte estudo apresenta a elaboração 
de um minhocário para crianças, com design lúdico em formato de fruta. A proposta foi 

desenvolvida em parceria com o Núcleo de Desenvolvimento Infantil - UFSC”. A realização do 

projeto teve como base os métodos de design seguidas de diretrizes que foram aplicadas durante a 
disciplina de Metodologia de Projeto do curso de Design de Produto UFSC. O resultado é um 

mockup de minhocário para ser utilizado dentro da sala de aula proporcionando às crianças uma 

dinâmica de conhecimento sobre o desperdício de alimentos orgânicos e seu devido descarte, 
guiados pela ludicidade por meio da forma incorporada ao minhocário. 

 

Palavras-chave: Minhocário; Design de produto; Pré escola; Educação ambiental  

 

Abstract 

Conscious disposal is necessary for organic and solid waste to be separated and recycled in a 
cyclic and effective manner, providing a higher quality and reuse of this waste. Given this problem 

and seeking greater awareness of future generations for the proper disposal of these materials the 

following study presents the elaboration of a worm for children, with playful design in the shape of 
fruit. The proposal was developed in partnership with the Center for Child Development-NDI 

UFSC. Project realization was based on design methods followed by guidelines that were applied 

during the project methodology discipline in the product design course UFSC. The result is a 
mockup worm to be used within the classroom providing children with a dynamic knowledge about 

the waste of organic food and its proper disposal, guided by playfulness through the form 

incorporated into the worm. 

 

Keywords: Wormhole; Product design; Preschool; Environmental education  
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1. Introdução 

As atividades humanas produzem uma quantidade enorme de resíduos e isto vem sendo 

um grande problema para o planeta na atualidade, pois gera-se cada vez mais detritos, 

sendo muitos de difícil decomposição. Cerca de 99% dos produtos comprados são jogados 

fora dentro de seis meses, e levando em conta que o planeta hoje possui 7,6 bilhões de 

habitantes, para suprir o uso de recursos e absorver todo o resíduo gerado seria necessário 

70% de outro planeta terra. Por ano, são produzidas mais de 2 bilhões de toneladas de 

resíduos no mundo todo. (ONU, 2018) 

Segundo Gilding (2014), o meio ambiente está sendo usado de modo insustentável e se 

os comportamentos não mudarem, ele deixará de estar disponível para uso. Segundo o 

autor, em 2009, a população global precisava de 140% da terra disponível, ou seja, 1,4 do 

planeta. Sendo que em 1986 foi ultrapassada a capacidade da Terra, e desde então os seres 

humanos estão excedendo essa capacidade. Isso significa que a sociedade com suas ações 

está exaurindo o capital todos os dias apenas para sobreviver.   

Uma das maiores preocupações mundiais é a destinação adequada do lixo domiciliar, 

produzida pela população urbana em quantidades crescentes. A maior parte do lixo urbano 

é constituída de matéria orgânica, originadas de restos de alimentos.  

No Brasil, a quantidade de resíduos sólidos gerados é de 260mil ton./Dia, sendo que 

regiões de maior desenvolvimento, como a Sudeste, têm a maior produção per capita (1,96 

kg/hab./dia), enquanto a média nacional é de 1,35 Kg/hab./dia. Em média de todo o lixo 

domiciliar que é descartado pelo brasileiro, estima-se que apenas 25% seja materiais 

recicláveis, 10% são de resíduos diversos e 65% sejam resíduos orgânicos (ARANTES, 

2009). 

O resíduo orgânico acaba se misturando com outros materiais em lixões (depósitos de 

lixo a céu aberto) ocasionando graves problemas ambientais, pois a matéria orgânica ao 

sofrer o processo de liquefação ao ser decomposto, devido ao processo natural e prática das 

bactérias e insetos acaba formando um líquido escuro denominado “chorume”. Esse 

líquido infiltra-se no solo podendo atingir o lençol freático, contaminando assim poços e 

rios. Outro problema grave é a liberação do gás metano (CH4) que no processo de 

decomposição do lixo que chega a aquecer cerca de 23 vezes mais que o gás carbônico 

(CO2) e contribui muito para o agravamento do efeito estufa, além do mau cheiro que é 

causado pela liberação desse gás na atmosfera (DIONYSIO; DIONYSIO, 20-) 

 

2. A responsabilidade social e ambiental no campo do design 

Em relação ao item anterior, cabe mencionar que o design desde muito tempo esteve 

ligado a produção industrial, ganhando ainda mais força partir do século XX, com o fim da 

segunda guerra e a ascensão do capitalismo pelo mundo que acarretou em uma corrida 

industrial em diversos países juntamente com um grande avanço da tecnologia, onde o 

designer teve ligação direta nesse novo modo de vida aplicando em seus projetos materiais 

industrializados, a fim de democratizar o acesso por parte da população de objetos 

cotidianos: cadeiras, utensílios domésticos de uma maneira desenfreada, sem uma visão 

holística do quanto isso afetaria a natureza a curto prazo, com o intuito apenas de gerar 

lucro. Segundo Flusser (2007), nos últimos 50 anos tivemos a maior produção de artefatos 
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da história, nos enquadrando como a espécie que mais produz e consequentemente a que 

mais descarta. 

Todas as épocas foram marcadas por novos materiais e tecnologias: ferro fundido, aço ou 

concreto não eram mais processados em pequenos estabelecimentos ou manufaturas por 
trabalhadores manuais. Os estabelecimentos equipados com maquinário substituíram os 

processos de produção até ali empregados. Teares automáticos, máquinas a vapor, marcenarias 

industriais e construções pré-fabricadas mudaram as condições de vida e trabalho, de forma 

decisiva. As conseqüências sociais da industrialização eram difíceis de prever: grande parte da 

população empobreceu e se tornou proletariado, o ambiente se transformou de forma decisiva 

por meio dos quarteirões habitacionais e distritos industriais. (BÜRDEK, 2006, p.19).  

Desde a década de 70, com a Conferência de Estocolmo, a população mundial vem 

sendo despertada para a necessidade de preservação do meio ambiente, já bastante 

degradado pela expansão do setor industrial. Desse período em diante, assiste-se a diversas 

discussões sobre o uso de tecnologias limpas. 

A primeira publicação focada no desenvolvimento sustentável e que protesta contra essa 

indústria do consumismo data de 1971, Design for the Real World, escrita por Victor 

Papanek. O autor questiona a ética e a responsabilidade dos designers e dos fabricantes e 

propõe uma nova postura para a indústria do consumo.  

Segundo Papanek (1971) o design é uma das profissões mais prejudiciais ao planeta e à 

sociedade, juntamente com a propaganda, que tem convencido as pessoas a comprar o que 

elas não precisam, com o dinheiro que não têm a fim de impressionar os outros que não se 

importam, e ressalta que essa é provavelmente a maior falsidade que ainda vivenciamos 

hoje. 

A maioria das pessoas está acostumada com a ideia de que as grandes mudanças 

ambientais ocorrem lentamente ao longo de muitos séculos ou milênios. Realmente, em 

muitos casos, esse raciocínio é válido, porém, no último século, a humanidade atingiu um 

tamanho populacional e um desenvolvimento tecnológico capaz de consumir em décadas o 

que a natureza demorou milhões de anos para construir.  

Papanek (2007) mencionava sobre a questão da relatividade do tempo justamente para 

concluir que devemos nos mobilizar agora:  

Nos últimos doze mil anos, da Mesopotâmia até o presente, o nosso sentido do tempo não é 

particularmente uniforme. O mundo que compreendemos vai apenas até o Renascimento. O 

mundo tal como o conhecemos realmente remonta à Revolução Industrial, e o mundo onde nos 

sentimos à vontade começou provavelmente – dependendo da nossa idade e sentido da história 
– algures entre 1945 e 1973. Assim, a nossa visão de um futuro ilimitado não passa de uma 

quimera. Durante uma vida, uma década, um ano, ou mesmo um dia, ocorrem mudanças 

dramáticas profundas e impessoais. Acabamos por compreender o conceito de que os 

continentes se podem deslocar ao longo de uma eternidade e que, em termos nucleares, podem 

morrer rapidamente. Todavia, sentimos que o “tempo normal” está isolado dessas grandes 

mudanças. No entanto, a maior parte dos danos ecológicos e possivelmente irreversíveis 

ocorreu apenas durante os últimos trinta anos. O tempo está a esgotar-se (PAPANEK, 2007, 

p.29).  

Victor Papanek é considerado um grande nome no campo do design social, pois em seus 

escritos refutou o design padrão, de apenas servir para a alimentação do sistema 

consumista e também critica a existência da categoria especial de “design sustentável”, 

defendendo que seria mais simples se os designers reformulassem seus “valores”, 
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adquirindo assim um novo olhar para a realização de seus projetos, um olhar social, onde o 

design deve estar a serviço do indivíduo de acordo com a exigência do contexto 

socioeconômico e cultural no qual o sujeito está inserido e também combinado aos 

aspectos do clima e uso ecológico dos materiais. Por fim Papanek (2007) ressalta o poder 

de mudança que o designer possui, de eliminar ou criar novos padrões, porém desde que 

pensemos nas verdadeiras necessidades do ser humano, pois muitos dos problemas que 

hoje vivenciamos é por termos focado nas necessidades do “topo da pirâmide” e não 

naqueles que representam a “base da pirâmide”, ocasionando assim em diversos problemas 

que enfrentamos hoje, tanto sociais, ambientais e econômicos. 

Visto a necessidade de mudança no sistema de produção e no modo de vida das cidades 

e comunidades em 2019 ocorreu a primeira Assembleia do ONU-HABITAT, com a 

participação de representantes de 127 nações de todo o mundo, no escritório da agência das 

Nações Unidas em Nairóbi, no Quênia. (NACOESUNIDAS, 2019) 

A Declaração Ministerial reconheceu que a “era atual sem precedentes de aumento da 

urbanização constitui um desafio e uma oportunidade para promover o desenvolvimento 

sustentável”. Isso exige a “promoção de padrões sustentáveis de consumo e produção” 

através de vários métodos, incluindo tecnologias inteligentes, estilos de vida sustentáveis e 

eficiência de recursos. 

De acordo com a diretora-executiva do ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, a 

agência vai ampliar seu apoio às cidades, para que órgãos municipais aprimorem suas 

práticas de gestão de resíduos. O objetivo da assistência será encontrar soluções de design 

baratas e criar sistemas eficientes, a fim de promover a coleta e o descarte adequados do 

lixo. 

3. Educação ambiental  

A educação ambiental representa uma possibilidade bastante plausível, uma vez que por 

meio da escola é possível viabilizar ações para a formação do cidadão crítico, responsável, 

criativo e comprometido com a sustentabilidade do meio de suas ações no presente e no 

futuro. 

Aplicações praticadas resultantes dessa postura de defesa da natureza são uma realidade 

nos dias de hoje. É possível aliar proteção do meio ambiente a resultados econômicos, 

sociais, ecológicos e de economia de recursos naturais, através de uma destinação 

adequada do lixo urbano, ou seja, realizar o aproveitamento da parte orgânica do lixo para 

a produção de composto orgânico e do reaproveitamento dos resíduos sólidos inorgânicos 

pela reciclagem de materiais. 

Quanto mais cedo essa temática for abordada na vida das pessoas, maiores as são 

oportunidades de despertar a consciência pela preservação. Por isso, a educação para uma 

vida sustentável deve começar já na pré-escola.  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil implementado em 1998, 

visa estabelecer metas de qualidade na educação que contribuam para as crianças terem um 

desenvolvimento integral de suas identidades propiciando acesso e a ampliação, pelas 

crianças, dos conhecimentos da realidade social, cultural e ambiental. 
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E atendendo às determinações da Lei n
o
 9.795, de 27 de abril de 1999, que estabelece a 

Política Nacional de Educação Ambiental, coloca como exigência que em todos os níveis 

de ensino devam ter atividades relacionadas a educação ambiental, não como disciplina, 

mas como tema a ser incluído nos diferentes conteúdos programáticos.  

Art. 1
o
 Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não-formal. 

Sendo assim, este trabalho visa a sensibilização e posteriormente conscientização de 

crianças, considerando que estão em fase de desenvolvimento cognitivo, buscando uma 

mudança comportamental, na inserção de valores para esse indivíduo na formação de 

cidadãos mais atuantes e críticos a partir de ações simples de práticas individuais ou 

coletivas no sentido de mudar essa realidade já apresentada. 

4. Projeto para educação ambiental  

Este projeto foi desenvolvido no semestre de 2019/1 na disciplina de Metodologia de 

Projeto na segunda fase do Curso de Design de Produto da UFSC.  

A disciplina trabalha por meio da estratégia de projeto, nela foram apresentados 

diversos métodos de design (técnicas e ferramentas) para elaboração de um projeto de 

design com abordagem social e ambiental, o tema trabalhado na disciplina foi: desenvolver 

material didático ou objetos de auxílio ao ensino para o núcleo de desenvolvimento infantil 

NDI-UFSC que atende crianças de 0 a 5 anos 11 meses. 

Primeiramente buscou-se por meio de uma pesquisa inicial o entendimento de todo o 

funcionamento e dinâmica do próprio núcleo. Partindo da pesquisa foram realizadas duas 

visitas ao núcleo, com a apresentação dos espaços, seguida de reuniões e entrevistas com 

professores em busca da identificação de uma problemática em que o design possa atuar. 

Sendo assim, foi identificada uma problemática bastante plausível para a atuação do 

design em busca de uma melhoria na qualidade pedagógica sobre o tema relacionado a 

educação ambiental com as crianças, verificou-se a necessidade de remodelar o minhocário 

como atividade lúdica. 

O minhocário é uma atividade desenvolvida com as crianças de todas as fases do NDI 

relacionando a temática da educação ambiental, respaldando a importância do 

reaproveitamento de resíduos orgânicos gerados no próprio NDI que a partir da 

vermicompostagem (processo de transformar desperdícios orgânicos em composto de alta 

qualidade em pouco tempo e sem grandes exigências de espaço, tempo ou equipamento, 

utilizando minhocas) é possível obter-se um húmus (processo final de decomposição da 

matéria orgânica, onde se origina um excremento riquíssimo em nutrientes, seres-vivos e 

matéria-orgânica que são facilmente assimiláveis e absorvidos pelas raízes das plantas) 

riquíssimo podendo ser utilizado juntamente com as crianças na adubação das hortas e 

canteiros do próprio núcleo. 

4.1 Desenvolvimento de um minhocário 
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Viu-se a necessidade de uma melhoria no minhocário que vinha sendo utilizado em 

atividades de educação das crianças relacionado a reciclagem do resíduo orgânico. O 

minhocário é um reaproveitamento de baldes (artesanal), sem cores nem formas 

inovadoras, despertando pouco o interesse da criança sobre o assunto e sem conforto no 

uso, como mostra a Figura 1. 

Figura 1: minhocário utilizado no NDI. Fonte: elaborado pelos autores. 

Portanto foi decidido trabalhar com as crianças de 5 anos a 5 anos e 11 meses 

pertencentes ao grupo 6 do NDI sob tutoria da professora Giandrea Reuss Strenzel. Dando 

início aos métodos de design para desenvolver uma melhor solução para a problemática, 

foram realizados diversos processos metodológicos, como pesquisas de público-alvo, 

infográficos, mapa mental, análise sincrônica, entre outras, buscando entender a 

importância da temática e buscando também outras referências de minhocários utilizados 

na educação infantil, foram feitas pesquisas relacionadas ao comportamento e 

personalidade da criança e aplicadas em painéis semânticos até chegar em uma primeira 

ideação do protótipo. 

4.2 Análise sincrônica 

Uma das ferramentas metodológicas foi a busca e análise de outros minhocários que 

tivessem o intuito de trabalhar a temática com as crianças. No mercado foram encontrados 

diversos modelos, porém, muitos para a utilização doméstica, como mostra na primeira 

imagem. Para ser utilizado com crianças como atividade lúdica foram encontrados apenas 

dois modelos, sendo um modelo nacional como mostra na segunda imagem e um outro 

modelo norte-americano na Figura 2. 
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Figura 2: Análise sincrônica de minhocários. Fonte: elaborado pelos autores. 

Após a identificar os elementos de um minhocário: dimensões, preço, materiais, 

capacidade entre outros, foi montada uma lista de necessidades e estabelecidos os 

requisitos de projeto para direcionar a geração de alternativas. 

4.3 Geração de alternativas 

Após todo o processo de pesquisa relacionado com a temática em busca de um 

completo entendimento sobre o processo de decomposição do resíduo orgânico e sobre o 

funcionamento de um minhocário a fim de obter informações sobre sistema, tamanho, 

estilo, cores, materiais; formas etc., sendo assim como uma etapa no processo de design é a 

etapa de geração de alternativas, onde o produto de fato começa a ganhar forma. Uma 

primeira etapa da geração de alternativas foi realizada por meio de sketchs, como é 

mostrada na Figura 3.  
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Figura 3: Geração de alternativas. Fonte: elaborado pelos autores. 

Nas alternativas números 1 e 2 tomou-se como referência as composteiras domésticas 

porém, com algumas diferenciações como: visores para visualização interna da 

composteira, portas fictícias, o teto em formato triangular tornado a forma semelhante a 

uma casa. 

Nas alternativas 3 e 4 tomou-se como referência a própria composteira utilizada no 

NDI, com um formato circular, acrescentando-lhes detalhes como portas e janelas para 

visualização interna, a tampa em formato de pirâmide e a forma como um todo semelhante 

a um foguete. 

Por último foi desenvolvido uma alternativa que em um primeiro momento foi dada 

como a mais ideal para o projeto (alternativas 5 e 6), uma composteira em formato de 

abacaxi, pois sua forma já fazia relação com o tema, a decomposição de alimentos, porém 

a realização dessa alternativa acabou sendo inviabilizada, já que o abacaxi é um fruto não 

recomendado para ser inserido em um minhocário, pois devido a pele sensível das 

minhocas os alimentos cítricos acabam prejudicando o bom rendimento no processo de 

decomposição.  

Sendo assim, uma segunda geração de alternativas foi realizada, com desenhos tomando 

como referência a maçã, uma fruta com formato arredondado e alongada que permitiria 

colocar as três caixas necessárias para o eficiente processo de compostagem.  

Após a dimensão adequada das partes do minhocario, partiu-se para a modelagem 3D, o 

refinamento e a confecção de um modelo de apresentação em escala 1:5. 
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4.5 Solução final 

A composteira possui 4 partes modulares empilhadas. A primeira parte (superior) serve 

como tampa do sistema. As duas partes centrais são onde ocorrerá a decomposição dos 

alimentos pelas minhocas e o recipiente da parte de inferior (coletora) recolhe o composto 

líquido que escorre das partes superiores digestoras.  

Os recipientes centrais, digestoras, são furadas no fundo para facilitar o fluxo das 

minhocas e para melhorar o escoamento do composto líquido, e também furadas nas 

laterais para permitir a entrada de ar do sistema. A parte inferior, coletora, possui uma 

torneira para facilitar a retirada do composto líquido (húmus).  

Os resíduos orgânicos devem ser colocados na primeira parte, digestora superior. 

Quando esta é completamente preenchida, deve ser trocada de posição com a parte 

digestora que está no meio, podendo assim neste novo recipiente superior ser inserido 

novos resíduos orgânicos, ao chegar ao fim de todo o processo de decomposição da caixa 

que está abaixo, as minhocas automaticamente sobem para a parte superior para realizar 

novamente o processo de decomposição, após esse processo o resíduo que restou da 

decomposição das minhocas no recipiente de baixo, pode ser retirado e utilizado para 

adubar hortas e jardins. A Figura 4 mostra a modelagem do produto e a Figura 5 o modelo 

em escala 1:5 impresso em PLA (polímero reciclável) em impressora digital.  

 

Figura 4: modelagem 3D da maçã minhocario. Fonte: elaborado pelos autores 
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Figura 5: Modelo 1:5. Fonte: Fonte: elaborado pelos autores 

 

A composteira terá uma altura de 700mm e uma largura de 500mm, fazendo com que a 

criança possa manuseá-la sem dificuldades, a altura foi pensada com o intuito de despertar 

o interesse na criança em que ela voluntariamente verifique o processo de decomposição 

dos alimentos que foram inseridos no minhocario diariamente. A partir das análises do 

modelo em escala as próximas etapas devem ser:  Um estudo de usabilidade com mockups 

1:1 em papelão para auxiliar na visualização do objeto em relação à antropometria das 

crianças (pegas e usabilidade); Desenvolvimento de encaixes e planejamento para 

confecção de um produto viável em uma indústria. 

Cabe salientar que que este projeto foi realizado como atividade de uma disciplina da 

segunda fase do curso e nos próximos meses deverão ser feitos ajustes para obter feedback 

do NDI-UFSC e continuar com a confecção de um protótipo funcional. 

 

6. Considerações finais 

 

A problemática ambiental ocasionada pelo descarte incorreto dos resíduos domésticos é 

elevada, portanto cabe informar e sensibilizar as futuras gerações para a importância do 

descarte correto dos resíduos buscando assim diminuir o resíduo que é encaminhado a 

lixões e/ou aterros sanitários. Espera-se a fabricação do minhocario que espera-se seja feita 

em polímero reciclável ou biodegradável e por meio do processo de rotomoldagem. 

Espera-se também que ocorra a aplicação no NDI e em outros ambientes escolares para 

proporcionar a disseminação acerca da compostagem, descarte adequado do material 

orgânico e o reaproveitamento do húmus para jardinagem.  

O artigo mostrou que o incentivo da reflexão da problemática ambiental e 

responsabilidade social em curso de design nas fases iniciais podem oferecer soluções 

como a de informar as crianças e contribuir com o ensino do meio ambiente. Essa é uma 

das ações que o designer pode fazer para minimizar os impactos provocados no meio 

ambiente e colaborar com a educação ambiental. 
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Resumo 

O artigo apresenta a o conceito de sustentabilidade, usando jogos didáticos e educativos para 
crianças. O trabalho também aborda o desenvolvimento cognitivo das crianças para que se saiba 
melhor onde agir, a importância da educação para o desenvolvimento sustentável. O trabalho 
contribui na pedagogia do design mostrando a importância do jogo como uma estratégia pedagógica 
que busca facilitar a aprendizagem dos temas tratados, de forma que a criança aprenda de forma 
lúdica e que possa reconhecer a complexidade e responsabilidade ambiental. 

 

Palavras-chave: Jogos didáticos; Educação ambiental; Sustentabilidade 

 

Abstract 

The article introduces the concept of sustainability, using didactic and educational games for 
children, the work also addresses the cognitive development of children so that they know better 
where to act, the importance of education for sustainable development. The work contributes to the 
pedagogy of design, showing the importance of the game as a pedagogical strategy that seeks to 
facilitate the learning of the themes dealt with, so that the child learns in a playful way and can 
recognize the complexity and environmental responsibility.  

 

Keywords: Educational games; Environmental education; Sustainability  
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1. Introdução 

 

A escola de hoje ocupa um lugar de extrema importância na educação, na maturidade e 
no crescimento, na medida em que, em tempos passados, a educação era transmitida 
diretamente de pais para filhos e poucos eram aqueles que tinham acesso a instituições 
escolares. É na infância que a criança se prepara para o futuro, tendo de assimilar 
corretamente hábitos, normas e valores sociais indispensáveis para o seu desenvolvimento e 
aceitação social. Nos dias que correm, a criança tem acesso a meios de comunicação muito 
diversificados o que o que a torna, por vezes, bastante mais desmotivada pela forma como 
os conteúdos são ensinados na escola. 

O jogo pode ser considerado um auxiliar educativo e uma forma de motivar os alunos 
para a aprendizagem. Dessa forma, acredita-se que não é necessário ser uma atividade 
penosa; pelo contrário, o objetivo de usarmos jogos na aprendizagem é que se ensine algo 
de modo prazeroso. A forma como ensinamos as crianças para uma vida mais sustentável, 
pode ser algo prazeroso tanto para eles como para os adultos que os ensinam.  

Este artigo propõe jogos de sustentabilidade e eco design como estratégia de ensinamento 
para as escolas ou até mesmo em casa. 

 

2. Procedimentos metodológicos e revisão bibliográfica 

 

O jogo implica que haja esforço, trabalho, disciplina, originalidade e respeito entre 
jogadores. Através do jogo, a criança encontra uma forma de alcançar os objetivos traçados 
de forma motivadora que a eleva. 

Posteriormente neste artigo será descrito o desenvolvimento de jogos pelas alunas da 
disciplina de desenvolvimento sustentável. Finalmente, são descritos os resultados da ação 
pedagógica. Alguns dos jogos que são considerados educacionais são: “o corpo humano”; 
“jogo de memória”; “Damas”; jogos das cores; jogos de formas geométricas, etc. (DUARTE, 
2009) 

Quando falamos em desenvolvimento sustentável, então, a educação parece ser um fator 
ainda mais importante, tendo em vista que é necessário, antes de tudo, desenvolver um 
entendimento público e uma consciência maior em relação à sustentabilidade.  

Vale observar que a educação não se restringe às escolas nem apenas às fases da infância 
e da juventude. A ajuda dos tutores em conversas com seus filhos, netos, afilhados, sobrinhos 
sobre o que é o consumo e quais os seus efeitos, o ensinamento sobre temas como descarte 
do lixo, alimentação, desigualdade social, o que é e como funciona a reciclagem são 
iniciativas que ajudam as crianças a construir um melhor entendimento sobre questões 
ambientais. Para que as crianças tenham gosto em aprender precisam adquirir a capacidade 
de contemplação (MANGLANO, 2017) 

Através do esforço em conhecer o mundo, as crianças vão se encantando com as 
realidades e descobrindo o amor através de uma educação motivada e significativa. A 
educação para o aprender pressupõe uma educação personalizada, ou seja, que procura 
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conhecer cada criança e suas potencialidades, o que, consequentemente, gera 
responsabilidade. 

Um enfoque positivo e otimista da educação pressupõe elogio e reconhecimento do 
trabalho bem feito e bom humor para extrair o melhor de cada um. 

 

2.1 Jogo como estratégia de aprendizagem nas crianças 

O jogo é uma atividade livre, em que o jogador participa de sua livre vontade. Tanto a 
criança como o adulto têm a liberdade de jogar, interromper ou adiar a atividade, em 
qualquer momento. Todos os jogos têm regras e devem ser respeitadas pelos jogadores 

O jogo é considerado, por muitos autores, como uma atividade importante no 
desenvolvimento do Homem, tanto de crianças como de adultos. Atualmente, o fácil acesso 
às novas tecnologias da informação e comunicação, leva a que muitos alunos, por vezes, se 
sintam desmotivados pelos conteúdos ensinados na escola.  

Desta forma, sentimos que é necessário um esforço suplementar, da parte do professor, 
para se adaptar aos interesses dos seus alunos de modo a integrá-los no trabalho escolar. A 
utilização do jogo, quando usado como estratégia de ensino para criar motivação nos alunos 
e, dessa forma, potenciar as aprendizagens. 

Durante a realização do jogo, o educador deverá verificar e relembrar o cumprimento da 
dimensão pedagógica e das regras estipuladas.  A fase da infância é uma etapa em que se faz 
uma aprendizagem para a idade adulta, sendo o jogo essencial para que a fase adulta seja 
atingida com autonomia, e com a vontade de aprender inerente ao jogo. 

A seriedade do jogo implica uma fuga do mundo real, em que a criança se parece 
concentrar apenas na atividade e esquecer a realidade que a rodeia. Considera- -se, desta 
forma, o jogo como sendo uma preparação para a vida séria pela conquista da autonomia, da 
personalidade, e até de esquemas práticos que a atividade adulta tem necessidade. 

 

2.2 O jogo como estratégia de ensino 

A palavra estratégia vem do grego antigo stratègó (de stratos, "exército", e "ago", 
"liderança" ou "comando" tendo significado inicialmente "a arte do general"). Esta palavra 
começou por ser utilizada originalmente na área militar, sendo atualmente utilizada em 
muitas outras áreas, como a dos negócios ou a da educação. 

Qualquer criança, desde os seus primeiros anos de vida, joga, brinca, desenvolve 
atividades lúdicas. Também é comum ouvirmos os pais dizer às crianças que, se realizarem 
os trabalhos de casa, poderão, em seguida, jogar ou realizar uma atividade lúdica que gostem. 

Durante a idade pré-escolar ou idade escolar, as habilidades das crianças são valorizadas 
a partir do brinquedo, do jogo, e a imaginação delas, a ele é inerente. Assim sendo, quando 
a criança imita os mais velhos nas suas atividades culturalmente padronizadas, ela gera 
oportunidades para o seu próprio desenvolvimento cultural. 

Para Huizinga (2003), os jogos fazem partem da natureza humana, de seus conflitos, de 
suas relações e criações. Já Gil (2009) esclarece que os jogos são atividades espontâneas 
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realizadas por mais de uma pessoa, regidas por regras que determinam perda ou ganho. Para 
o referido autor, os jogos simulados são os ideais para o aprendizado, e são aqueles em que 
os participantes são colocados frente a desafios que imitam a realidade. 

Segundo Pazmino (2007) os jogos ultimamente vêm ganhando espaço dentro do 
ambiente de ensino, numa tentativa de trazer o lúdico para dentro de sala de aula. E apresenta 
as principais características do jogo:  

(1) Simbolismo, já que um objeto representa outro de forma analógica ou convencional 
(p. ex: um tabuleiro é o símbolo de um ambiente);  

(2) Significação: se baseia na relação de referência do símbolo;  

(3) Voluntário ou intrinsecamente motivador: usa elementos que provocam motivação e 
são realizados de forma voluntária;  

(4) Episódico implica em ações que tem relação com outros fatos ligados a uma meta 
principal. 

Para a referida autora, o jogo ainda é mais difundido no ensino fundamental e médio, 
sobretudo porque é considerada uma estratégia para “aprender brincando” Mas seu uso vem 
se ampliando no ensino superior. O autor menciona que apesar da crescente utilização de 
jogos no Ensino Superior, esta estratégia ainda é vista com certa desconfiança por alguns 
educadores. O jogo encoraja a cooperação entre os jogadores e proporciona um contexto 
adequado para o ensino pelos pares e para o desenvolvimento de comunidades de 
aprendizagem. 

 

3. Desenvolvimento dos jogos 

 

Para tornar o nosso trabalho mais completo foram desenvolvidos dois jogos como 
estratégia de ensino, objetivando que os mais novos se possam consciencializar sobre a 
sustentabilidade. 

A disciplina de Desenvolvimento Sustentável é uma disciplina teórica em que os alunos 
devem alcançar os seguintes objetivos: 

1. Compreender problemas ambientais; 

2. Conhecer propostas de novos cenários sustentáveis; 

3. Conhecer os princípios do eco design e da sustentabilidade; 

4. Conhecer estratégia que possam desenvolver produtos e serviços sustentáveis; 

 

- Orientação para o desenvolvimento dos jogos 

A orientação para o desenvolvimento dos jogos contou com duas alunas, foram realizados 
em 5 ações. 
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1. As alunas deviam desenvolver jogos sobre a sustentabilidade e o eco design, onde 
poderiam também informar e sensibilizar sobre os problemas ambientais e sociais, tais como: 
reciclagem; lixo; água; poluição; consumo; etc. 

2. Analisar os jogos tanto pelos manuais, como a jogá-los, a fim de levantar algumas 
questões como: Complexidade; Tempo do jogo; Número de jogadores; Tema; Faixa etária; 
e Instruções do jogo; 

3. Processo criativo para decidir a narrativa e a estética. 

4. Confeção do modelo do jogo para testes. 

5. Desenvolvimento do jogo. 

Tivemos um semestre para trabalhar no desenvolvimento dos jogos. Os jogos encontrados 
no mercado foram-nos dando algumas ideias para o desenvolvimento dos nossos próprios 
jogos e destes foi escolhido como principal o jogo Monopolio, que tem várias versões e 
adaptações para produções diversas como Game of Thrones e Harry Potter (figura 1). 

 

 
Figura 1. Jogo Monopoly. Fonte: https://monopoly.hasbro.com/pt-pt 

 

4. Projeto do Monopólio Sustentável 

O objetivo é conhecer a pegada ecológica e como podemos mudar algumas das nossas 
atitudes. Quanto mais os jogadores souberem sobre o assunto mais hipóteses têm de ganhar 
dinheiro. Os componentes do jogo são: 32 cartas; 5 figuras; um centro com o nome do jogo; 
um manual de instruções; um cartão para os jogadores poderem apontar quem acertou e 
quem errou mais questões. 

A dinâmica do jogo faz com que o jogador em algumas cartas seja punido por maus 
hábitos que tenha e que seja beneficiada pelos bons, assim o jogador também consegue 
compreender o que é certo e é errado de fazer; tem outras cartas que são de questões em que 
quanto mais o jogador souber menos têm que pagar ao jogador que lhe faz a questão. Para 
além disto também têm cartas de conhecimento que não têm punições nem benefícios para 
os jogadores, mas que lhes dá apenas conhecimento. 

O jogo reutilizou pedaços de cartolina antiga para fazer as cartas, cartão reciclado para os 
jogadores poderem apontar quem acertou e quem errou mais questões e cerâmica para fazer 
o centro do jogo com o nome e as figuras para que os jogadores possam jogar. 
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Este jogo é completado com o jogo do monopólio comum, pois é jogado com o tabuleiro, 
com o dinheiro, os dados e com os títulos de propriedade desse mesmo jogo.  

A tabela 1 ilustra os detalhamentos do desenvolvimento do jogo. A primeira imagem 
mostra as regras do jogo; a segunda imagem mostra um exemplo das cartas que foram 
desenvolvidas para o jogo; a terceira imagem mostra um exemplo referente a parte de 
curiosidades informativas sobre o meio ambiente; a quarta imagem mostra o processo de 
montagem das peças constituintes do jogo. 

 

Tabela 1 – peças desenvolvidas para o jogo. Fonte: própria.  

 

 

 

 

 

Preparação para o jogo: 

Cada jogador escolhe a sua figura e coloca-a na casa “partida”. O jogo desenrola-se no 
sentido da seta. As cartas “sorte” e “caixa da comunidade” depois de bem baralhadas são 
postas em cima da base de cerâmica que se deverá encontrar no centro do tabuleiro de jogo 
com a face para baixo. 

- Casas “sorte” 

Quando um jogador chegar a uma dessas casas, retira a carta superior do monte “sorte”, 
lê em voz alta o texto e executa o que a carta mandar. Caso tenha calhado uma carta com 
pergunta deve ser o jogador do seu lado direito a responder. Se o jogador falhar a resposta 
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deve dar 250€ ao jogador que lhe fez a pergunta. Caso este acerte a resposta deverá ser o 
jogador que lhe fez a perguntar a dar os 250€. 

- Casas “caixa da comunidade” 

Quando o jogador chega a uma destas casas, retira a carta superior do monte “caixa da 
comunidade”, lê em voz alta o texto e executa o que a carta mandar, algumas serão de ação 
e outras serão de conhecimento. As cartas que não digam que é para pagar ao banco, o 
dinheiro deverá ser colocadas no meio do tabuleiro e o jogador que parar no estacionamento 
livre, deverá ficar com ele.  

- Cartas “caixa da comunidade”. Foram desenvolvidas vários modelos, dentre eles: 

• Compras-te lixo dos oceanos paga ao banco 1500€ 

• Atiras-te lixo para o chão paga 500€ 

• Compras-te um carro poluente vai para a prisão e fica uma vez sem jogar 

• Não reutilizas paga 500€ 

• Desperdiças-te água paga ao banco 1000€ 

• A tua fábrica está a poluir paga uma multa ao banco de 1500€ 

• Deixas-te lixo na praia paga 500€ 

• Sabias que o planeta está doente por causa da poluição 

Algumas destas cartas são apenas de conhecimento geral, como as exemplificadas abaixo: 

• Sabias que o plástico que vai para os oceanos por minuto, consegue encher um 
caminhão do lixo? 

• Quando compramos frutos tropicais devemos ver se foram cultivados com uma 
agricultura sustentável. 

• Quando temos fichas ligadas ás tomadas, estão a gastar energia. Por isso, quando não 
precisamos dos equipamentos, as respetivas fichas devem estar desligadas. Assim poupamos 
energia. 

- Casa “sorte”. Foram também desenvolvidas várias modalidades, dentre as quais 
exemplificam-se: 

• Plantas-te árvores recebe 500€ 

• Apanhas-te lixo do chão recebe 200€ 

• Reciclas-te recebe 500€ 

• Reutilizas-te recebe 1000€ 

• Poupas-te água recebe 1000€ 

• Utilizas-te materiais 100% recicláveis recebe 2000€ 

• Aproveitas os resíduos da tua fábrica recebe 1500€ 

• Reutilizas o lixo que encontras nas praias recebe 1000€ 
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A figura 2 ilustra o tabuleiro base do jogo. 

 

 
Figura 2. Jogo – proposta final. Fonte: própria. 

 

Entende-se que num processo ensino-aprendizagem, o papel do professor, para além da 
transmissão de conhecimentos, é de formar pessoas, prepará-las para a vida, cidadania, 
treiná-las como agentes éticos e responsáveis do progresso social e ambiental. Desta forma, 
o professor deve mobilizar um conjunto de recursos e estratégias para ser o mediador desse 
processo de ensino-aprendizagem.  

 

5. Considerações finais 
 

Com o projeto aqui apresentado percebe-se que no contexto educacional, os jogos podem 
servir como estratégias que facilitam a aprendizagem. Dessa forma, o projeto disponibiliza 
aos professores um recurso com abordagem ambiental e social relacionada ao eco-design. 

Utilizar jogos para educar para a sustentabilidade é um conceito muito interessante, visto 
que proporciona a discussão dos conceitos ambientais sem tornar-se enfadonho para crianças 
e jovens. O jogo tanto pode ser usado em atividades educativas em colégios, tornando-se 
parte de atividades práticas e complementares de aulas de educação ambiental, bem como 
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pode ser usado em família, proporcionando que pais e filhos tenham momento de lazer 
educativo. 

O desenvolvimento do jogo levou em consideração ambas as situações e o protótipo foi 
testado e modificado de acordo com as observações constatadas na prática.  
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Resumo 

Tendo em vista todos os problemas urbanos relacionados ao descarte de resíduos e a busca 

diária por novas soluções, este artigo apresenta uma opção de lixeira conceitual que utiliza 

da tecnologia como uma ferramenta de auxílio para orientar os usuários do descarte correto 

de resíduos sólidos. Para tal pesquisa foi aplicada a metodologia do Design Thinking, 

orientando todas as etapas do processo de desenvolvimento do produto, que por sua vez teve 

como polo de estudo o maior parque de tecnologia e inovação do Brasil, o Sapiens Parque 

de Florianópolis - SC. Como resultado final é apresentado uma lixeira com aplicação de 

ferramentas tecnológicas, como abertura automática e visor de ecofeedback,  que deixaram 

o produto interativo, moderno e intuitivo, contando ainda com o auxílio de um aplicativo 

com mapa de localização, rotas, status do produto e informativos técnicos e legais. Uma 

solução conceitual e inovadora que alia tecnologia e sustentabilidade. 

Palavras-chave: Lixeiras conceituais, Tecnologia em mobiliário urbano, Inovação aplicada a 
lixeiras. 

 

Abstract 

In view of all the urban problems related to waste disposal and the daily search for new solutions, 

this article presents an option of conceptual trash that uses technology as an aid tool to guide users 

in the correct disposal of solid waste. For such research the Design Thinking methodology was 

applied, guiding all stages of the product development process, which in turn had as its study pole 
the largest technology and innovation park in Brazil, Sapiens Parque de Florianópolis - SC. As a 

final result, a trash can is presented with the application of technological tools, such as automatic 

opening and ecofeedback display, which made the product interactive, modern and intuitive, with 
the help of an application with a map of location, routes, product status and technical and legal 

information. A conceptual and innovative solution that combines technology and sustainability. 

 

Keywords: Conceptual trash cans, Technology in urban furniture, Innovation applied to trash cans. 
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Introdução 

 

Ao analisar os problemas urbanos de uma cidade, um dos fatores mais importantes e 

facilmente observado é o descarte incorreto de resíduos sólidos pelas ruas, muitas vezes 

deixados em calçadas e bueiros, o que resulta em ambientes visualmente desagradáveis, com 

odor ruim e que causam problemas ambientais e a saúde dos seres humanos.  

Por esse e todos os demais problemas urbanos que impactam fortemente o meio ambiente, 

a busca por soluções que diminuam esse impacto e tenham apelo sustentável está 

aumentando. O objetivo é tentar construir novas cidades inteligentes, que aliam a tecnologia 

e os conceitos de sustentabilidade ambiental em diversos projetos urbanos. Segundo Barbosa 

et al (2013) às cidades inteligentes investem na utilização dos mais modernos recursos 

tecnológicos e arquitetônicos, para que ultrapassem os desafios gerados pelo crescimento 

populacional. 

Mas para que essas novas cidades possam ser construídas é necessário repensar os 

mobiliários e diversos produtos urbanos que não tem bons resultados, como as lixeiras 

públicas, por exemplo. Ao longo desta pesquisa vamos apresentar dados que comprovam 

que os usuários tendem a ter muita confusão na separação dos resíduos e por isso será 

proposto uma lixeira conceitual neste projeto. Com o intuito de ajudar na separação correta 

dos resíduos e assim aumentar o número de reciclagem de diversos materiais, como o 

plástico, por exemplo. 

No Brasil contamos com a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (Abrelpe) para acompanhar os dados anuais de consumo e descarte 

correto de resíduos sólidos de cada estado brasileiro. A Albrepe é a representante brasileira 

do grupo ISWA -  International Solid Waste Association, associação internacional que não 

tem vínculos governamentais e atua sem fins lucrativos, com o objetivo de promover e 

desenvolver o setor de resíduos sólidos em âmbito mundial, para conseguirmos uma 

sociedade mais sustentável. 

E para que esses resíduos sejam devidamente separados, além da conscientização e 

incentivo aos usuários, é necessário desenvolver produtos intuitivos e de fácil utilização, 

para chamar mais atenção para as lixeiras e orientar sem confusão os usuários. E é nesse 

ponto que este projeto está voltado, assim como Donald Norman (2006) que defende a ideia 

da execução de projetos com o design centrado no usuário, baseando-se nas suas 

necessidades e interesses, dando uma atenção especial ao objetivo de fazer produtos que 

sejam de fácil utilização e compreensão. 

Desta forma este artigo tem como objetivo geral apresentar o desenvolvimento de uma 

proposta conceitual de lixeira para ambiente externo e público, voltada ao conceito de 

tecnologia e inovação, tendo como polo de estudo o Sapiens Parque de Florianópolis. Já para 

os objetivos específicos definiu-se os seguintes pontos: (1) identificar os principais 

problemas do lixo nos ambientes; (2) fazer o briefing com um representante do Sapiens Park; 

(3) aplicar um questionário ao público alvo da pesquisa; e por último (4) analisar requisitos 

ergonômicos para melhorar a interação com as lixeiras do espaço onde o produto vai ser 

instalado. 
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1. Metodologia 

A metodologia escolhida para o desenvolvimento deste projeto foi o Design Thinking, já 

que as etapas deste método possibilitam uma abordagem mais ampla dos usuários, trazendo 

uma visão holística para a inovação, trabalhando com equipes multidisciplinares que seguem 

um mesmo processo de entender os consumidores e seu contexto, como defende os autores 

Vianna et al. (2012). 

As etapas desse método são divididas em cinco partes: empatia, definição, idealização, 

prototipação e implementação. 

Na etapa de “Empatia” é utilizado técnicas para identificar o problema apresentado e em 

seguida é feita a “Identificação”, onde é compilado todas as informações coletadas na etapa 

anterior para segmentar as pesquisas a um ponto estratégico. Com isso, iniciasse a etapa de 

“Definição”, onde é requisitado os pontos essenciais, definindo os conceitos que o produto 

deve expressar e assim pensar nas alternativas, sendo essa a etapa de “Idealização”. A etapa 

seguinte é de “Prototipação”, onde é feito um mock-up da alternativa final e com ele iniciar 

a etapa final de “Implementação”, com memorial de apresentação, aplicação comercial e de 

marketing do produto. 

 

2. Problemática do Lixo 

Atualmente é quase impossível pensar em uma cidade sem considerar a problemática 

gerada pelo descarte dos resíduos sólidos, desde a etapa da geração até a disposição final. 

Porém, apesar de existir a conclusão por muitas pessoas que o ideal para resolução do 

problema seria a não geração de resíduos, dificilmente os processos industriais deixarão de 

gera-los, até pela dependência imposta pelo convívio em sociedade (RIBEIRO, 2009). 

Por isso deve-se pensar em alternativas que auxiliem na diminuição da produção dos 

resíduos e na orientação do descarte correto do lixo. Dentre elas estão as atividades de 

educação ambiental, já que alguns dados levantados em pesquisas pelo Ibope, apontam que 

28% da população tem dificuldades na hora de fazer a separação correta dos resíduos. 

Pesquisadores como Kligerman (2000) afirma que o Brasil perde bilhões de reais por 

não investir seriamente na reciclagem e em ações relacionadas, deve-se antes de tudo 

considerar essas iniciativas como alternativas de todo um conjunto de gestão de resíduos 

sólidos, e não as utilizar de forma isolada. Além disso muitas cidades que têm algum tipo de 

deficiência na área de gestão de resíduos sólidos, acabam sofrendo com inúmeros problemas 

provenientes, como por exemplo, poluição atmosférica, odores e gases nocivos. 

Quando apontado conceitos de sustentabilidade e dados dos lixos produzidos na 

atualidade, observa-se um confronto entre necessidades industriais do mundo globalizado e 

os impactos disso no ambiente. Segundo a associação Cempre (2018) encontrar soluções 

ambientalmente seguras para os problemas decorrentes da geração do lixo em grandes 

quantidades, não é uma questão de fácil resolução. 

Pode-se citar Brilhante e Caldas (1999), cujo estudo afirma que desde o final da década 

de 60 houve um crescimento da conscientização do público, que caminhou paralelamente a 

rápida degradação do meio ambiente e da saúde, essa situação por sua vez, acabou 

despertando na população pensamentos que objetivaram reivindicar uma melhor qualidade 
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ambiental, cobrando por parte dos governantes aprovação de projetos que levassem em 

consideração fatores ambientais.  

Com o rápido crescimento das cidades e da população, as dificuldades de organização e 

manutenção desses grandes centros aumentam, segundo Weiss, Bernardes e Consoni (2017) 

essas são algumas questões que podem ser reduzidas a partir da utilização de recursos 

tecnológico, melhorando eficiência e reinventando a organização das cidades.  

E cada vez mais a tecnologia está sendo usada como ferramenta de inovação para a 

resolução de problemas diversos, com resultados positivos. Dessa maneira acredita-se que a 

aplicação de tecnologias digitais pode auxiliar na resolução do problema do descarte 

incorreto dos resíduos e ajudar o meio ambiente. 

 

3.1 Briefing com o Sapiens Parque 

Visto que este projeto tem por objetivo desenvolver uma lixeira utilizando recursos 

tecnológicos e inovadores, foi utilizado como local de estudo e pesquisa o Sapiens Parque 

de Florianópolis, que é o maior parque de tecnologia e inovação do Brasil, com 

posicionamento diferenciado, visando sustentabilidade e inovação.  

Para entender melhor as necessidades do ambiente, mapear os problemas, sugestões ou 

restrições para o projeto, entramos em contato com a Sra. Carol Menegazz, diretora de 

operações do Parque, para fazer um briefing. Durante a conversa foi apresentado os objetivos 

finais do projeto, as características de ambas as partes atuantes e a Sra. Carol comentou sobre 

os objetivos futuros do Parque que, resumidamente, é o crescimento econômico do espaço, 

tornando-se um polo tecnológico de referência em inovação e diferenciais. 

Quando apresentado os pontos focais deste projeto Carol se posicionou de forma 

positiva, segundo ela o Sapiens apoia ideais de inovação vinculadas a sustentabilidade com 

a utilização de recursos tecnológicos. Por se tratar de um mobiliário urbano, Carol alertou 

para questões estruturais de durabilidade, logística de uso e integração com o ambiente. Já 

para fins econômicos foi citado sobre viabilidade de produção, instalação e manutenção, 

sendo um fator crucial para definir a utilização ou não do objeto no parque. Por fim 

apresentou alguns dados atuais de circulação do Sapiens Parque. Hoje o polo conta com 34 

empresas atuantes e o total de pessoas que circulam diariamente pelo espaço fica entre 2000 

(dois mil) e 2500 (dois mil e quinhentos). 

 

3.2 Definição do Público Alvo 

Como apresentado anteriormente este projeto tem como polo de estudo o Sapiens Parque 

de Florianópolis e centros de tecnologia afins. E assim utilizamos algumas ferramentas de 

estudo para coletar informações sobre o público alvo predominante nesses espaços. 

Inicialmente foi aplicado um questionário com perguntas pessoais e relacionadas aos 

objetivos finais do projeto, com isso foi possível compilar os dados e definir Personas e 

Cenários. Segundo Gil (2008) a ferramenta de questionário pode ser definida como uma 

técnica de investigação que utiliza de um conjunto de questões aplicadas ao público alvo do 

projeto e que tem o propósito de identificar interesses, expectativas e temores dos usuários. 
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E, portanto, elaboramos um conjunto de perguntas estratégicas para identificar o perfil 

do público. Dentre as perguntas foi obtido informações pessoais e de formação, dados 

relacionados a separação, coleta de lixo e o grau de aceitação dos usuários quanto a aplicação 

de ferramentas tecnológicas que auxiliem na orientação do descarte dos resíduos. 

O questionário foi encaminhado via e-mail para as empresas que tem sede no Sapiens 

Parque e também direcionado às empresas estabelecidas em áreas tecnológicas semelhantes 

ao Sapiens, como Pedra Branca e Acate. Os resultados estão compilados a baixo (Figura 1).  

Figura 1 – Questionário. Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

O questionário online foi encaminhado entre os dias 28 de maio e 10 de junho de 2019. 

Foram coletadas no total 71 respostas neste período de duas semanas. 

 

3.3 Análise ergonômica 

Neste trabalho foram foi feito análise ergonômica física (análise antropométrica) e 

cognitiva (interação entre máquina e homem). 

Com a análise cognitiva o objetivo é identificar a percepção e tomada de decisão do 

indivíduo para com o produto. Já a ergonomia física tem por objetivo identificar as posições 

feitas pelo usuário ao utilizar o produto e a partir dos tamanhos e proporções médias do corpo 

humano, estabelecer as medidas prioritárias aplicadas no projeto final. A análise 

antropométrica foi feita a partir do levantamento feito por Panero e Zelnik (1984), 

apresentada no livro Las dimensiones humanas em los espacios interiores. . 

Utilizando o livro foi considerado as medidas da altura dos olhos, altura dos cotovelos, 

estatura de adultos e crianças, sendo utilizado o percentil 5 feminino, para todas as medidas. 
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Foi determinada também a altura de cadeirantes, considerando o percentil de 2,5 feminino, 

garantindo que o cadeirante mais baixo conseguiria alcançar a tampa da lixeira. 

Além desses, o movimento articulatório dos ombros também foi levantado, com flexão 

de 90º. E o movimento articulatório do pescoço com flexão de no máximo 40º. O campo 

visual no plano vertical, considerando o campo de visão superior entre 40 e 70 graus. 

 

3.4 Requisitos de projeto 

A definição de requisitos para o projeto é uma ferramenta que identifica as necessidades 

do usuário, para que no final seja gerado uma lista de especificações que são categorizadas 

entre obrigatórias e desejáveis. 

Para isso foram identificados todos os pontos que apareceram ao decorrer da pesquisa, 

dentre eles estão especificações sobre as necessidades de layout, logística, interação do 

usuário com o produto e os requisitos estruturais (Tabela 1). 

Tabela 1 – Requisitos de projeto. Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

E assim foi concluída as especificações para o desenvolvimento da solução final, sendo 

prioritário todos os requisitos apontados como obrigatórios e secundariamente atender os 

requisitos que foram classificados como desejáveis. 
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3.5 Conceitos de projeto 

Com as análises anteriores concluídas, inicia-se a fase de idealização e geração de 

alternativas do produto, para isso foram definidos os conceitos e construído painéis visuais 

para identificar formas, estilos e aparências, servindo como referência para a geração de 

alternativas. 

Neste trabalho o objetivo é que o produto final seja intuitivo, tenha um apelo sustentável, 

oriente os usuários a fazer o descarte correto dos resíduos e que apresente traços tecnológicos 

e de inovação. Desta forma foi definido três conceitos principais, são eles: Forte, Prático e 

Contemporâneo. O conceito “Forte” busca transmitir a seriedade de um ambiente 

empresarial tecnológico, além de reforçar a durabilidade e segurança do produto. “Prático” 

é outro conceito inspirado na necessidade dos usuários, evitando confusão na separação dos 

resíduos e transmitir a ideia de um produto organizado e agradável ao ambiente (figura 2).  

Figura 2 – Painel de conceitos. Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

Já o conceito “Contemporâneo” surgiu da principal ideia do projeto, de desenvolver um 

produto inteligente, com aplicação de ferramentas tecnológicas, inovadoras e conceitual. 

 

3.6 Geração de alternativas 

Para concluir a etapa 3 da metodologia aplicada a este projeto, iniciou-se a geração de 

alternativas. Segundo Ferroli e Librelotto (2016), esta fase destaca-se pela utilização de 

ferramentas intuitivas como o brainstorming e outros métodos sistemáticos como síntese 

funcional e matriz morfológica.  

No caso deste projeto foi disponibilizado um período de três semanas para criação das 

alternativas, até chegar nas seguintes opções (figura 3). 

Figura 3 – Geração de alternativas. Fonte: Desenvolvido pelos autores 
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Destas foram escolhidas apenas 4 para refinar e desenvolver as possíveis soluções de 

layout. Primeiramente, ao analisar os resultados do questionário, percebemos a necessidade 

de o produto apresentar conexão com aplicativo de localização e abertura automática da 

tampa por aproximação. Ao concluir o refinamento das alternativas foi escolhida apenas três, 

considerando os requisitos e conceitos, para aprimoramento do layout. E nesta fase surgiram 

vários insights, considerando que este é um projeto conceitual. 

 A primeira ideia foi utilizar os símbolos aplicados nos controles remotos de vídeo game 

para identificar cada tipo de resíduo. A ideia de usar essas formas nos controles surgiu do 

japonês Teiyu Goto, que criou o primeiro controle remoto de vídeo game da Sony, um padrão 

que é utilizado até hoje na maioria dos controles do segmento.  

A ideia seria utilizar estes símbolos com cores mais intuitivas para cada tipo de lixo. Já 

que é este um grande problema na sociedade, como mostra a pesquisa feita pelo IBOPE em 

2018 com participação de 1,8 mil pessoas, onde 28% dos entrevistados não sabem identificar 

as lixeiras de coleta seletiva pelas cores. 

E assim chegamos ao seguinte resultado: a lixeira para armazenamento de resíduos 

recicláveis será representada pelo triângulo na cor amarela, referenciando o símbolo já 

existente de reciclagem e a cor dando mais destaque ao objeto. Os resíduos orgânicos serão 

simbolizados pelo círculo de cor verde, considerando os selos comumente aplicados a 

certificação de produtos orgânicos e referenciando a cor da natureza. O quadrado para a 

lixeira de resíduos de vidro na cor vermelha, já que este símbolo transparece mais segurança 

e a cor é comumente associada a atenção, um cuidado necessário para este tipo de resíduo. 

Por último, surgiu a ideia de adicionar um sistema de feedback para o usuário, 

representando o nível de resíduos disposto na lixeira, uma informação que seria apresentada 

também no aplicativo. E assim chegamos as alternativas finais (figura 4). 

 

Figura  4 – Alternativas finais. Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

Ao concluir a definição de todas as três alternativas chegamos a 4ª fase da metodologia 

que é nomeada de Prototipação, nesta etapa foi aplicado ferramentas que auxiliaram na 

decisão da escolha final a partir da opinião dos usuários. 
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3.7  Matriz de diferencial semântico 

Com as alternativas finalizadas, aplicamos a Matriz de Diferencial Semântico para 

apontar de forma quantitativa, qual a melhor opção para trabalhar na etapa final de projeto.  

Listamos dez características importantes para o projeto e adicionamos a uma tabela, onde 

as pessoas pontuaram de 0 a 5 cada item, aplicamos com nove pessoas do público e 

chegamos a alternativa com maior pontuação positiva como apresenta a ilustração 1.  

Ilustração 1 -  Matriz de painel semântico. Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

No resultado da matriz a alternativa 03 teve maior pontuação sendo, portanto, a 

alternativa final escolhida. Após este processo foi definida todas as medidas iniciais do 

produto e construído um mockup de teste em tamanho 1:1 (figura 5). Com este mockup foi 

possível identificar os ajustes necessários para o produto final. 

Figura 5  –  Mockup de teste. Fonte: Desenvolvido pelos autores 
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3.8 Produto final 

Com a definição da alternativa final do projeto, iniciou-se a fase de ajustes de medidas, 

definição de aplicação dos mecanismos, ambientações do produto final e conclusão para 

apresentação.  

As medidas foram redefinidas considerando os mecanismos internos, fatores 

ergonômicos e antropométricos. No total o produto ficou com 1200 mm de altura, 600 mm 

de largura, 670 mm de profundidade e capacidade de 200 litros de armazenamento. A 

estrutura da lixeira é dividida em quatro grandes partes, a caixa interna, caixa externa, base 

frontal e caixa de flores, como mostra a vista explodida do produto (figura 6). 

Figura 6  –  Imagem explodida do produto final. Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

A caixa de flores é localizada na parte superior da lixeira e tem o objetivo de contribuir 

esteticamente para o mobiliário, esta peça terá um recuo de 1cm pois conta dois furos na 

parte inferior para liberar líquido acumulado. 

Para a caixa interna, espaço de armazenamento dos resíduos, será utilizado corrediças 

fixas, que permite a abertura similar a uma gaveta. Na porta automática a proposta é aplicar 

um mecanismo com motor e engrenagens, que após acionado pelo sensor de presença, fara 

a abertura da tampa. O sensor de presença, por sua vez, terá um temporizador de 

acionamento, desta forma impedimos que a tampa abra sempre que alguém passar pela 

frente. 

Na base frontal da lixeira será acoplado, na parte superior interna, uma caixa móvel 

guardar todos os mecanismos de acionamento do produto, tanto de abertura como de sensor 

interno, evitando exposição e desorganização interna. 

Já na tampa será acoplado uma tela de led com a apresentação do ecofeedback, esta placa 

de led estará ligada a um sensor ultrassônico localizado na caixa superior interna, esse sensor 

tem a capacidade de identificar a quantidade de resíduos armazenados no produto, o intuito 

é atrair a atenção do usuário, evitando que ele jogue o resíduo no chão ou descarte em local 

impróprio (figura 7).  
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Figura 7  –  Tampa do produto final. Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

Por último foi trabalhado na produção do aplicativo mobile, o objetivo do aplicativo é 

mostrar a localização das lixeiras próximas ao local onde o usuário está localizado. A 

inspiração surgiu a partir de aplicativos de mobilidade urbana, por exemplo. Mas como o 

intuito do projeto também é informar os usuários da conscientização e sustentabilidade, 

surgiu o insight de aproveitar o aplicativo como informativo, publicando notícias e leis que 

vigoram no Brasil sobre o descarte de resíduos em ambiente público e privado.  

O aplicativo contém um mapa indicando localização das lixeiras, pode traçar uma rota 

do usuário até o mobiliário mais próximo e tem espaço para publicação de reclamações ou 

sugestões de melhoria. Além disso a ferramenta também apresentará o status atual do 

produto, caso esteja cheia, com problemas ou em manutenção. A baixo segue apenas uma 

ideia ilustrativa do aplicativo, mas como este é apenas um adendo ao projeto não foi 

executado pesquisa e testes de usabilidade (figuras 8). 

Figura 8  –  Aplicativo da lixeira. Fonte: Desenvolvido pelos autores 
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E como estamos tratando de um mobiliário urbano, que será fixado em um ambiente 

externo e estará exposto a intemperes do clima, foi optado por trabalhar com materiais que 

sejam de alta resistência mecânica e a corrosão, como concreto nas bases, aço inox na caixa 

interna, policarbonato na tampa e polipropileno nas caixas de mecanismos (figura 9). 

Figura 9  –  Produto final. Fonte: Desenvolvido pelos autores 

 

As três lixeiras no final seguiram um mesmo padrão, mas que se destacam entre si. 

 

4 Conclusão 

A problemática inicial teve como foco os problemas das lixeiras públicas espalhadas 

pelas cidades, um problema urbano, comumente encontrado que tem se tornado um assunto 

muito discutido nos últimos anos, principalmente por conta dos problemas ambientais em 

que vivemos. Em paralelo a isso, também vivenciamos tempos de constante crescimento 

tecnológico, baseando-se nesses fatores surgiu a ideia deste projeto. Ao longo do processo 

foram feitas pesquisas e análises sobre os resíduos sólidos e o comportamento dos usuários 

com o mobiliário. A partir dessas pesquisas surgiram várias ideias e possíveis soluções para 

a problemática, mas o maior desafio foi conseguir despertar o interesse dos usuários para 

uma lixeira. E foi pensando nisso que as alternativas foram trabalhadas com um apelo 

estético mais amigável, moderno e descontraído, desconectando o usuário das opiniões já 

formadas. 

Também com o resultado das pesquisas, foi possível notar que a identificação dos tipos 

de lixo separado pelas cores atuais não tem um resultado efetivo, e considerando que este 

projeto teve o objetivo de fazer um produto conceitual propomos utilizar os símbolos 

populares e cores que remetessem de forma mais clara a cada tipo de resíduo. O produto 

também apresenta outras funcionalidades voltadas a interação e conscientização dos 

usuários, como o visor de ecofeedback. E como um dos diferenciais do produto, é o vínculo 

a uma das ferramentas mais utilizadas na atualidade, o aplicativo, que tem a funcionalidades 

de localização e informação. Essas foram as ferramentas tecnológicas aplicadas a este 

produto, que visa ser mais uma solução para ajudar na problemática das separações de 

resíduos sólidos, uma ideia inovadora e que alia um assunto extremamente importante nos 

dias atuais, com diferenciais que estão ganhando cada vez mais espaço no mundo. 
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Resumo 

 

O presente artigo trata do desenvolvimento de um elemento vazado regionalizado, com design 
contemporâneo, fazendo-se uso de material reutilizado. Para isso identificou-se o material a ser 
utilizado e com o estudo de formas, detalhamento técnico, prototipagem do modelo, assim como a 
simulação da aplicabilidade em uma proposta de ambientação em software de modelagem 3D, se 
chegou a um produto que atende aos objetivos delimitados no início do trabalho de modo a ser 
sustentável, estética contemporânea e com possibilidade de uso. O trabalho demonstrou ser possível 
o uso de material de descarte em marcenarias, por mais heterogêneo que sejam estes subprodutos. 

Palavras-chave: Elemento Vazado; Design; Arquitetura; Sustentabilidade. 

 

Abstract 

This article deals with the development of a regionalized hollow element, with contemporary 
design, making use of the reused material. For this, identify the material to be used and with the 
study of shapes, technical detailing, model prototyping, as well as the application simulation in an 
ambience proposal in the 3D modeling software, if a simple, economical product was arrived at , 
sustainable and with a great possibility to add value and insert in the market. 

Keywords: Hollow Element; Design; Architecture; Sustainability. 
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1. Introdução 
 

As grandes obras da engenharia civil, desde a pré-história empregavam a madeira como 
um dos principais elementos de construção pela sua facilidade de manuseio e processamento. 
Com o surgimento do concreto armado no século XX, sua utilização reduziu 
consideravelmente, porém não se extinguiu.  

Atualmente, grande maioria destas madeiras, para aplicação na construção civil, provém 
de reflorestamento, como o caso das espécies Araucária, Eucalipto e Pinus, contempladas na 
Região Sul do Brasil.  

Este artigo teve como objetivo geral averiguar a possibilidade de produzir um elemento 
vazado a partir de resíduos de madeira, dispensados por empresas do setor da construção 
civil e moveleira da região extremo oeste de Santa Catarina. Os objetivos específicos estão 
calçados em identificar os perfis (medidas aproximadas e tipos de madeira) de resíduos 
gerados pelas empresas para desenvolver proposta que se adapte aos exemplares 
encontrados, projetar um elemento vazado com conceito regionalizado e estética 
contemporânea, prototipar e demonstrar a aplicabilidade do elemento vazado em uma 
proposta de ambientação em software de modelagem 3D. 

A pesquisa teve como base a metodologia qualitativa, com caráter descritivo e 
exploratório, com dados não mensuráveis. O presente trabalho aborda um estudo limitado à 
um protótipo oriundo do descarte de uma única marcenaria, como exemplo para 
explorações mais amplas neste mesmo viés. 

 

2. Fundamentação  

 

Esta etapa da pesquisa apresenta uma revisão histórica, para compreender os objetivos da 
utilização da madeira para a criação de um elemento vazado com uma análise conceitual das 
principais características que envolvem o emprego de tais elementos na arquitetura. 

Relatam-se os conceitos de elementos vazados tais como: brise, tijolos vazados, 
muxarabis e gelosias, bem como os materiais reutilizáveis dando especial atenção a madeira, 
seu tratamento e utilização. 

 

2.1. OS AMBIENTES E SUAS COMPOSIÇÕES 

 

Quando se inicia o planejamento de um ambiente, seja ele na esfera residencial ou 
comercial, em áreas externas ou internas, busca-se associar o programa de necessidades e 
orçamento disponibilizados pelo cliente, assim como os condicionantes predispostos na área 
à ser trabalhada, para que o resultado final seja um conjunto de elementos, que compostos, 
gerem conforto e qualidade de vida do usuário final. O ser humano busca constantemente 
por ambientes que lhe remetam aconchego e bem-estar, utilizando-se de vários meios e 
ferramentas para atingir tal objetivo. Esta relação entre homem e espaço vem desde o período 
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das cavernas, quando o mesmo seguia o instinto natural de embelezar seu entorno com as 
primeiras pinturas rupestres (GIBBS, 2010). 

O conceito de bem-estar de uma maneira geral, está relacionado com a satisfação das 
necessidades materiais e das aspirações espirituais de uma pessoa, sendo um termo tanto 
objetivo, quanto subjetivo, onde, o bem-estar objetivo relaciona-se com os aspectos sociais 
e econômicos de um dado indivíduo, e o bem-estar subjetivo está relacionado com a 
experiência de vida de cada indivíduo (SANTOS, 2019). 

 Observa-se assim que não há uma regra absoluta que defina quais são as características 
de um ambiente que transmita bem-estar. No entanto, no campo da arquitetura consegue-se 
tirar proveito de alguns critérios técnicos, associados a compreensão do que é qualidade de 
vida para o cliente e clareza do que se pretende alcançar com o planejamento de 
determinados espaços, que podem comunicar boas sensações e comodidade aos usuários. 
Estes elementos para a ambientação de espaços construídos, se usados adequadamente 
“saem do campo a estético e aliam-se a melhoria qualitativa dos ambientes” (MAY, 2017), 
e entre ele temos iluminação, conforto térmico, acústico, ergonomia e cor, que serão 
brevemente apresentados nas próximas seções do presente artigo. 

 

2.2. ELEMENTOS VAZADOS  

 

Na arquitetura existem diversos dispositivos que auxiliam no controle e direcionamento 
de irradiação solar, bem como do fluxo de ventilação e, conforme Paulert (2012), pode-se 
definir como elemento vazado qualquer sistema de vedação que inclua o espaço vazio, ou 
seja, que não seja contínuo em sua superfície, permitindo iluminação e ventilação naturais. 
Vê-se desde a antiguidade o uso de superfícies vazadas de diversos materiais e padrões, 
percebendo-se assim a grande importância que o ser humano deu desde sempre para a 
qualidade e salubridade dos ambientes. 

 

2.2.1 Brise  

 

Segundo Maragno (2000), o brise é o dispositivo externo de proteção solar, que visa 
reduzir a incidência da luz solar, aplicada às fachadas de edifícios ou residências. 

De acordo com Koenigsberger et al. (1977), as formas de reduzir o ganho solar através 
das janelas baseiam-se em seu tamanho e orientação, uso de proteções internas (cortinas ou 
persianas), vidro especial e protetores solares externos. Por serem filtros solares externos, 
são os mais eficientes, pois bloqueiam o calor antes que ele entre no ambiente, reduzindo 
cargas térmicas, melhorando a distribuição da iluminação, permitindo a ventilação e 
reduzindo o consumo de energia, entre outras vantagens (SILVA; AMORIM, 2008). 

No Brasil, o brise ingressou rapidamente na arquitetura, pois é uma terra de clima tropical 
e porque já existem referências próximas a elementos da arquitetura nacional (BRUAND, 
2010). 
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2.2.2 Tijolos Vazados 

 

A NBR 7171 (1992) define tijolo como bloco vazado de concreto o elemento de alvenaria 
sendo produzidos a partir da argila, geralmente sob a forma de paralelepípedo, possuem 
coloração avermelhada e apresentam canais/furos ao longo de seu comprimento. 

Conforme Pinto, Ribeiro e Starling (2013), os blocos cerâmicos ou tijolos furados, 
proporcionam rapidez construtiva e leveza, podendo apresentar uma variada quantidade e 
forma de vazios internos, também chamados de furos. Estes furos podem ser prismáticos ou 
cilíndricos (CRIVELARO; PINHEIRO, 2014). Atualmente, no Brasil os mais usados são os 
tijolos de cerâmica, bloco de concreto, e o tijolinho em escala bem menor. 

 

2.2.3 Muxarabis 

 

O muxarabi consiste em uma tela de madeira preso em balcões disposta em intervalos 
regulares e formas geométricas complexas, atribuindo beleza à peça. Os intervalos do 
treliçado são ajustados de acordo com a intensidade da radiação solar local (SOUZA; 
COCCO, 2012). 

Para Ficarelli (2009) apud Gutierrez (2004), o muxarabi possuí funções: proporcionar a 
ventilação, controlar a luminosidade ocasionada pela da radiação solar e filtrar as impurezas 
do ar. A ventilação ocorre pelo ciclo convectivo, que trazem para o compartimento (local 
ligado ao muxarabi) onde existe baixa pressão do ar, massas de ar da zona de alta pressão 
(rua). 

Além das funções mencionadas, Souza; Cocco (2012) destacam outras três: redução da 
temperatura da corrente de ar, aumento do volume de água e controle do fluxo de ar, aumento 
da graduação dos espaços entre as treliças. 

 

2.2.4 Gelosias 

 

Gelosia é uma estrutura da arquitetura árabe, que consiste em treliças de madeira capazes 
de selar aberturas de janelas, formando uma espécie de gaiola. A estrutura impede que os de 
fora vejam quem está atrás da janela  

Pinto (1958) destaca que a gelosia possui estrutura composta exclusivamente de madeira. 
As ripas possuem pequenas dimensões, próximas a 15 mm, sendo dispostas para formar uma 
malha treliçada, aplicada a uma estrutura do mesmo material.  

 

2.3 MATERIAIS REUTILIZÁVEIS 
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Diariamente toneladas de resíduos são descartadas incorretamente na natureza, com isso 
faz-se necessário o desenvolvimento de estratégias para fomentar o reaproveitamento de 
materiais, poupando assim os recursos naturais existentes: 

 

O reaproveitamento dos resíduos sólidos como matéria-prima, energia ou 
composto orgânico tem contribuição direta na conservação de recursos naturais, 
sejam eles renováveis ou não, na preservação de ecossistemas e na eficiência dos 
processos produtivos, uma vez que conduz à otimização dos custos ambientais e 
econômicos associados ao ciclo de vida dos produtos. (GARCIA, 2011, p. 06) 

Quando se fala em gestão de resíduos logo destacam-se os conceitos reciclagem e o 
reaproveitamento de lixo. Conforme o Chiaro (2015), ainda que diferentes, os dois processos 
são igualmente importantes em suas contribuições para o meio ambiente. Enquanto reciclar 
condiz em destruir as características de um material para criar um novo material ou objeto 
útil, reaproveitar é reutilizar o material para um outro propósito, mantendo suas 
características, mas podendo “ser reaproveitado em diversas outras possibilidades de uso” 
(CHIARO, 2015).  

Ainda conforme o Chiaro (2015), quando um produto é reutilizado, pode-se aplicá-lo 
novamente na mesma função, ou não, evitando assim o desperdício. Este processo acaba 
contribuindo para a redução de exploração de recursos naturais utilizados para a fabricação 
de novos materiais.  

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil (ano base de 2008) aponta que o nosso 
país coletou 183 mil de toneladas de resíduos por dia, o que significa uma média de 401,5 
kg de lixo por ano para cada brasileiro (e 1,1 kg/dia) e alguns bons exemplos de materiais 
que podem ser reaproveitados nesta profusão de lixo gerado são os metais, plásticos, vidros, 
papéis e madeiras. Este dado fomenta ainda mais grande importância de dar novas 
perspectivas de uso para resíduos sólidos (CHIARO, 2015). 

 

2.4. A MADEIRA E SEUS ATRIBUTOS 

 

De acordo com Rech (2014), a madeira está presente em quase todas as etapas das obras 
da construção civil. Podem ser aplicadas desde a estrutura até a mobília. Porém seu uso ainda 
apresenta certo preconceito devido à falta de conhecimento das propriedades e características 
da mesma. Conforme Jaeger (2013) pode-se definir madeira como sendo um material 
orgânico, heterogêneo, poroso, higroscópico e anisotrópico, conforme apresentado nas 
características a seguir.  

 

2.4.1 Classificações 

 

De acordo com Pfeil e Pfeil (2015), as árvores fornecedoras de madeira para a construção 
civil são do tipo exógenas, ou seja, seu crescimento se dá pela adição de camadas 
concêntricas externas ou sob a casca. O crescimento da árvore se dá pelo sentido vertical e 

taia_
Caixa de texto
48



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

a cada ano há a formação de camadas sucessivas que vão se sobrepondo as camadas mais 
antigas, formando anéis, sendo essa uma característica que identifica a idade da árvore 
(SZÜCS et al, 2015).  

Conforme Hortegal (2012), as madeiras que possuem maior resistência estrutural para a 
construção civil, classificam-se em gimnosperma e angiosperma devido sua classificação 
filogenética, as quais apresentam relações genéticas entre as diferentes espécies.  

Conforme Szücs et al (2015), as gimnospermas são caracterizadas por não apresentarem 
frutos sendo a ordem principal as coníferas, adaptáveis aos climas frios de crescimento 
rápido, cujas flores são cones ou estróbilos. Apresentam folhagem em forma de agulha ou 
escamas, sementes expostas e a madeira dessas espécies é considerada mole ou macia, porém 
tem aplicação na área da construção civil. Em nosso país, principalmente na região sul, 
destacam-se o Pinus e a Araucária. 

As angiospermas são consideradas vegetais mais evoluídos por serem constituídas de raiz, 
caule, folhas, flores e frutos, sendo nesse último, o alojamento de sementes. De acordo com 
o número de cotilédones existentes nas sementes, as angiospermas podem ser divididas em 
monocotiledôneas e dicotiledôneas. Conforme Pfeil e Pfeil (2015), o Eucalipto é considerado 
angiosperma pertencendo a classe das dicotiledôneas.  

As espécies Araucária Augustifolia, o Eucalipto Grandis e o Pinus Taeda são as de maior 
ocorrência na região sul do país, sendo sua aplicação nos mais variados ramos, conforme 
características de cada madeira, destacando seu uso principalmente na construção civil. 

 

2.4.2 Araucária Augustifolia 

 

Pela ocorrência, disponibilidade e por ser nativa a Araucária Augustifolia, também 
conhecida como pinheiro ou pinheiro-do-paraná, foi selecionada para este trabalho no 
tangent ao objetivo de utilizer elementos regionalizados. Também, optou-se pelo uso desta 
madeira, oriunda de descarte das marcenarias por entender que há um menor impacto no 
quesito transporte (e por consequência, pelo uso de combustíveis fósseis). É uma planta que 
pode chegar a 30,00 metros de altura e cerca de 2,40 metros de diâmetro, com copa reduzida 
e tronco retilíneo. É dotada de madeira clara, leve, com densidade de 0,55 g/cm³ (gramas por 
centímetro cúbico) e pouca resistência ao apodrecimento e ataque de cupins, e da mesma 
forma sua secagem ao ar é difícil por denotar tendência à torção e rachaduras (CARVALHO, 
2003). 

 

Imagem 02 - Locais identificados de ocorrência da Araucária Augustifolia no Brasil 
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Fonte: Wrege et al., 2017. 

 

 

2.5. O EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA E SUAS CARACTERÍSTICAS 
REGIONAIS 

 

Segundo dados da Secretaria de Estado do Planejamento (2018), hoje em dia o Extremo 
Oeste de Santa Catarina, possui uma população em torno de 179.684 mil pessoas, divididos 
em 21 municípios.  

Foi, sem dúvida nenhuma, a extração da madeira, principalmente o pinho, que 
incrementou a colonização do Extremo Oeste de Santa Catarina. Oriundos, principalmente 
do Rio Grande do Sul os colonizadores tinham por finalidade extrair e exportar madeiras de 
lei e pinho e de promover a colonização da área de terras adquiridas.  

A principal atividade era a extração de madeira seguida da agricultura, especialmente a 
produção de milho, fumo e trigo, bem como a suinocultura. 

 

3. METODOLOGIA DE PROJETO  

 

Conforme Gerhardt e Silveira (2009), compreende-se como metodologia “o estudo da 
organização, dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, 
ou para se fazer ciência”. 

 A pesquisa aqui apresentada teve abordagem qualitativa, com caráter descritivo e 
exploratório, com dados não mensuráveis. A mesma divide-se em três etapas. 
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Na primeira etapa deste estudo, buscou-se desenvolver uma revisão bibliográfica sobre o 
tema à ser trabalhado, onde tentou-se apresentar também autores atuais e pertinentes para o 
embasamento da pesquisa.  

Na segunda etapa deste trabalho, foi analisado o sistema de trabalho de uma empresa que 
manufatura madeira, avaliando assim os perfis dos resíduos gerados, cunhando assim 
possibilidades de criação, de acordo com o material escolhido para ser utilizado. 

Já na terceira etapa, partiu-se para o processo criativo com foco na montagem de 
propostas que viessem ao encontro da alusão desejada na criação de um elemento vazado 
com características regionais, para uso na composição de ambientes, internos ou externos.  

 

4. PROJETO DO ELEMENTO VAZADO 

 

Conforme Pinto (2015, apud Lawson, 2011) projetar é uma forma de pensar, uma 
habilidade altamente complexa e sofisticada, mas que pode ser aprendida e praticada. 

Para a execução e desenvolvimento desta proposta foram definidas algumas diretrizes, 
que auxiliaram no bom andamento do processo de idealização do produto. Sendo assim 
pesquisou-se e analisou-se sobre os materiais reaproveitáveis, sendo verificado assim que os 
resíduos que possuem maior potencial de reaproveitamento são a madeira, o plástico e o 
papel. 

Na sequência do desenvolvimento do método, embasado conforme o descrito no Capítulo 
3 deste estudo, definiu-se a madeira como material base para o desenvolvimento do produto. 
A opção pela madeira foi fomentada pelo fato de termos uma grande quantidade de empresas 
do ramo da marcenaria na cidade, que geram resíduos de madeira com padrões variados que 
podem ser reaproveitados para a execução do item, ao invés de serem destinados para 
queima. Dando continuidade ao processo, estudou-se formas e encaixes para adequar a 
madeira reaproveitada ao conceito de regionalidade, que trouxe ao elemento vazado um 
formato inspirado no pinhão, fruto da Araucária. Após criou-se o nome da marca para 
representar o produto desenvolvido. Como seguimento do estudo, detalhou-se e especificou-
se tecnicamente a peça desenvolvida, para que houvesse a consequente construção de um 
protótipo e demonstração de aplicabilidade em uma proposta de ambientação em software 
de modelagem 3D. 

 

4.1 CONCEITUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FORMA 

 

O desenvolver de uma forma requer a associação de muitos condicionantes, entre eles a 
inventividade, a beleza, a funcionalidade e a resistência. A união destes fatores permite a 
criação de novas propostas, baseadas em determinantes, ou características, inéditas ou já 
existentes, pois conforme Ostrower (1987) criar é, basicamente, formar. É poder dar uma 
forma a algo novo.  
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4.1.1 Conceito 

 

O norte do conceito do elemento vazado teve como base representar elementos regionais 
do Extremo Oeste de Santa Catarina. Também se optou por trabalhar com um elemento com 
dimensões de 20 cm de largura, por 20 cm de altura, com profundidade de 3,5 cm, a fim de 
possibilitar o maior aproveitamento possível das madeiras de descarte. 
 
O padrão de dimensionamento aplicado fundamenta-se nos amostras de descarte no galpão 
da marcenaria da empresa Le Brock, em São Miguel do Oeste-SC. Constatou-se que a 
madeira chega em formato de tábua, com espessura média de 4,00 cm e comprimento/largura 
variáveis, e precisa passar por cortes e ajustes para se moldar aos itens que serão fabricados. 
São diversos os tipos de madeira que são trabalhadas: pinus, eucalipto, pinheiro araucária, 
canela, cedro, cabriúva, canjerana, angico, louro, guatambu, grápia, entre outros. Os resíduos 
gerados no processo de adequação apresentam dimensões que variam de 3,00 a 4,00 cm de 
espessura, largura não maior que 20,00 cm e comprimento chegando até a 90,00 cm, a 
exemplo a imagem 03.  

Imagem 03 – Imagem de parte dos descartes da referida empresa. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 

 

A partir deste direcionamento escolheu-se a Araucária, árvore nativa da região citada 
anteriormente, como partido para o desenvolvimento de esboços dos formatos. O 
desenvolvimento criativo da peça alinhou-se aos critérios de otimização da passagem de 
ventilação e iluminação natural, nortenado assim o padrão de forma a ser criado. 

O pinhão, fruto da Araucária, teve suas formas e alinhamentos desagregados, possibilitando 
assim a composição de um elemento esteticamente bem resolvido, com proporções que 
permitem fazer-se uso da madeira rejeitada pela marcenaria e capaz de proporcionar 
passagem de ventilação e iluminação natural. 
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Imagem 04 - Volumetria dos elementos vazados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 
 

 

4.1.2 Detalhamento, Especificações Técnicas e Simulação 

 

O detalhamento técnico tem como função comunicar o posicionamento, as dimensões e 
demais necessidades que um projeto necessita para ser executado com primazia, se 
utilizando de linhas, números, símbolos e indicações escritas normalizadas 
internacionalmente (MARQUES, 2015). Sendo assim, a construção do elemento vazado por 
meio de detalhamento técnico comtempla as medidas da peça, suas vistas, sua volumetria e 
a tipologia de acabamento aplicado no mesmo. 

 

Imagem 05 - Detalhamento técnico do elemento vazado. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 
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Imagem 06 - Simulação em software de 3D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 

 

4.1.3 Materiais e Tecnologia 

 

Os materiais indicados para a execução da montagem do elemento vazado de madeira 
reaproveitada são cola, parafusos e silicone. Todos os itens são de alcance simplificado no 
comércio local. 

A cola terá a função de unir as peças recortadas, ou unir elementos vazados entre si, este 
processo será executado em marcenaria. Os parafusos serão utilizados para fixar os 
elementos vazados finalizados um no outro, ou em alguma superfície (exemplo: parede). Já 
o silicone poderá ser utilizado para dar acabamento em algum ponto, caso seja necessário. 

 

4.1.4 Modelo Final  

 

O modelo desenvolvido na elaboração deste trabalho pode ser visualizado nas imagens 
na sequência: 

Imagem 07 – Protótipo usinado  
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 
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O elemento vazado foi chamado de LEBÊ e foi modelado em madeira maciça, sem 
acabamento de pintura, e seu uso é aconselhado para áreas secas dos ambientes. Para uso 
externo é necessária a aplicação de tinta de esmalte sintético ou verniz (brilhante ou 
acetinado), produtos específicos para madeira, o emprego dos itens citados anteriormente 
permite a ampliação da durabilidade do elemento vazado, tanto em áreas internas, quanto 
em áreas externas.  

 

5. CONSIDERAÇÕES 

  

Criar um elemento vazado que se fomenta na regionalidade do extremo oeste de Santa 
Catarina foi uma tarefa extremamente prazerosa, pois no decorrer do embasamento teórico 
fortaleceu-se o sentimento de orgulho pela região próspera e tão cheia de recursos em que 
vivemos.  

Trazer o formato do fruto da araucária para os contornos do elemento vazado foi uma maneira 
de homenagear esta incrível árvore nativa, que faz parte da história da colonização do município 
catarinense de São Miguel do Oeste e das lembranças de muitas famílias que se reúnem ao redor 
do fogão a lenha para comer o pinhão. 

A visitação até a marcenaria fomentou ainda mais a intenção de fazer uso dos resíduos de 
madeira, pois há muito material de qualidade, com potencial de reuso, que hoje é destinado tão-
somente para queima. Nota-se que, pelo fato de termos empresas que manufaturam madeira na 
nossa região, o produto desenvolvido pode possuir potencial de fabricação e comercialização. 

A experiência da ida até a empresa permitiu a visualização de que existem diversos tipos de 
madeiras que são descartadas. Estas podem ser pré-selecionadas para gerar um padrão visual 
para cada unidade de elemento vazado, assim como pode-se unir as diversas texturas, e mantê-
las expostas em uma peça só. Há ainda a possibilidade de envolver o produto em pintura para 
personalizá-lo, se assim for necessário.  

A execução da ideação do elemento vazado ressaltou o quão fundamental é a concepção 
estética estar alinhada aos condicionantes técnicos de um projeto, para que o mesmo resulte em 
um produto de excelente durabilidade (quando recebe o tratamento adequado), funcional (pois 
permite o controle da iluminação e ventilação nos ambientes), dotado de design arrojado e, 
sobretudo, ambientalmente correto (pois é produzido a partir de material que seria encaminhado 
para descarte). 

A visualização da peça criada em um contexto permitiu percebe-la na sua função de divisória 
interna, onde, na proposta, a parede criada com os elementos vazados divide um hall de acesso 
de uma sala de estar/tv. Seu desenho permite que exista a passagem de luz e ventilação para os 
ambientes e ainda auxilia no recurso de manter a privacidade entre o acesso externo e a área 
mais íntima da casa. 

Salienta-se que os elementos vazados, locados em unidades isoladas, podem ter função 
decorativa, auxiliando também a compor ambientações de espaços com os mais diversos usos. 
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Resumo 

Neste artigo é apresentado uma proposta de design que aposta na sustentabilidade e inovação. Este 
projeto tem como técnicas a junção dos resíduos industriais ao cimento, no qual surgirão novos 
produtos para equipamento e mobiliário urbano. 

Palavras-chave: Design; Cimento; Resíduos industriais; Ecodesign 

 

 

Abstract 

This article presents a design proposal that focuses on sustainability and innovation. This project 
has as techniques the joining of industrial waste to cement, in which new products for equipment and 
street furniture will emerge.  

Keywords: Design; Cement; Industrial waste; Ecodesign 
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1. Introdução 

 

É considerado por mobiliário urbano um conjunto de instalações no espaço público que 
tem o propósito de servir como suporte às necessidades da rede urbana. De acordo com a 
legislação mais recente que encontramos sobre este assunto, o termo mobiliário urbano 
define-se: “… todo o elemento ou conjunto de elementos que, mediante instalação total ou 
parcial na via pública, por si ou instrumentalmente, se destine a satisfazer uma necessidade 
social ou a prestar um serviço, a título sazonal ou precário[1].” (Lisboa 1991). De acordo 
com este Decreto-Lei, são exemplos de mobiliário urbano: paragens de autocarro, parques 
infantis, luminárias, ginásios ao ar livre, WC para animais, entre outros.  Hoje é possível 
encontrar mobiliário urbano em várias vertentes de utilização, ao contrário do que acontecia 
há alguns anos, onde apenas era considerado em bancos, cabines telefónicas, caixotes do 
lixo e os bebedouros, cujos exemplos se mostram nas imagens do quadro 1. Com o passar 
do tempo o conceito foi mudando, com as novas tecnologias, mentalidades e o crescimento 
das cidades, o que levou à procura de novas formas e métodos de desenvolver este tipo de 
mobiliário e acrescentou itens que antes não eram usuais em espaços públicos.  

  A consciência sustentável e ambiental tem vindo a ter grande influência e procura nos 
mercados nacionais e internacionais, onde o mercado do mobiliário de espaços públicos não 
é exceção. A sustentabilidade define-se como a capacidade que o ser humano tem de 
interagir com o mundo, preservando a Natureza e as gerações futuras e respeitando os três 
pilares básicos, o fator económico, o fator social e o fator ambiental. De acordo com as 
medidas ambientais europeias a legislação deve ser “…respeitada por empresas e cidadãos 
para evitar custos mais altos com saúde, perda de receita pública e concorrência desleal entre 
empresas. Em todo o território europeu, diferentes autoridades públicas são responsáveis por 
promover, monitorar e fazer cumprir a legislação ambiental da UE. No entanto, eles 
enfrentam obstáculos como sistemas nacionais ineficientes, treinamento técnico insuficiente, 
baixo envolvimento da população e procedimentos inadequados de avaliação. [2]”. Com seu 
plano de ação de nove pontos para garantir a conformidade com os regulamentos ambientais, 
a Comissão Europeia pretende ajudar as autoridades públicas a promover, monitorar e fazer 
cumprir a legislação ambiental. 

 

Quadro 1. Mobiliários urbanos em Portugal. Fonte: própria.  

 

 

Paragem de autocarro. 

 

Banco de jardim 
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Barreira 

 

Caixote de lixo 

 

Poste de iluminação 
 

Boca de incêndio 

 

 

2. Desenvolvimento da pesquisa 

 

2.1 Área de estudo e coleta de dados 

 

Segundo Yucel (2013) um projeto em que o mobiliário for planeado e coordenado em 
conformidade com o conceito de design mais abrangente é “…melhor do que aqueles que 
foram selecionados de forma fragmentada sem ter em conta as necessidades dos utilizadores, 
o caracter arquitetónico ou as condições do local [3]”. 

  Durante uma breve pesquisa realizada na nossa cidade, Caldas da Rainha, qual é o tipo 
de mobiliário urbano mais utilizado pelo público e constatamos que são os bancos de jardim, 
em madeira e aço, e os ginásios ao ar livre, normalmente construídos em metais, como 
alumínio e tipos de aço, e plástico. Para o desenvolvimento deste artigo, realizou-se uma 
pesquisa sobre vários materiais: o cimento como base de toda a estrutura mobiliária, e 
resíduos industriais que podem ser adicionados ao cimento e que formam um novo material 
sustentável.    
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Sendo o cimento um aglomerante que pretendemos usar nas nossas misturas, importa 
conhecer os seus diferentes tipos aplicações e outra informação técnica.   

Em relação á sua composição, o cimento é um pó fino que resulta na mistura de várias 
substâncias, nomeadamente gesso e escória silicosa. Geralmente o Cimento Portland simples 
é composto por aproximadamente 96% de clínquer e 4% de gesso. A tabela 1 apresenta as 
propriedades do cimento Portland.  

 

Tabela 1: Propriedades do cimento Portland.   

 

 

2.2 Os resíduos industriais 

 

Relativamente aos resíduos industriais selecionamos os seguintes: resíduos de madeira, 
papel e fibra. Segundo o diploma do regime geral da gestão de resíduos em Portugal constam 
as seguintes definições [4]:  

- “Resíduo” é qualquer substância ou objeto que o detentor se desfaz ou tem a intenção 
ou a obrigação de se desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos 
ou ainda outros. 

- “Resíduo Industrial”, o resíduo gerado em processos produtivos industriais, bem como 
o que resulte das atividades de produção e distribuição de eletricidade, gás e água.  

A madeira: 

   Em Portugal, o comercio da madeira é muito significativo, nomeadamente na nossa 
região (Alcobaça e Caldas da Rainha). Embora o nosso país não seja um grande produtor de 
madeira e ainda tenha de importar este material natural, o desperdício que este material 
provoca ainda é muito grande. Devido ao corte ou até mesmo a secagem inapropriada da 
medeira gera resíduos que não vão ser reutilizados em mais nenhuma vertente da produção. 
Os resíduos industriais de madeira classificam-se em serragem, cepilho, sólidos de madeira 
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e cascas. Estes são gerados desde o corte da árvore, ao transporte, até ao seu manuseamento 
e processamento que resulta no produto final. 

O papel: 

   O principal destino dos diversos tipos de resíduos sólidos de madeira são a 
combustão/incineração e os aterros. A percentagem de incinerados deve-se essencialmente 
às quantidades elevadas de casca e outros resíduos que são utilizados na produção de energia. 
A aplicação dos resíduos no solo é ainda uma opção sazonal e os resíduos inorgânicos são 
maioritariamente depositados em aterro.  

As fibras têxteis: 

   Quantos às fibras produzidas pelos setores têxteis, estas estão presentes na roupa que 
vestimos/usamos. As fibras têxteis são a matéria-prima fibrosa a partir da qual os tecidos são 
fabricados, onde são então transformadas em fios pelo processo de fiação.   

  O seu processo não é pensado como apenas uma necessidade prática, mas também por 
uma questão de moda, tornando-se uma forma de autoexpressão, o que nos dias de hoje é 
bastante valorizado. Posto isto, são acumulados diversos resíduos provenientes deste tipo de 
indústria, onde se destacam os restos de algodão, lã e restantes resíduos naturais não 
processados. 

 

2.3 Experiências 

 

Para verificar a efeito do cimento misturado com os resíduos referidos anteriormente, 
realizamos experiências usando o cimento Portland escuro e o claro (branco). Em seguida 
apresentamos os resultados obtidos: tabela 2 mostra os resultados de testes com a aplicação 
de resíduos no cimento Portland escuro. 

 

Tabela 2: Experimentos no cimento Portland escuro. Fonte: própria.  

  

Pequena quantidade de resíduo de madeira 
  

Grande quantidade de resíduo de madeira 

taia_
Caixa de texto
62



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

  

Pequena quantidade de resíduo de papel 

  

Grande quantidade de resíduo de papel 

 
Pequena quantidade de resíduo têxtil 

 
Grande quantidade de resíduo têxtil 

 

A tabela 3 mostra o mesmo experimento no cimento Porland branco.  

 

Tabela 3: Experimentos no cimento Portland branco. Fonte: própria.  

  

Pequena quantidade de resíduo de madeira 
  

Grande quantidade de resíduo de madeira 
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Pequena quantidade de resíduo de papel 

  

Grande quantidade de resíduo de papel 

 
Pequena quantidade de resíduo têxtil 

 
Grande quantidade de resíduo têxtil 

 

A nível estético, a textura do resíduo nota-se mais quando colocamos bastante 
quantidade no cimento. O cimento branco é o que melhor resulta quando se pretende um 
resultado mais perfeito e esteticamente bonito, devido á sua textura e relevo. Todos os 
resíduos dão para misturar nos dois tipos de cimento, havendo uma boa junção dos resíduos 
com eles. Estes em nada alteram a sua resistência. 

   Posto estas conclusões, os resíduos de madeira, papel e têxteis são todos possíveis de usar 
na construção de objetos juntamente com cimento. 

 

3. Desenvolvimento e discussão das ideias (projetos) 

 

A figura 1 apresenta a proposta da aluna Ana Filipa para um possível projeto com este 
tipo de resíduos aglomerados ao cimento. Trata-se de uma paragem de autocarros, cujos 
bancos apenas são colocados quando a pessoa se quer sentar, assim como colocar á altura 
que pretendam. Desta forma as pessoas têm mais espaço para se abrigarem na paragem se 
necessário.  
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Figura 1: Proposta de projeto de Ana Filipa – Paragem de autocarro. Fonte: própria.  

 

   A proposta da aluna Liliana Rodrigues baseia-se num design clean e multifuncional, 
mas, sobretudo sustentável, e é mostrada na figura 2. O projeto é uma paragem de bicicletas 
com um assento e uma floreira incorporada. Construído a partir de resíduos industriais 
aglomerados ao cimento, este objeto de mobiliário urbano garante a sustentabilidade do 
material, mas, também, a sustentabilidade em termos de funcionalidade, visto que num 
mesmo objeto temos três funções agregadas. 

 
Figura 2: Proposta de projeto de Liliana Rodrigues – Paragem de bicicletas com floreira e banco. 

Fonte: própria.  

 

O quadro 2 apresenta a integração das duas propostas em um só conjunto, favorecendo 
a aplicação da sustentabilidade no projeto de produto. 
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Quadro 2. Integração das propostas. 

  

  

 

 

4. Considerações finais 

 

Este artigo teve como objetivo a analise de adição de resíduos ao cimento e como este 
pode melhorar o seu desempenho relativamente á construção de mobiliário urbano. Estes e 
outros sectores da indústria nacional necessitam de arranjar solução para os seus 
desperdícios. Aproveita-se assim esta oportunidade para gerar soluções viáveis de produtos 
de design de mobiliário urbano com a agregação desses resíduos com cimento. Outro fator 
que propulsiona a utilização de cimentos neste projeto é o rápido desenvolvimento 
tecnológico que por sua vez tem tornando este material mais ecológico. Bons exemplos disto 
é o betão foto catalítico [5] ou a integração de cinza de casca de arroz como ingrediente para 
a produção de cimento, este com diversas qualidades melhores do que o tradicional. Este 
material proporciona diferenciadas formas de utilização na construção de projetos de 
mobiliário urbano visto que este material é bastante resistente, barato e fácil de utilizar em 
produções em grande massa. Confirmando-se na indústria dos prefabricados de cimento, que 
por sua vez ocupam um grande espaço na área do design de mobiliário urbano. Para finalizar, 
o baixo preço e facilidade de produção facilitam a obtenção destes produtos por parte das 
organizações para fornecer as grandes populações.  
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Resumo 

No presente trabalho, combinou-se a metodologia de design com a teoria do design social com o 

objetivo de desenvolver um produto que possa atender e, mais do que isso, empoderar pedagogos e 

educadores nas atividades de educação ambiental do Monumento Natural da Lagoa do Peri, 

localizado na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. O artigo apresenta pesquisa documental e 
pesquisa de campo durante a etapa de imersão, por meio de observações e entrevistas com o 

público do parque. Posteriormente, definiu-se o público-alvo do projeto como sendo os alunos da 

rede pública municipal pertencentes à classe D. Ao longo da fases de análise e síntese, foram 
utilizadas ferramentas e técnicas diversas tais como mapa mental, nuvem de palavras, infográfico, 

lista de necessidades, painel de requisitos de projeto, análise sincrônica de produtos, dentre outros 

com o fim de fornecer subsídios para a geração de alternativas durante a etapa de ideação. O 
resultado é uma maquete para o parque. 

  

Palavras-chave: Sustentabilidade; Parques Naturais; Educação Ambiental; Design Social; 
Maquete. 

 

Abstract 

In the present work, the design methodology was combined with the theory of social design in 

order to develop a product that can meet and, moreover, empower educators and educators in the 
environmental education activities of the Lagoa do Peri  Natural Monument. , located in the city of 

Florianópolis, Santa Catarina. The article presents documentary research and field research 

during the immersion stage, through observations and interviews with the park's public. 
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Subsequently, the project's target audience was defined as students from the public schools 

belonging to class D. Throughout the analysis and synthesis phases, various tools and techniques 

were used such as mind map, word cloud, infographic, needs list, project requirements panel, 
product synchronization analysis, among others in order to provide subsidies for the generation of 

alternatives during the ideation stage. The result is a model for the park. 

 

Keywords: Sustainability; Natural Parks; Environmental Education, Social Design; Scale Model 
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1. Introdução 

 

O surgimento do design como uma interface de adaptação às novas maneiras de 

produzir e consumir advindas da Revolução Industrial teve um papel fundamental na 

criação da riqueza industrial bem como na história do capitalismo (BROGIN, 2013; 

VIDELA, 2018). Os bens de consumo que antes eram projetados e confeccionados 

artesanalmente por um único indivíduo, passaram a ser produzidos de forma fracionada no 

processo produtivo industrial. Tanto essa nova organização do trabalho quanto a inabitual 

aparência dos produtos oriundos desse processo enfrentaram a resistência de movimentos 

como o do Arts & Crafts, que “viam na mecanização e na produção seriada a miséria do 

novo modelo de sociedade” (VIDELA, 2018). 

Assim, endereçando a resistência quanto à estética dos produtos, o design tem, desde 

então, criado e desenvolvido projetos de adaptação para os anseios e necessidades de 

consumidores potenciais, buscando a inserção desse grupo de consumidores na moda e na 

cultura capitalistas (BROGIN, 2013). 

Mais recentemente, a fim de remediar os males decorrentes do declínio do bem-estar 

social em todo o globo, setores públicos e academia têm, por meio de suas políticas, 

demandado de designers e de outros profissionais da indústria criativa o compromisso com 

a responsabilidade social (MARKUSSEN, 2017). Apesar de o design social ter suas raízes 

no movimento Arts and Crafts, passando pela Bauhaus, por Buckminster Fuller e Victor 

Papanek, o período de dramáticas mudanças pelas quais o mundo passa atualmente, com 

tantas questões sociais a serem endereçadas em função da resistência da pobreza e do 

agravamento da exaustão e degradação do meio ambiente, tem delineado a importância do 

design social como instrumento de democracia, empoderamento e resistência civil contra 

sistemas de dominação, controle e poder (MARKUSSEN, 2017; SCHOLZ et. al.; 2018; 

WANDERLEY, 2017). 

O design social, portanto, em lugar de se ocupar com consumidores potenciais do 

mercado convencional, atua em áreas que passam ao largo do interesse da indústria. 

Cidadãos menos favorecidos, social, cultural e economicamente, são o foco dos produtos 

desenvolvidos por meio do design social, assim como pessoas em situação de baixa renda 

ou com necessidades especiais devido à idade, saúde, ou inaptidão (PAZMINO, 2005). 

Para Markussen (2017), o que é mais essencial para que se possa compreender a 

definição de design social é que esse raramente provoca transformações sociais em um 

nível macro ou de forma massiva, mas que isso não reduz o seu valor frente ao 

empreendedorismo e à inovação sociais. O design social, na verdade, corresponde ao 

desenvolvimento de produtos dotados de um design bom o bastante para ocasionar 

melhorias significativas na vida de minorias e de grupos marginais, excluídos ou isolados. 

No entanto, Popov (2017) ressalta a importância de se ter em mente que o design social 

se consiste apenas em uma ferramenta. Os resultados dependerão das pessoas que se 

utilizarem desse instrumento de acordo com suas orientações éticas, seus valores e 

objetivos. O autor, então, encoraja sociólogos a se envolverem ativamente em projetos de 

design social e a assumirem posições de liderança nessas que são suas áreas de expertise, 

de maneira a prever as implicações sociais das decisões tomadas ao longo do processo de 
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design e a disseminarem para a sociedade as soluções obtidas no processo da melhor forma 

possível. 

O design social é necessariamente centrado nas necessidades humanas do indivíduo, 

sendo a satisfação da saúde física imprescindível para a busca da autonomia que o 

possibilita eleger objetivos e crenças, bem como ampliar sua capacidade criativa, 

ampliando a democracia e a liberdade em relação a qualquer tipo de opressão (PEREIRA, 

2008; GUSTIN, 2009). No entanto, as necessidades humanas básicas não se limitam 

somente às necessidades físicas e biológicas tais como alimento e moradia, por exemplo, 

tampouco são necessidades puramente individuais, mas envolvem também aspectos 

psicológicos, culturais, sociais e coletivos (MESQUITA, 2007). 

Ampliando-se o recorte das necessidades básicas para aquelas de cunho coletivo, é 

inevitável mencionar as mazelas das cidades brasileiras, que hoje se encontram 

“segregadas, segmentadas, polarizadas, violentas e poluídas” (SANTANA, 2012, p.118). 

Uma série de tensões permeia o governo das cidades brasileiras de modo geral, desde a 

adaptação da infraestrutura urbana para os sistemas de produção, trabalho e consumo, 

passando pelas dinâmicas de apropriação, domínio, direito ao uso, bem como a restrição e 

o acesso aos espaços públicos, não sem lutas, disputas e negociações, até o discurso da 

sustentabilidade e da salvaguarda dos recursos e remanescentes naturais. 

2. Parques Naturais e Educação Ambiental 

Diversos movimentos mundiais tentam reverter ou amenizar os efeitos de degradação 

dos recursos naturais decorrentes do mau relacionamento com o ambiente. Governos e 

instituições em todo o mundo lançam mão de mecanismos legais com fins à delimitação e 

conservação de áreas protegidas (SANTANA, 2012). No Brasil, as Unidades de 

Conservação são “porções do território nacional, incluindo as águas territoriais, com 

características naturais de relevante valor, de domínio público ou propriedade privada, 

legalmente instituídas pelo Poder Público” (ADAM, 2001, p. 27). 

Uma das categorias compreendidas dentro das UCs são os Parques Nacionais, áreas 

delimitadas pelo Poder Público com vistas a preservar os atributos excepcionais da 

natureza, conciliando a proteção integral da flora e fauna e das belezas, com a utilização 

para fins educacionais, recreativos ou científicos, sendo nelas proibida qualquer forma de 

exploração dos recursos naturais, sendo permitida a visitação pública (ADAM, 2001). 

Dessa forma, parques naturais podem ser entendidos também como locais de resistência à 

atuação e expansão do mercado bem como um dos poucos espaços nas cidades em que a 

população esquecida pela indústria e pelos governos neoliberais não precisam travar 

disputas pelo direito de lazer e recreação. Pelo contrário, é interessante que esse público 

seja estimulado a se apropriar das áreas protegidas, construindo vínculos afetivos com as 

mesmas, e desenvolvam um senso de pertencimento que não lhe é permitido em outros 

espaços das cidades. 

As atividades de educação ambiental, incorporadas também ao ecoturismo e a outros 

tipos de visitação dos parques naturais, utilizam o patrimônio natural de forma sustentável, 

buscando a formação de uma consciência integradora do indivíduo com o ambiente. 

Dentro das práticas de educação ambiental está a abordagem por meio da interpretação 

ambiental, considerado um processo de comunicação em que informações específicas e 
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elementos visuais são combinados ao contato direto e assistido com os recursos naturais da 

UC (ADAM, 2001). 

As práticas de educação ambiental comumente estão inseridas dentro de um projeto de 

educação ambiental, como é o exemplo do Monumento Natural da Lagoa do Peri, em 

Florianópolis, Santa Catarina. O projeto tem por objetivo sensibilizar o educando para o 

desenvolvimento de um comportamento consciente dos componentes naturais e das inter 

relações presentes no meio ambiente, do seu valor e importância, por meio de uma 

educação informal, em que a experiência e o aprendizado se dão de forma sensível a partir 

das sensações e intuições e em que os critérios de avaliação não coincidem com os critérios 

da educação formal, que na maioria das vezes não leva em consideração as necessidades e 

particularidades do estudante (ADAM, 2001). 

O Monumento Natural da Lagoa do Peri é alvo de interesse para a preservação 

ambiental devido aos seus remanescentes de floresta nativa de Mata Atlântica e do bioma 

de restinga (PMF, 2019), abrigando a maior lagoa de água doce da costa catarinense e o 

maior manancial de água potável da Ilha de Santa Catarina (ADAM, 2001). A criação do 

então Parque Municipal da Lagoa do Peri em 1981 teve como objetivo a proteção do 

manancial hídrico do parque de modo a garantir continuamente o abastecimento da 

população do Sul da Ilha de Santa Catarina, bem como a preservação do patrimônio natural 

para pesquisas científicas e o desenvolvimento social da comunidade nativa e de atividades 

educativas e recreativas (PMF, 2019). 

 A existência de um espaço público de proteção contra a exploração e de educação 

ambiental na Grande Florianópolis, como o é o Monumento Natural da Lagoa do Peri, é de 

vital importância. Apesar de o Índice de Desenvolvimento Humano global da cidade ser de 

0,847, considerado um valor relativamente alto no Brasil, nas áreas das favelas o mesmo 

índice cai para 0,390; o que evidencia o fenômeno de exclusão territorial. Tal segregação é 

claramente visível quando se faz o recorte das áreas localizadas à beira-mar, geralmente 

ocupadas por grupos de renda mais alta e melhor planejadas, e compara-se aos loteamentos 

irregulares em áreas ambientalmente mais frágeis, a exemplo dos morros do centro da 

cidade e manguezais (CRUZ, 2010; YIGITCANLAR et al, 2018). 

A ocupação dos territórios mais vulneráveis da cidade se dá mormente pelo intenso 

fluxo migratório de pessoas do interior do estado a partir de 1990, mas também de outros 

estados do Brasil, em especial da região Sul. O desenvolvimento econômico da região 

atraiu esse contingente sem um efetivo planejamento urbano e a crise econômica de 2013 

aprofundou as desigualdades sociais, em que pese a taxa de desemprego na cidade, que 

subiu de 3,8% em 2012 para 7,5% em 2017 (CRUZ, 2010; YIGITCANLAR et al, 2018).  

A estruturação desses assentamentos ocorre somente por meio de ações discricionárias 

por parte do poder público, sofrendo a população dessas áreas com a falta de acesso a 

serviços básicos como esgoto e saneamento, água encanada, eletricidade, escolas, postos 

de saúde e infraestrutura para lazer (CRUZ, 2010; YIGITCANLAR et al, 2018). 

Diante de tal cenário, Krummenauer (2011) defende o direito à cidade como “o 

reconhecimento de fazer parte da identidade e da vontade do coletivo” em um município 

como Florianópolis, em que “a especulação imobiliária encontra-se enraizada e onde os 

bens comuns são suscetíveis às leis de mercado” (p. 55), ocasionando a reprodução de 
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forma desigual da vida social e impondo consequências como a precariedade de moradia e 

das relações de trabalho, desemprego, pobreza, violência e degradação ambiental. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo desenvolver um produto de design com a 

finalidade de auxiliar e empoderar pedagogos e educadores nas atividades do projeto de 

educação ambiental do Monumento Natural da Lagoa do Peri, de modo a promover uma 

nova cultura de sustentabilidade, por meio da teoria e da metodologia do design social. 

 

3. Materiais e Métodos 

 

De acordo com os conteúdos aprendidos, o processo projetual escolhido foi o Duplo 

Diamante, nele são separados quatro fases, que são representadas com triângulos que se 

assemelham a diamantes e cada um tem como finalidade representar uma fase do processo. 

Fase 1 é a pesquisa, onde permite identificar o problema por meio de observações e 

levantamento de dados; Fase 2 é o momento de reunir as informações e entender o público-

alvo e o ambiente,  Fase 3 parte para o desenvolvimento, ação e definição dos requisitos de 

projeto e geração de alternativas e por fim a Fase 4, na qual se materializa e se entrega o 

produto final, que neste artigo é uma maquete educativa. 

 

3.1 Fase 1: pesquisa 

 

A primeira abordagem feita para esta fase foi uma pesquisa desk (pesquisa feita no 

computador por meio da internet).  

Durante a pesquisa foram reunidas informações sobre como a Educação Ambiental é 

trabalhada nas escolas. Foi visto então que as “práticas e conteúdos dos projetos 

pedagógicos escolares são abordados de maneira interdisciplinar, facilitando a 

contextualização dos conhecimentos. A fusão da ciência e tecnologia ao ensino permite 

esta interdisciplinaridade, criando um espaço para discussões sobre resultados que o 

avanço tecnológico insustentável trouxe a sociedade.” (SILVA, 2014) 

Escolheu-se trabalhar com o Monumento Natural da Lagoa do Peri, localizado no Sul 

da Ilha de Florianópolis - SC, pois é um local que abriga um grande manancial de água 

doce, diversas espécies de fauna e flora nativas e que além disso é usado como local para 

visitas escolares onde é trabalhado o tema da educação ambiental. 

O tipo de educação ambiental realizada no parque é informal, a educação ambiental é 

realizada através das trilhas, aproveitando o som da natureza, classificando as plantas, os 

pássaros e sua importância como semeador de novas plantas e outros animais que estão em 

extinção.  

 

3.2 Fase 2: briefing 
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Foi realizada uma pesquisa no local de estudos do projeto. Inicialmente houve uma 

visita ao parque em um final de semana para fins de observação das atividades e interações 

feitas no local de estudo. Posteriormente, foi feita outra visita, para realizar entrevistas com 

os turistas que frequentam o local. Após essas visitas pode-se observar que o local tinha 

um grande fluxo de crianças e que oferecia a estrutura muito boa para esse público. 

Na terceira ida ao local, acompanhamos uma visita escolar, onde foi observado que ao 

chegarem a turma é encaminhada para um auditório onde uma guia faz uma breve aula 

sobre educação ambiental, fauna e flora presentes no parque. Foi notado um grande 

interesse das crianças pelos animais e vegetação do parque  e ao final da visita foi aplicado 

um questionário com as crianças, professores e a guia. 

Após a aplicação dos questionários foi possível reunir informações suficientes para 

perceber uma problemática em comum, para as crianças foi observado um grande interesse 

em conhecer a fauna e flora do parque de uma forma mais lúdica, não apenas no formato 

de sala de aula como é feito no momento inicial da visita. Para a guia nos foi apresentada a 

problemática de falta de materiais interativos e lúdicos para poder passar de uma forma 

mais criativa o conteúdo para as crianças e visitantes. E para os turistas foi visto que 

sentiam falta de um meio de localização mais eficiente no parque, para que fosse possível 

conhecer todos os ambientes, vegetações e animais presentes. 

A partir dos questionários foi sintetizado numa nuvem de palavras com as palavras 

mais abordadas nas respostas e com esse material foi definido o tema do projeto. A figura 

1 mostra uma síntese das informações em uma nuvem de palavras.  

                                           
Figura 1. Nuvem de Palavras. Fonte: elaborado pelas autoras. 

A seguir foi realizada mais uma pesquisa para definir o público que seriam os visitantes 

e como facilitar o processo de ensino ambiental.  

3.2.1 Público-alvo:  

 

Levando em conta a variedade e diversificação do público observado no parque, bem 

como a motivação em abordar o tema da educação ambiental, foi necessário especificar 

melhor o público-alvo a ser contemplado pelo projeto. Assim, foi definido desenvolver o 

trabalho com foco em crianças na faixa etária entre 8 a 12 anos, pois, segundo Volpi 

(2006) as etapas de desenvolvimento emocional são aprimoradas a partir dos seis anos de 

idade até o início da adolescência, então é nesse momento que temos a formação de 
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caráter,  é uma fase em que frequentam a educação básica e iniciam o aprendizado de 

fundamentos de ecologia e ciências, além de despertarem o interesse pela natureza e o 

cuidado com o meio ambiente. Entretanto, é preciso que essa criança já possua alguma 

familiaridade com ensino escolar. É nesse momento que, segundo Facci (2004), é 

necessário que a criança já tenha o contato com algum meio de estudo e educação formal, 

para que a mesma desenvolva melhor capacidade para entender acerca do pensamento 

teórico, capacidade de reflexão, análise e planificação mental.  

Quanto à classe social, escolheu-se trabalhar com estudantes da rede pública da classe 

D, pois uma vez que esses estudantes são capazes de compreender conceitos básicos de 

educação ambiental mesmo com toda a precariedade do ensino público e dificuldades 

enfrentadas por essa classe, deduzimos que estudantes de outras classes e oriundas da rede 

privada também terão facilidade em compreender o conteúdo proposto pelo projeto. A 

rotina desse público consiste em ir à escola, relacionar-se com colegas de classe, 

professores, familiares, vizinhos, brincar com os amigos na escola ou na rua, frequentar 

espaços abertos, ajudar nas tarefas domésticas e estudar. Têm como principais traços de 

personalidade serem ativos, cheios de energia, curiosos, exploradores, estabelecerem 

relações facilmente e interessarem-se pela natureza. 

 

3.2.2 Análise Sincrônica: 

 

A análise sincrônica é um método que permite comparar produtos concorrentes ou 

similares para evitar plágios ou reinvenções no processo de design.  

 A maioria dos produtos encontrados na análise foram maquetes lúdicas ou interativas, 

muitas feitas com materiais recicláveis, como: placas de MDF, madeiras cortadas em CNC 

ou objetos reutilizados, como tecidos, papel e entre outros. Além destes, foi visto um 

painel gráfico informando a localização das principais atrações do parque e um mapa 

topográfico da microbacia do lago Dunstan na Nova Zelândia. Foram analisados materiais 

didáticos como jogos, maquetes em que as dinâmicas mostraram que devem fornecer a 

interação, ser transportável e que o material deveria ser de baixo custo. A figura 2 mostra a 

análise sincrônica.  

 

Figura 2: Maquete Aprendizagem rural RS. Fonte: Maketa 
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Para que fosse possível contemplar o público-alvo foi preciso absorver informações das 

fases 1 e 2 do processo do duplo diamante e então fazer uma lista de necessidades e uma 

tabela com os requisitos de projeto, facilitando o processo de criação do produto.  

Durante o processo de busca de produtos similares foram encontradas ideias muito 

próximas dos requisitos, mostrados na figura 3.  

                                        
Figura 3. Quadro de Requisitos do Projeto. Fonte: elaborado pelas autoras. 

A partir do quadro de requisitos de projeto foram geradas alternativas da fauna e flora 

que fazem parte do ecossistema do Parque. As peças foram feitas em mdf para que sejam 

duráveis, já que de papelão o tempo de vida iria ser curto. Para facilitar o transporte foi 

pensada uma mala e a opção foi reutilizar uma mala. A mala e a maquete foram pintadas 

de forma artesanal e com tinta a base de água. E nas peças de mdf foi passado óleo de 

coco.  

O resultado é uma maquete que representa o Parque, com suas trilhas e lagoa, a fauna e 

flora por meio de peças que podem ser colocadas nos lugares corretos para facilitar a 

explicação da guia. As árvores são montadas por meio de encaixes de forma a facilitar o 

transporte. A Figura 4 mostra a maquete e a mala reutilizada para transportar o material. 
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Figura 4 Maquete conhecendo a lagoa o Peri. Fonte: elaborado pelas autoras. 

As peças da fauna e flora foram cortadas em laser em Laboratório FabLab. e os 

arquivos são abertos para que possam ser feitas mais peças. Também caso o parque precise 

mais elementos da fauna e flora podem ser feitos. A maquete foi entregue no Parque e será 

utilizado com os visitantes nas visitas guiadas.  

 

4. Conclusão 

 

Com este trabalho foi possível entender que os estudos ambientais tais como sociais 

estão lado a lado e que o papel do designer é também trabalhar como agentes 

transformadores na sociedade e assim ajudar da melhor forma com a formação de uma 

consciência e cuidado com o meio ambiente. 

É nas escolas que começa essa transformação, onde o aluno irá despertar sua 

curiosidade e ir cada vez mais a fundo do conhecimento e do meio onde vive para entender 

as suas necessidades e a sua função como indivíduo na sociedade. 

Com este resultado espera-se que a maquete possa transmitir o conhecimento da 

biodiversidade da lagoa e a importância de preservação da fauna e flora para assim aguçar 

ainda mais a curiosidade dos alunos e que o conhecimento da complexidade do meio 

ambiente precisa ser preservado e protegido. 
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Resumo 

Embora o Brasil possua as maiores reservas de água por unidade territorial do planeta, a desigualdade 

na distribuição em seu espaço geográfico é visível. A contaminação e poluição de rios e mananciais 

afetam principalmente aqueles que mais precisam, comunidades ribeirinhas e periféricas sofrem devido 

às condições das águas. Considerando que a maior parte da população brasileira se encontra em 

condições de baixa renda e constando os atuais recordes de desigualdade, a carência por produtos 

focados para a população é visível. Por quais transformações o design precisará passar para se 

aproximar da produção mais sustentável favorecendo os recursos hídricos disponíveis no país? Para 

ajudar a responder a esta questão, foi realizada uma pesquisa, na qual esse artigo é baseado, em que se 

utiliza a ferramenta teórica e metodológica do Duplo Diamante, com o objetivo de promover inovação 

social na vida cotidiana. A pesquisa é um projeto de conclusão de curso que estudou uma solução de 

purificação à água potável, priorizando o uso sustentável, que contribuam para a redução de impactos 

ambientais, focando para população de baixa renda. 

 

Palavras-chave: Design Social; Sustentabilidade; Purificação das águas 

Abstract 

Although Brazil has the largest water reserves per territorial unit on the planet, the unequal distribution 

in its geographic space is visible. Contamination and pollution of rivers and springs mainly affect those 

who need it most, riverside and peripheral communities suffer due to water conditions. Considering that 

most of the Brazilian population is in low income conditions and with the current records of inequality, 

the lack of products focused on the population is visible. What changes will design have to go through 

in order to get closer to more sustainable production, favoring the country's available water resources? 

To help answer this question, a research was conducted, on which this article is based, using the 

theoretical and methodological tool of Double Diamond, with the objective of promoting social 

innovation in everyday life. The research is a course completion project study a purification solution for 

drinking water, prioritizing sustainable use, which contribute to the reduction of environmental impacts, 

focusing on low-income population. 

 

Keywords: Social Design, Sustainability, Water purification. 
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1. Introdução 

A falta de água é um dos graves problemas mundiais que pode afetar a sobrevivência 

dos seres humanos. O uso desordenado, o desperdício e o crescimento da demanda são 

fatores que contribuem para intensificar a escassez de água potável no planeta. De toda 

água da Terra, 97% está nos oceanos de forma salgada, enquanto apenas 3% estão 

disponíveis como água doce. Em termos de água, o Brasil é privilegiado, abrigando 12% 

da água doce disponível no globo, (Agência Nacional de Águas, 2018). Um País que 

apresenta uma das maiores bacias hídricas do mundo, paradoxalmente enfrenta severas 

escassezes de água potável, que têm sido provocadas pelo desequilíbrio entre a distribuição 

demográfica, industrial, agrícola e principalmente pela poluição.  
 

 

Figura 1: Índice de uso da água. Fonte: Agência Nacional de Águas, 2016 

 

É evidente as problemáticas no Brasil referente a falta de água potável, vários são os 

motivos que impedem as cidades e comunidades do recebimento e distribuição desta água. 

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (2017), em todo o Brasil, 

foram analisadas 872 cidades com reconhecimento federal de situação de emergência por 

falta de água. Os dados mostram grandes variações regionais, dentre estes o Nordeste se 

apresenta como o território mais afetado.  

 

 
Figura 2: Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão . Fonte: SNIS, 2013 

 

Exemplificado na Figura 2, é possível perceber a discrepância entre as regiões, 

ressaltando a maior falta de água na região Norte, mas principalmente Nordeste, sendo esta 

ranqueada como o pior índice de qualidade de água.  
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2. Problemática da Água 

 

Nas sociedades modernas, a busca do conforto implica necessariamente em um aumento 

considerável das necessidades diárias de água. Porém, passados cinco anos desde que o 

Brasil se comprometeu as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), mais 

de 55% da população ainda não possui tratamento de esgoto, sendo que dois em cada 10 

brasileiros não têm acesso a água de qualidade. 

 
O Brasil é um país que nunca investiu muito em saneamento. Sempre foi um setor no qual 

foram buscadas alternativas locais. Então, as pessoas criavam fossas, poços, esse tipo de 

alternativa que acaba gerando problemas de saúde. (AZEVEDO, 2018 apud FERREIRA, 2019) 

 

Não basta ter água. É preciso ter água limpa. Como retratado na Figura 3, a falta de 

tratamento sanitário no Brasil, é um dos maiores problemas do país. Grande quantidade de 

esgoto não tratado é lançada em rios, lagos e represas, constituindo um dos principais 

fatores do baixo índice de qualidade da água, o que ameaça a saúde da população e a 

preservação do meio ambiente.  

 

Figura 3: Falta de esgotamento sanitário no Brasil . Fonte: IBGE, 2012 

De acordo com relatório do IBGE, no ano de 2017, 34,7% dos municípios brasileiros 

afirmaram saber de epidemias ou endemias de doenças diretamente ligadas com o 

saneamento básico. A transmissão das doenças pela ingestão é a forma mais comum de 

contaminação. Febre Tifoide, Cólera e Hepatite A, são algumas cruciais causadas pela má 

qualidade da água, e segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a insalubridade de 

localidades pode ser considerada a responsável pela morte de 1,7 milhões de crianças todos 

os anos. 

 

2.1. Métodos e Técnicas 

O processo projetual adotado para o desenvolvimento do Projeto de Conclusão de Curso 

é denominado Duplo-Diamante (Cody Wallis, 2005) da organização Design Council. Tal 

método divide-se em quatro fases, que mapeia as etapas convergentes e divergentes do 

processo de criação do projeto de design. Seguindo o processo sequencial, as fases são 
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nomeadas como “Descobrir, Definir, Desenvolver e Entregar”, sendo 

Descobrir/Desenvolver as etapas divergentes e Definir/Entregar as fases convergentes, 

como mostra a Figura 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Metodologia Duplo Diamante . Fonte: Adaptado de Design Council, 2005 

3. Definir 

Após de ter identificado a problemática relacionada a falta de água adequada para o 

consumo, nesta etapa foi realizada a pesquisa sobre Design e sustentabilidade, que são 

termos que sofrem do mesmo mal: a deturpação de seu verdadeiro significado por meio de 

seu uso recorrente errôneo por diversas mídias, impressas ou televisiva, (BARBOSA, 

2009, pg 73). Atualmente, a verdadeira visão ambiental do Design na sustentabilidade do 

planeta, está cada vez mais focado em criar soluções para um problema social. O planeta 

vem desenvolvendo necessidades não tão novas, mas que só agora estão recebendo a 

atenção que merecem entre os profissionais da área.  

Assim sendo, o design sustentável é uma alternativa que vem sendo utilizada com o 

objetivo de diminuir ao máximo os impactos ambientais, maximizar as práticas 

econômicas, o bem-estar social e propor um valor de responsabilidade de não prejudicar o 

meio ambiente (PAZMINO, 2007, p.8). Ao trazer a água para o centro da sustentabilidade, 

é possível verificar que esta temática vem crescendo na área do Design Social, que por sua 

vez, cuida de problemas das comunidades que não são atendidas pelo mercado ou pelo 

poder público. Um grande obstáculo das sociedades atuais é a falta de acesso à água 

potável. À vista disso por meio de ferramentas do Design e inovação frugal pode-se 

realizar projetos que se preocupem em contribuir para o acesso à água limpa e melhoria da 

qualidade de vida de determinada comunidade.  

  

3.1. Definição do Público-alvo 

Além dos problemas observados na região do Nordeste, pesquisas feitas sobre a 

poluição das águas brasileiras mostram que os rios cearenses são classificados como os 

mais poluídos do Brasil. Trechos críticos dos rios Cocó, Ceará e Maranguapinho, têm 

metade dos indicadores fora dos padrões e mostram que existem cerca de 16 mil colônias 

de coliformes fecais por 100ml de água (G1 CE, 2019). 

 
Tenho a lhe dizer sobre problemas de abastecimento é que é um problema generalizado 

no Estado do Ceará. Nas zonas rurais, o problema está associado à falta de 
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abastecimento de água. Logo, a população têm que buscar outras fontes. Na cidade de 

Quixadá, onde morei por 4 anos, essa população rural (e até as periféricas) compram 

água de "carroceiros", que são pessoas que pegam água em poços com água de 

qualidade desconhecida e vendem porta-a-porta. Em outros casos, as pessoas vão buscar 

a água em pequenos mananciais de água, também com qualidade desconhecida, 

(VIANA, 2019). 

 

Conforme o supervisor de Documentação e Disseminação da Informação da Unidade 

Estadual do IBGE no Ceará, Hélder Rocha, a maior parte da população que vive em áreas 

urbanas e em piores condições de vida (nas categorias G ao K - baixas condições de vida 

até precárias condições de vida) estão no Nordeste (59,9%). O número de pessoas em 

situação de extrema pobreza, com renda inferior a US$ 1,90 por dia (R$ 140 por mês), 

avançou 0,6% na passagem de 2016 para 2017 no Ceará, segundo dados da Síntese de 

Indicadores Sociais (SIS), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Definição Público-alvo. Fonte: Desenvolvido pela autora 

Constando com os dados e com base nas informações apresentadas, a figura acima 

representa um público, com características que classificam tipos de usuários dentro de um 

alvo demográfico, atitude e/ou comportamento similar, sendo possível estudar o público-

alvo de forma segmentada para criação do produto e solução do problema. 

 

3.2. Análise de similares e seleção de material 

A extensão da preocupação projetual de ferramentas abre possibilidades de resolução de 

problemas por intermédio de painéis de referência e produtos já existentes no mercado. 

Com o avanço da tecnologia os purificadores de água vêm crescendo cada vez mais, e 

com qualidade. Filtros na atualidade são muito eficientes, conseguem diminuir em até 90% 

o cloro e as diversas substâncias que se encontram na água e fazem mal à saúde. A maioria 

dos filtros utilizados no tratamento da água usa o mesmo mecanismo de operação, ou seja, 

os principais elementos do corpo do filtro. Porém um dos materiais mais comuns a ser 

utilizado como meio filtrante é o carvão ativado, que mesmo com o uso abundante, 
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proporciona enormes desvantagens em questões de sustentabilidade, sendo este um 

material poluente em diversos pontos em seu ciclo de vida. 

 
Figura 6: Análise de similares. Fonte: Adaptado do site dos produtos 

A vela cerâmica utilizada em filtro de barro, por sua excelência e simplicidade de 

purificação, fez do Brasil o único país produtor e exportador. Assim sendo o material 

cerâmico microporoso, absorve 20% da água, se tornando um dos melhores meios de 

filtração do mundo, ou seja, pelas propriedades do material cerâmico consegue fazer por si 

só o processo de filtragem da maioria dos elementos encontrados em águas contaminadas.  

Os filtros funcionam por gravidade, e por conta da porosidade da cerâmica a água passa 

por dentro do material e sai sem impurezas do outro lado, já que as partículas sólidas ficam 

retidas. Avaliações realizadas pelo Ministério da Saúde em 2011, mostrou a eficiência do 

material cerâmico na remoção de variáveis de qualidade de água: cor, turbidez, pH, Ferro, 

Manganês, concentrações de coliformes termotolerantes, Dureza, Cloretos e sólidos 

dissolvidos.  

 

3.3. Requisitos de projeto  

A obtenção das informações, que representam as necessidades e os desejos dos usuários, 

serviu de base para a fundamentação teórica e o desenvolvimento do projeto. Os requisitos 

selecionados mostra os objetivos pretendidos, as saídas desejadas ou possíveis soluções 

para orientar e facilitar o desenvolvimento de um produto de baixo custo que auxilie as 

comunidades a filtrarem sua própria água, tornando-a potável para consumo. Dentre eles 

destaca-se a obrigatoriedade entre os requisitos: Filtrar a água pelo processo cerâmico 

eliminando as impurezas; Material visando o design vernacular com argilas preservando a 

identidade local; Um sistema leve, com capacidade de 1 Litro e de baixo custo; 

Sustentabilidade no ciclo de vida do material utilizado e na confecção do produto.   

 

4. Desenvolver 

4.1. Geração, seleção e refinamento da alternativa 

O professor de Ciências Ambientais da UFC, Michel Viana, conta que há, de fato, um 

grande déficit de disponibilidade e qualidade de água em comunidades cearenses. Através 

de experiências e vivências no município de Quixadá, foram discutidas as características 

em relação às necessidades de captação de água. 
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Ressaltando na Figura 5, foi possível destacar os costumes de como indivíduos de tais 

comunidades utilizam água potável em seus domicílios. Isto é, o entendimento de como 

estes costumam apenas coar a água para um processo de limpeza, retirando as partículas 

sólidas e assim guardando em garrafas plásticas.  

Devido temperatura ambiente local ser normalmente elevada, foi apontado que o 

público tem como hábito armazenar tal água em recipientes dentro da geladeira. Assim 

torna-se necessário avaliar a relação da altura do objeto, com o tamanho padrão das 

prateleiras internas da própria geladeira. Além disso, importante considerar a forma prática 

de uso, e de como o objeto será manuseado, considerando assim, a importância de uma 

análise dos dados antropométricos, avaliando pesquisas referente a tamanho de mão por 

Henry Dreyfus, 2009. Para auxiliar na usabilidade, principalmente na caída de água, a 

aplicação de uma alça e bocal foram essenciais para geração e seleção das alternativas.  

 

 

Figura 7: Geração de alternativa de 1 a 6 na sequência. Fonte: Desenvolvido pela autora 

Considerando os requisitos do projeto os conceitos (Intuitivo; Atrativo; Prático e 

Funcional) e usabilidade, as alternativas de número 5 e 6 foram as selecionadas para 

refinamento do projeto. Levando em consideração os dados antropométricos referidos 

anteriormente, a prototipação do produto em seu formato final considerou: A incorporação 

do filtro em forma de funil na parte superior com espessura de 10 mm; Alça com pega 

confortável e bocal que facilite a dispersão de água; Monomaterial, confecção em 

cerâmica. 

 

4.2 Produto 

A jarra filtrante, nomeada de PURO tem o intuito de permitir que todas as pessoas, 

principalmente aquelas com poucas condições, consigam ter recursos para adequar a 

qualidade da água em seu domicílio. Criado pensando em seu baixo custo e fácil acesso 

objetivando a inclusão social. A simplicidade das peças, peso e tamanho se adequa às 

necessidades e usabilidade já existente dos usuários de cidades do interior nordestino. Sua 

nomenclatura, PURO, aborda a possível solução de uma séria problemática existente no 

País, falta de água potável, e visa a filtragem de modo simples fornecendo um recurso vital 

para sobrevivência humana.   
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Figura 8: Modelagem. Fonte: Desenvolvido pela autora 

4.2.1 Fator de uso  

Sua função principal é conservar água fresca, pura e própria para ingestão. Para isso, 

seu formato intuitivo deixa implícito seu uso: o filtro/tampa posicionado na parte superior, 

funciona como um funil, ou seja, permite a passagem de água pelos poros do material 

cerâmico, mas impede das partículas sólidas de atravessar. Para servir, é necessário 

remover a peça superior, para que não ocorra da sujeira se direcionar ao copo, lembrando 

sempre de lavar após o uso. Além da função de filtro a peça superior serve também como 

tampa para preservar a água fresca na geladeira. Conforme a imagem a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9: Infográfico de usabilidade. Fonte: Desenvolvido pela autora 

Tendo em vista a importância de um agente filtrante químico, visto o normal uso de 

carvão ativado e suas problemáticas sustentáveis. Para contornar o problema dos biofilmes 

no meio filtrante, a impregnação com nitrato de prata em filtros tem se tornado uma prática 

segura e comum entre os fabricantes e com isso, impede-se a contaminação do material 

filtrante e o repasse dessa para a água.  

A aplicação de nanopartículas de prata garante a proteção antimicrobiana, que impede 

de novas bactérias se proliferam nos filtros e conforme a norma ABNT NBR16098:2012, 

elimina as condições bacteriostática, com 95% de eficiência. Uma segunda alternativa de 
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filtragem, focando em um Design Vernacular, ou seja uso de materiais encontrados no 

ambiente circundante nordestino, é o uso de semente de Moringa. As descobertas do uso de 

sementes trituradas de Moringa oleifera para o tratamento de água a um custo de apenas 

uma fração do tratamento químico convencional, constituem uma alternativa da mais alta 

importância. Em relação à remoção de bactérias, reduções na ordem de 90-99% têm sido 

relatadas na literatura (Muyibi & Evison, 1995a).  

 

4.2.2 Fator técnico construtivo  

O produto utiliza o molde por usinagem em máquina CNC como processo produtivo. 

Tal molde é composto por dois blocos de gesso de igual tamanho, que se encaixam, dando 

a forma do produto. Visando a sustentabilidade, a construção do produto dispensa o uso de 

componentes de fixação como colas, parafusos ou pregos, tanto para molde como para a 

peça final. Com o molde finalizado e pronto, a construção é simples: Encher com qualquer 

tipo de argila líquida, ou também chamada de barbotina, e deixar repousar por 15 minutos 

ou até a espessura das laterais estarem do tamanho desejado (0,5 cm). Remover o excesso, 

retornando a barbotina ao pote. Tal processo consiste na maior simplificação para 

conseguir adequar a uma reprodução artesanal aos usuários.  

Considerando a necessidade de um agente químico para purificação, as 

nanopartículas podem ser incorporadas no próprio substrato e nos esmaltes cerâmicos 

quando ainda na forma de suspensão (barbotina).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Infográfico do processo de reprodução. Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

O processo de fabricação focando no fator comercial o produto visa a confecção 

artesanal, ou seja, possibilita que grupos de ceramistas e/ou associações de moradores o 

reproduza, podendo vir a se tornar uma forma de auxiliar comunidades, famílias como 

também aposentados, no faturamento mensal. A elaboração do molde poderia ser 

construída em FabLabs, justamente pelo projeto não se direcionar a produção em massa, 

como exemplifica a Figura 10. 
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4.2.3 Fator estético simbólico 

Priorizando a sustentabilidade ao adotar apenas um material, a jarra se apresenta como 

pronta para uso e disfarça sua eficiente forma de filtragem, dando ao produto uma 

característica de valorização. A preferência pela argila marfim, evidencia uma 

característica do projeto: a pureza e consequente percepção de higienização, relacionada a 

turbidez da qualidade da água potável. Além disso seu fator estético claro, sugere a 

possível personalização pelo usuário, no processo artesanal de reprodução, podendo aplicar 

as cores como também formas que mais identificam com seus aspectos culturais e sociais.  

O respectivo acabamento aplicado pela utilização de esmalte transparente, auxilia ao 

material poroso não absorver a água, dando um aspecto vidrado ao interior e exterior. 

Porém com a função de filtro, a parte das paredes interior da tampa consiste na utilização 

do material cru justamente para permitir a passagem da água por fator gravitacional. 

 

4.2.4 Fator ambiental 

Ciclo de vida é o conjunto de todas as etapas necessárias para que um produto cumpra 

sua função na cadeia de produtividade. Segundo a NBR ISO 14040 / 2009, a Avaliação do 

Ciclo de Vida (ACV) é dada pela compilação dos fluxos de entradas e saídas. Dentre as 

etapas existentes na produção do material cerâmico estão, a Aquisição, Manufatura, Uso e 

Reciclagem. A utilização do material têm impacto 66% menor na emissão de gases de 

efeito estufa, e consomem até 43% menos recursos naturais não renováveis, comparando 

com a utilização em concreto. Por outro lado, a reciclagem das cerâmicas é limitada devido 

às características do material e suas propriedades. Os resíduos cerâmicos podem ser 

reciclados para confecção de agregados, que poderão ser utilizados no canteiro, ou para 

enchimento de valas, reforço de bases de pavimentação, etc. 

A utilização de meios filtrantes naturais como a nanotecnologia, entre tantas tecnologias 

convergentes em voga atualmente, esta se faz útil e oportuna na discussão sobre 

sustentabilidade. Com o uso racional e inteligente de menores quantidades de materiais, vai 

na contramão do desperdício e estimula estudos cada vez mais aprofundados sobre o tema. 

Da mesma forma, o sistema de produção de montagem, por máquina CNC para o molde, 

reduz a ocorrência de erros garantindo uma usinagem com medidas exatas, podendo ser 

replicadas e diminuindo desperdícios. A criação do molde em gesso para o uso em 

cerâmica, tem a possibilidade de criar em média 20 peças, o que proporciona uma 

fabricação artesanal garantindo o melhor aproveitamento da matéria-prima.  

 

5. Conclusão 

Em vista dos argumentos apresentados, este trabalho teve a preocupação de apontar as 

questões de criação de produtos aplicados ao design social e focados na sustentabilidade. 

Foram abordadas metodologias e diversas ferramentas para favorecer a popularização de 

projetos com o mesmo intuito. 

Em virtude da importância do tema mencionado, a pesquisa consiste na criação de 

uma jarra cerâmica purificadora, considerando as características filtradoras naturais do 

material. Entende-se por meio dos processos de design, o projeto considera meios e 

materiais que consigam transformar tanto a produção como o produto ao menor custo 

possível, se tornando viável para o público-alvo. Isso permite com maior facilidade a 

reprodução através de FabLabs, por usinagem em máquina CNC, para assim, confecção do 

molde. Por meio deste é possível construir diversas peças, possibilitando uma produção 
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artesanal pela comunidade ou grupo de ceramistas, podendo inclusive servir como uma 

fonte de renda.  

 

Referências 

AGRAWAL, A., Pandey, R.S. and Sharma, B., 2010. Water pollution with special 

reference to pesticide contamination in India. Journal of Water Resource and Protection, 

2(05), p.432. 

 

ALESSANDRA AZEVEDO (Brasil). Correio Braziliense. Mais da metade da população 

não tem acesso à água potável no Brasil. Correio Braziliense. Brasilia, 04 ago. 2018. p. 

?-?. Disponível em: 

<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/08/05/interna_politica,69

9290/mais-da-metade-da-populacao-nao-tem-acesso-a-agua-potavel-no-brasil.shtml>. 

Acesso em: 10 abr. 2019. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16098:2012 , Portaria 

INMETRO n° 344 de 22/07/2014, Portaria INMETRO n° 394 de 25/08/2014, Portaria 

INMETRO n° 92 de 04/05/2017 e Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater. 

 

BARBOSA, Lara Leite. Design sem fronteiras. Tese de doutorado Faculdade de 

arquitetura e Urbanismo, São Paulo 2009 

 

BRITO, Débora A água do no Brasil: da abundância a escassez  

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-10/agua-no-brasil-da-abundancia-

escassez>. Acesso em: 1 abr. 2019. 

 

COMARU, Lucas Fernandes. Uma Reflexão Sobre a Importância do Design 

Sustentável para o Meio Ambiente. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do 

Conhecimento. Edição 9. Ano 02, Vol. 05. pp 58-73, Dezembro de 2017. ISSN:2448-0959 

 

HENRY DREYFUS, Livro, As medidas do homem e da mulher, fatores humanos em 

design.  Bookman, Jan 1, 2009. 

 

INSTITUIÇÃO DE ENGENHARIA (São Paulo). Confea (Comp.). Nanotecnologia pode 

ajudar na purificação de água.2010. Disponível em: 

<https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2010/07/29/nanotecnologia-pode-ajudar-

na-purificacao-de-agua/>. Acesso em: 01 maio 2019. 

 

NDABIGENGESERE, A.; Narasiah, K. S.; Talbot, B. G. Active agents and Mechanism 

of coagulation of turbid waters using Moringa oleifera. Water Research, v.29, n.2, 

p.706-710, 1995. 

 

MUYIBI, S. A.; Evison, L. M. Moringa oleifera seeds for softening hardwater. Water 

Research, v.29, n.12, p.1099-1104, 1995a.  

 

taia_
Caixa de texto
90



 

  
 

 
 

    

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 

 
 

MUYIBI S. A.; Evison, L. M. Optimizing physical parameters affecting coagulantion 

of turbid water with Moringa oleifera seeds. Water Research, v.29, n.12, p.2689-2695, 

1995b. 

 

PAZMINO, Ana Verónica.Uma reflexão sobre Design Social, Eco Design e Design 

Sustentável. I Simpósio Brasileiro de Design Sustentável. Curitiba, setembro de 2007. 

 

PINHEIRO, Pedro. Doenças transmitidas por água contaminada. Lisboa: Md. Saúde, 

2019. 4 p. Disponível em: <https://www.mdsaude.com/doencas-infecciosas/doencas-da-

agua>. Acesso em: 14 abr. 2019. 

 

SAVEH. Ambev (Org.).                                                 Brasil, 17 out. 

2017. Disponível em: <https://saveh.com.br/artigos/a-disponibilidade-de-agua-no-mundo-

e-no-brasil/>. Acesso em: 10 abr. 2019. 

 

SENADO FEDERAL. Brasil. Revista em Discussao!. Falta de chuvas expõe fragilidade 

do sistema. em Discussão!, Brasília DF, v. 23, p.28-28, 06 dez. 2014. Semanal. 

 

STUKEL TA, Greenberg ER, Dain BJ, Reed FC, Jacobs NJ. A longitudinal study of 

rainfall and coliform contamination in small community drinking water supplies. 

Environ Sci Technol 1990;24:571-5.   
 

VALADES, Luis de Anda. E o processo de filtração de água? Principais instalações de 

tratamento de água. Portal Tratamento de Água, São Paulo, v. 1, n. 1, p.1-1, 08 fev. 2018. 

Semanal. Disponível em:<https://www.tratamentodeagua.com.br/artigo/processo-filtracao-

agua-principais-instalacoes-tratamento-de-agua/>. Acesso em: 07 maio 2019. 
 

VANDERLEI LCM, Silva GAP, Braga JU. Fatores de risco para internamento por 

diarréia aguda em menores de dois anos: estudo de caso-controle. Cad Saude Publica 

2013;19(2):455-463 

 

 

taia_
Caixa de texto
91



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

 

RESÍDUO HOSPITALAR E SEU IMPACTO: UMA REVISÃO DA 

LITERATURA 

 

Hospital waste and its impacts: A literature review 

 

 

Adriano Andrade Rambo, Mestrando, Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais/Universidade do Sul de Santa Catarina; Instituto Federal Catarinense. 

adrirambo@hotmail.com 

Ana Regina de Aguiar Dutra, Doutora, Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais/Universidade do Sul de Santa Catarina. 

ana.dutra@unisul.br 

Anelise Leal Vieira Cubas, Doutora, Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais/Universidade do Sul de Santa Catarina. 

anelise.cubas@unisul.br 

 

 

Resumo 

A multiplicidade e complexidade dos potenciais impactos ambientais dos resíduos hospitalares 

convergem para uma discussão a nível mundial. Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo 

identificar os impactos ambientais causados pelos resíduos hospitalares, por meio de uma revisão 

atual da literatura em periódicos científicos, nacionais e internacionais, em quatro bases de dados 

com as palavras-chave predeterminadas. Vários impactos ambientais puderam ser identificados, os 

quais podem comprometem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e 

econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos 

ambientais. Conclui-se que as águas residuárias hospitalares estão atualmente em evidência, sendo 

amplamente discutidos devido a presença de resíduos químicos, fármacos e de microrganismos 

patógenos resistentes. 

 

Palavras-chave: Resíduo hospitalar; Resíduo Biomédico; Águas residuárias hospitalares; 

Aspectos e impactos Ambientais 

 

Abstract 

The diversity and complexity of potential environmental impacts of hospital waste demands for a 

worldwide debate. Therefore, this study aims to identify the environmental impacts of hospital waste, 

through a literature review in up-to-date scientific periodicals in four databases with predetermined 

keywords. Many types of environmental impacts could be identified, which may compromise the 
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public health, security and welfare, the social and economic activities, the biota, the environmental 

aesthetic and sanitary conditions, and the quality of natural resources. We conclude that hospital 

wastewaters are currently in evidence, being widely discussed due the presence of chemical waste, 

drugs and pathogenic resistant microorganisms.  

 

Keywords: Hospital waste; Biomedical Waste; Hospital Wastewater; Hospital environmental 

aspects and impacts 
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1. Introdução 

 

Na cúpula da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, todos os 193 Estados-

Membros adotaram a nova “Agenda 2030” para o desenvolvimento sustentável, em 

substituição ao antigo objetivo de desenvolvimento do milênio que tinha como principal 

propósito combater a pobreza. Complementarmente os novos 17 objetivos e as 169 metas 

buscam promover o crescimento e bem-estar de todos, preservar e defender o meio ambiente 

e manter as mudanças climáticas dentro de patamares cientificamente aceitáveis (CAMPOS, 

2015; ONU, 2015a). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), subordinada a ONU, objetiva 

promover a saúde, e estabelece que os resíduos dos serviços de saúde compreendem aqueles 

gerados por diversas atividades hospitalares, centros de saúde, farmácias e laboratórios, onde 

evidencia-se a geração de resíduos patógenos, produtos químicos, farmacêuticos e 

quimioterápicos, bem como materiais radioativos (CHARTIER et al., 2014). Nesse contexto, 

os resíduos dos serviços de saúde, em especial o resíduo hospitalar, compreendem tanto 

materiais sólidos e líquidos como também gasosos, que necessitam de severo e assertivo 

gerenciamento para garantir a segurança e a saúde das pessoas e do meio ambiente, sejam 

no meio terrestre, aquático ou atmosférico. Destacam-se dentre os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da ONU os ODS-3 (saúde e bem-estar das pessoas), 

ODS-6 (disponibilidade e gestão sustentável da água), ODS-12 (produção e consumo 

sustentável) e ODS-13 (combate a mudanças climáticas) (ONU, 2015b). 

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Brasil possui 

5086 hospitais gerais, 953 hospitais especializados de um total de 343.777 estabelecimentos 

de saúde distribuídos em 85 tipos. Santa Catarina apresenta 18.255 estabelecimentos de 

saúde (novembro/2019). Dentre estes estabelecimentos, 304 postos de saúde, 1.566 unidades 

básicas, 2.633 são clínicas especializadas/ambulatórios especializados e 1.430 são unidades 

de serviço de apoio de diagnose e terapia. O Estado apresenta pouco menos de 200 hospitais 

gerais e 23 especializados, representando aproximadamente (1,10% e 0,13%). Ainda com 

relação ao atendimento à saúde humana, de acordo com o Conselho Regional de Farmácia 

do Estado de Santa Catarina (CRF/SC), o número de estabelecimentos farmacêuticos ativos, 

farmácias, drogarias, indústrias farmacêuticas, laboratórios, distribuidoras dentre outros é de 

6.716 (outubro/2019). (BRASIL, 2019; CRF/SC, 2019) 

O resíduo hospitalar tem sido amplamente discutido por pesquisadores e gestores 

públicos no que tange a geração, manejo, passando pelo manuseio na segregação, 

acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final, como também a capacidade de 

causar impactos aos ecossistemas e meio ambiente (HRENOVIC et al., 2019; NITIKA et al., 

2017; PATEL et al., 2012).  

Nos processos de gerenciamento de resíduo hospitalar o resíduo perigoso necessita de 

cuidados especiais por ser potencialmente poluidor, passando por mais etapas antes de sua 

disposição final. Contudo, ambos podem causar impactos diretos ou indiretos, desde 
infecção ou acidente pessoal, a contaminação de solo, águas residuárias ou superficiais ou 

ar, e assim, afetar negativamente a biota e abiota de forma aguda ou crônica. (CHAERUL; 

TANAKA; SHEKDAR, 2008; CHARTIER et al., 2014; KWIKIRIZA et al., 2019). 
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Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo a pesquisa na literatura cientifica 

nacional e internacional atual, a fim de identificar os impactos no meio ambiente a partir dos 

resíduos hospitalares. 

 

2. Procedimentos Metodológicos 

 

A abordagem da presente pesquisa é qualitativa, buscando garantir  a objetivação e a 

produção de uma análise sistemática (MINAYO, 2012). A natureza da pesquisa é básica, na 

pretensão de buscar elementos novos que tragam um olhar mais profundo sobre o assunto 

abordado, sem se preocupar neste momento com a aplicação. 

Como procedimento foi adotada a revisão da literatura por pares de forma sistemática de 

artigos periódicos eletrônicos através do acesso remoto via Comunidade Acadêmica 

Federada (CAFe) ao conteúdo disponível pela Universidade do Sul de Santa Catarina 

conveniadas a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

para tanto adotou-se as seguintes etapas para compor o método:  

1ª etapa, construir a pergunta norteadora: Quais os impactos dos resíduos hospitalares no 

meio ambiente? 

2ª etapa, escolher as bases para as buscas dos artigos. Neste momento, foram adotadas as 

bases: Web of Science, Scopus, Scielo e Proquest, as quais apresentam alta relevância dentro 

do contexto científico, bem como por serem fontes multidisciplinares, considerando a 

relevância do tema para as ciências ambientais. 

3ª etapa, eleger os termos de busca. Os termos de busca foram: “hospital waste”, “hospital 

waste” AND chemical, “hospital waste” AND microbiological, “hospital waste” AND 

“environmental impacts”, “hospital waste” AND Health, e “hospital wastewater”. A opção 

pela língua inglesa se deu em função de que as revistas de maior impacto e com expressivas 

exigências para publicação se encontram em inglês. Ainda se buscou palavras-chave 

inicialmente mais amplas para estender as possibilidades de buscas, bem como os assuntos 

que poderiam ser relacionar, no entanto para refinar a busca e ampliar as possibilidades de 

busca, utilizou-se de termos previamente conhecidos para somar a palavra-chave “hospital 

waste”. 

4ª etapa, buscar e armazenar os dados. A busca dos dados ocorreu no período de 30 de 

agosto a 14 de outubro de 2019. Utilizou-se para tanto alguns critérios: busca por somente 

artigos dos últimos cinco anos (2015-2019) e de acesso livre. A primeira busca foi feita na 

base WEB OF SCIENCE, na opção “Topic” compreendendo título, resumo e palavras-

chave, posteriormente na base SCOPUS na opção “Article title, Abstract, Keywords”, na 

base SCIELO com opção “All index” compreendendo todo o índice, e por fim na base 

ProQuest (Engineering Database), acrescentando-se a limitação de busca no filtro 

“document feature” excluindo todos os recursos documentais disponíveis na aba. Após 

realizar a busca em cada base de dados gerou-se uma lista em arquivo com os dados dos 

artigos: autores, título, data, revista, “Digital Object Identifier” (DOI) e endereço eletrônico. 

5ª etapa, selecionar os artigos pelo título e resumo. Nas listas das buscas das bases de 

dados foram selecionados aqueles artigos que tivessem relação com a pergunta norteadora, 
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ou seja, foram selecionados os artigos pelo título que apresentavam o assunto resíduo 

hospitalar, impactos ambientais, gestão de resíduos de saúde ou qualquer relação que 

pudesse trazer o aspecto norteador. O título aparentando pouca relação parte-se para consulta 

do resumo com objetivo de se certificar que realmente poderia constar alguma informação 

importante sobre algum tipo de impacto ambiental, por menor era considerado. Os artigos, 

todos disponíveis em Portable Document Format (PDF) foram baixados e salvos nas 

respectivas pastas eletrônicas e adicionados ao programa Mendeley posteriormente. 

Entretanto, antes dos artigos serem baixados ou incluídos no Mendeley verificou-se a 

duplicidade. 

6ª etapa, avaliar os artigos. Nessa etapa, definitivamente, buscou-se a leitura dos artigos 

filtrados, para assegurar que traziam realmente assunto de interesse da pesquisa, e aqueles 

que não se obteve dados relevantes para a pesquisa se mantiveram, a fim de servir de lacuna 

para uma possível pesquisa futura, ou simplesmente demostrar a problemática em relação ao 

assunto tratado, mostrando a qualidade da produção acadêmica em determinada área. 

7ª etapa, extrair os dados. Para a extração dos dados utilizou-se ferramentas 

computacionais disponível no modo gratuito. O “ATLAS.ti”, serviu para formar nuvem de 

palavra através da relação possível entre os artigos previamente selecionados, o programa 

fica disponível em <https://atlasti.com/free-trial-version/>.Foi possível utilizar a ferramenta 

“Mendeley”, disponível também de forma gratuita em 

<https://www.mendeley.com/download-desktop/>, para o arquivamento, organização  e 

extração dos dados dos artigos. Ainda a ferramenta “VOSviewer” pode contribuir para se 

estabelecer as relações de assuntos e temas mais evidentes presentes nas palavras-chave, 

mapeando as conexões entre si, nesse sentido foi selecionado o mínimo de 4 co-ocorrências,  

“VOSviewer” está disponível gratuitamente em https://www.vosviewer.com/download.   

Na 8ª etapa elaborou-se a fundamentação teórica. Os conceitos pertinentes aos artigos 

revisados foram apresentados, no que tange aos impactos ambientais que estão sendo 

discutidos atualmente e, ainda, sintetizou-se as diversas áreas do conhecimento para um 

estreito entendimento e suas projeções.  

Na 9ª etapa apresentou-se os resultados e discussões. Nessa etapa os resultados da 

pesquisa foram demostrados a partir de tabelas, gráficos e figuras. Ainda buscou-se 

identificar gargalos e contribuições que podem ser observados pelos serviços de saúde no 

que diz respeito aos impactos, dessa forma instigando cada vez mais a melhoria contínua nos 

ambientes laborais e nos ecossistemas potencialmente suscetíveis ao ambiente hospitalar.  

Na 10ª e última etapa, constitui-se o espaço para conclusões. 

 

3. Fundamentação Teórica 

 

Os resíduos hospitalares são convencionalmente divididos em duas categorias: resíduos 

perigosos e não perigosos. São normatizados por órgãos governamentais, seguidos por 

convecções e cada Estado trabalha a regulamentação e fiscalização própria. No Brasil a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) regulamentou as boas práticas de 

gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde através da Resolução da Diretoria 
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Colegiada (RDC) nº 222/2018 e classificou os resíduos dos serviços de saúde em: A 

“[...]resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, 

podem apresentar risco de infecção[...]”, B “[...]resíduos contendo produtos químicos que 

podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade[...]”, C 

“[...]rejeitos radioativos[...]”, D “[...]resíduos que não apresentam risco biológico, químico 

ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 

domiciliares[...]” e E:  

[...]resíduos perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, 

ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos cortados, próteses bucais 

metálicas inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, 

micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no 

laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) [...] (BRASIL, 2018). 

Para FARZADKIA et al. (2018), os resíduos são classificados em infecciosos e não 

infecciosos em se tratando dos resíduos provenientes dos serviços médicos, “medical waste”: 

materiais perfurocortantes, tecidos humanos, partes de corpos, materiais farmacêuticos, 

patológicos, radioativos e químicos, roupas, têxteis e outros materiais infecciosos. Ainda 

destaca que o resíduo além de ter o potencial infeccioso direto, podem também as 

patogenicidades percorrem ambientes hídricos e contaminar a água, colocando em risco não 

somente a equipe de saúde e pacientes como também as pessoas fora do ambiente hospitalar. 

Já para IRIANTI (2016) resíduo hospitalar é um subproduto das atividades do serviço 

hospitalar em que uma pequena parte apresenta grandes riscos para a saúde dos trabalhadores 

do hospital, operadores de resíduos, comunidade e meio ambiente. 

O volume de resíduo hospitalar não somente está diretamente relacionado ao quantitativo 

de leitos, por indivíduo, mas também pelas especialidades médicas e atividades envolvidas, 

bem como a característica de desenvolvimento do Estado. Aqueles países desenvolvidos 

tendem a produzir maior quantidade de resíduo hospitalar em relação aos países 

subdesenvolvidos, pois apresentam ampla gama de serviços médicos, maior a oportunidades 

de tratamento devido as tecnologias, ocasionando acúmulo de resíduos médicos e um 

problema crítico cada vez mais evidente (AL-KHATIB; ELEYAN; GARFIELD, 2016). 

Durante a maior parte do tempo a humanidade usufruía dos recursos naturais sem se 

preocupar muito com as consequências das alterações dos ecossistemas, ainda que 

essencialmente a adaptação era possível e naturalmente regulada. Entretanto partir 

principalmente do fim da segunda guerra mundial, segunda metade do século XX, em que o 

mundo se dividia, os territórios se estabeleciam, as interações políticas e comerciais 

aqueciam a economia e os avanços tecnológicos, questionamentos sobretudo dos impactos 

do desenvolvimento econômico e do crescimento populacional vividos se manifestavam, e 

colocavam as condições ambientais em evidência (ESTENSSORO SAAVEDRA; RUBENS 

CENCI, 2014). Assim surgiam publicações como: 

A Lei da Entropia e o Processo Econômico e se difunde mundialmente o estudo do Club de 

Roma, Os Limites do Crescimento (MEADOWS et al, 1972), marcando os limites que a natureza 

impõe à racionalidade econômica. (LEFF, 2011), p.310. 

Na Conferencial da ONU em Estocolmo em 1972, ficou entendido que o mundo poderia 

sofrer adversidades ambientais irreversíveis, se continuasse a usufruir dos meios naturais 
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sem qualquer cuidado com o meio ambiente. Nesse sentido adotamos o entendimento que o 

impacto ambiental está diretamente ligado ao fator antropogênico.  

Em 1981 no Brasil foi criada a lei que estabelecia a Política Nacional do Meio Ambiente 

com objetivo da preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses 

da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Em seu artigo 3º apresenta-

se o termo degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do 

meio ambiente e o termo poluição:  

[...] III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente:  

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  

c) afetem desfavoravelmente a biota;  

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 

A Resolução do CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986, que visa atender a Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA), discorre o seguinte:   

Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:   

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;   

II - as atividades sociais e econômicas;   

III - a biota;   

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;   

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

Sabe-se que o termo meio ambiente é complexo e multidisciplinar nos âmbitos das 

ciências globais (LEFF, 2011). As ciências ambientais, no Brasil, têm como marco o ano de 

2011 (BRASIL, 2016) trazendo a missão de compreender e solucionar as problemáticas 

sociais e ambientais. Entretanto é necessário entender um pouco mais epistemologicamente 

o sentido do termo meio ambiente. De uma maneira geral meio ambiente é entendido como 

aquilo que nos circunda enquanto seres humanos em um espaço e tempo determinado. Ao 

nosso redor circunda um conjunto de meios naturais e artificiais, em que o homem integra, 

como parte apropriador e degradador desses meios. Nesse sentido para a área das ciências 

ambientais, o meio ambiente é o conjunto de agentes físicos, químicos e biológicos e de 

fatores sociais suscetíveis de produzir um efeito direto ou indireto, mediato ou imediato 

sobre os seres vivos e as atividades humanas, que leva em consideração os modos de vida 

para a sustentabilidade. (FREIE VIEIRA; WEBER, 1997). 

 

4. Resultados e discussões  
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De acordo com os dados analisados, a Tabela 1 mostra o resultado quantitativo de artigos 

que foram localizados nas respectivas bases de dados utilizando os termos de buscas 

predefinidos na etapa 3 da metodologia. 

                               Base de Dados 

 

Termos de busca 

Web of 

Science 

Scopus Scielo ProQuest 

(Engineering 

Database) 

“hospital waste” 58 127 7 84 

“hospital waste” AND Chemical 10 17 2 60 

“hospital waste” AND microbiological 3 0 0 13 

“hospital waste” AND “Environmental 

impacts” 

3 9 0 9 

“hospital waste” AND “Health” 35 83 6 75 

“hospital wastewater” 66 64 6 136 
Tabela 1: Resultado de busca nas bases de dados. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Na base de dados ProQuest encontrou-se um número maior de artigos, porém, pouco 

foram aproveitados, pois, essa base da dados não restringia a busca pelos títulos dos artigos, 

resumos ou palavras-chave, apenas foi possível extinguir a busca em figuras, imagens, 

tabelas, gráficos diagramas e referências. A segunda base de dados com mais artigos 

relacionados foi a “Scopus”, seguida da “Web of Science”, ambas tiveram o melhor 

aproveitamento de artigos, 69 e 64, respectivamente, ainda que muitos em duplicidade. Por 

último, a Scielo teve um resultado insatisfatório, comparando coma as duas bases já citadas. 

A “Scielo” é resultado de um projeto de pesquisa da FAPESP - Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo, em parceria com a BIREME - Centro Latino-Americano 

e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, permite a busca integrada de artigos dos 

periódicos dos países de sua rede, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, 

Portugal, Venezuela, Saúde Pública, Social Sciences, justificando seu resultado.  

Dentre os termos que tiveram maior número de artigos levantados foram “hospital 

Waste”, e “Hospital Wastewater”. 

O Gráfico 1 apresenta a classificação feita apela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), vinculada ao Ministério da Educação (MEC) dos 

periódicos científicos em relação aos artigos publicados dos programas de pós-graduação 

em revistas cientificas ao longo do tempo. A estratificação da qualidade, denominado 

“QualisCapes” é dividida em A1, sendo a mais elevada, seguido da A2, A3, A4, B1, B2, B3, 

B4 e C, essa última sendo atribuído nota zero. 

 
Gráfico 1: Estrato Qualis-Periódicos CAPES por ano. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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No Gráfico 2 é apresentado o fator de impacto, índice paramétrico utilizado 

internacionalmente de avaliação de periódicos científicos, plataforma de acesso gratuito, 

denominado “SCImago Journal Rank (SJR)” nos anos de 2015 a 2019. O SJR analisa o 

número de citações dos últimos 3 anos após a publicação das edições, assim, não avalia a 

qualidade dos artigos, mas a influência que teve no meio científico.  

 
Gráfico 2: Classificação de impacto SCImago, quantitativo por ano. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Observa-se no Gráfico 1 que os periódicos científicos que citam o termo “resíduo 

hospitalar” têm sido bastante valorizados por apresentar significativo número de revistas de 

alto impacto, 16 em 2018, 20 em 2019 e médio impacto, 8 em 2018 e 6 em 2019. No geral 

verifica-se que o número de publicações tem aumentado ao passar dos anos, mesmo tendo 

quedas nos anos de 2017 e 2019, o que se pode observar no Gráfico 2, onde a linha de 

tendência é positiva. Em 2015 e 2016 em todos os estratos, alto, médio e baixo impacto, 

houve um pequeno aumento no número de publicações, já em 2017 observou-se uma 

diminuição de publicações em todos os estratos.  

Diferente do Gráfico 1 os de baixo impacto apresentam maior número, superando alto e 

médio impacto, podemos então afirmar que os periódicos tiveram baixa influência, poucas 

citações, no meio científico. Da mesma forma pode-se verificar uma queda significativa nos 

anos de 2017 e 2019 nas publicações de baixo impacto e teve um aumento ainda que pequeno 

nos anos de 2018 e 2019 no fator de médio e alto impacto.  

Assim é possível concluir que as disparidades em relação aos dois gráficos, ainda que 

tenham uma conformação parecida, ocorrem nas classes de alto impacto (CAPES) e baixo 

impacto (SCImago) e se justificam por apresentar formas de avaliação diferente, onde um 

avalia a qualidade das publicações e o outro avalia o número de citações, influência.  

A Tabela 2 e Tabela 3 apresentam os mais relevantes quantitativos decrescentes de artigos 

por periódicos, classificação estratos Qualis-CAPES e fator de impacto por SCImago, 

respectivamente, confirmando as tendências mostradas nos gráficos 1 e 2. Onde na 

classificação CAPES observou-se maior número de publicações de alto impacto, enquanto 

na classificação SCImago o maior número de publicações se faz no fator baixo impacto 
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observando apenas que decresce rapidamente o quantitativo de periódicos de alto impacto. 

nesse último. Destaca-se os periódicos “Plos One” e “International Journal of Environmental 

Research and Public Health” com 7 publicações de alto impacto, tanto na classificação 

CAPES como na SCImago. 

Publicações ALTO 

impacto 
Qnt. 

Publicações MÉDIO 

impacto 
Qnt. 

Publicações BAIXO 

impacto 
Qnt. 

Plos One 
7 

Journal of Environmental 

and Public Health 5 

Journal Of Clinical And 

Diagnostic Research 4 

International Journal of 

Environmental Research 

and Public Health 5 

Journal of Water and Health 

2 

American Journal of 

Ophthalmology Case 

Reports 1 

Water Science and 

Technology 
5 

Management of 

Environmental Quality: An 

International Journal 2 

Biomedical and 

Pharmacology Journal 
1 

Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy 
4 

Microbial Genomics 

2 

Biosciences, 

Biotechnology Research 

Asia 1 

BMC Public Health 

4 

Asian Journal of 

Pharmaceutical and Clinical 

Research 1 

Microbiology Resource 

Announcements 
1 

Sustainability 
4 

Epidemiology and Health 
1 

Revista De Salud 

Ambiental 1 

Frontiers in Microbiology 

3 

International Journal of 

Environmental Health 

Engineering 1 

South African Journal of 

Chemical Engineering 
1 

Tabela 2: Classificação estratos (CAPES/2019). Fonte: Elaborado pelos autores. 

Publicações de ALTO 
impacto Qnt. 

Publicações de MÉDIO 
impacto Qnt. 

Publicações de 
BAIXO impacto Qnt. 

PLOS ONE 
7 

International Journal of 
Environmental Research and 
Public Health 5 

Indian Journal of Medical 
Microbiology 

5 

Water Science and Technology 
5 

Sustainability 
4 

Journal of Environmental and 
Public Health 5 

Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy 

4 
Frontiers in Microbiology 

3 

JOURNAL OF CLINICAL 
AND DIAGNOSTIC 

RESEARCH 4 

BMC Public Health 4 Ecotoxicology 2 MATEC Web of Conferences 4 

Water Research 
2 

Environmental Monitoring and 
Assessment 2 

Eastern Mediterranean 
Health Journal 3 

Applied Catalysis B: 
Environmental 1 

Environmental Science and 
Pollution Research 2 

Journal of Ecological 
Engineering 2 

Clinical Infectious Diseases 
1 

Journal of Water and Health 
2 

Journal of Infection in 
Developing Countries 2 

Clinical Microbiology and 
Infection 

1 
BioMed Research International 

1 

Management of 
Environmental Quality: An 

International Journal 2 

Environment International 1 BMC Microbiology 1 Microbial Genomics 2 

Tabela 3: Classificação de impacto por quantitativo de periódico (SCImago/2019). Fonte: Elaborado 

pelos autores. 

De um total de 867 periódicos revisados, 165 (20%), contribuíram no propósito da 

pesquisa. Dos 165 periódicos, 114 (69%) são distintos, uma considerável diversidade de 

periódicos, o que demostra a importância do tema, vide Tabelas 2 e 3. Na avaliação da 

CAPES 3/50 ou 6% dos periódicos registraram 5 ou mais publicações de alto impacto, bem 

como, 1/26 ou 4,35% de médio impacto e apenas 1 revista teve mais de uma publicação de 
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baixo impacto de um total de 8. Não obstante para o fator de impacto (SCImago) a 

prevalência de publicação concentrou-se em baixo impacto, mas também apresentou 

significativa distribuição de periódicos. Apenas 2 periódicos tiveram mais de 4 publicações 

nas classes alto (2/24) e baixo impacto (2/18); e um periódico com mais de 4 publicações de 

médio impacto (1/56).  

 Dos 114 periódicos científicos levantados, 81 (71%) foram avaliados pela CAPES e 

98 (86%) pelo SCImago, os demais não tiveram notas atribuídas. Destaca-se que o periódico 

científico “Ciência e Natureza” recebeu estrato A3, e não haver classificação de impacto da 

SCImago, o mesmo ocorreu com o periódico “Revista de Gestão Ambiental e 

Sustentabilidade”, sendo que as notas variam de 14 a 140 para o estrato A3.  Já com relação 

ao fator de impacto, periódicos receberam nota variando de 14 a 41, mas não foram avaliados 

pela CAPES, bem como 8 periódicos tiveram o fator de impacto inferior a 100 (médio e 

baixo impacto) e tiveram estrato A1 da CAPES.  

 Utilizando o software ATLAS.ti foi possível construir a nuvem de palavras, Figura 

1, com os termos mais frequentes.  

 

Figura 1: Nuvem de palavras. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 As palavras que se destacam com mais evidência são waste, hospital, health, 

management, wastewater, resistence, treatment, environmental, antibiotics, bacteria. 

Algumas palavras se repetiam por estarem no plural, dessa forma acabou se dividindo. O 

programa poderia tomar o cuidado para não segregar dessa forma, pois, diminui a fonte e 

refletir algumas divergências em relação as escalas por evidência, por exemplo as palavras 

antibiotics e antibiotic, ou hospital e hospitals. 

O software VOSviewer foi utilizado para realizar análise métrica das palavras-chave de 

maior co-ocorrências nos artigos, representada na Figura 2, bem como a rede de 

relacionamento entre os 608 keywords analisados. 
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Figura 2: Mapa de palavras-chave. Fonte: Elaborado pelos autores 

As palavras-chave que tiveram mais ocorrência foram hospital wastewater e waste 

manegement ambos com 11 ocorrências, medical waste com 10; seguido de hospital (8), 

biomedical waste (7), wastewater (7), pharmaceuticals (6), hazardous waste (6), hospital 

efluente (5) e antibiotics (4), formando 3 agrupamentos de palavras, denominados clusters. 
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O primeiro agrupamento tem-se nas duas pontas as palavras hospital wastewater e 

hospital, entre elas observa-se as ligações com as palavras antibiotics e antibiotics resistence 

também nas duas pontas, fechando o círculo com as palavras Escherichia coli e hospital 

effluent. 

O Segundo agrupamento faz a ligação da palavra waste management com a palavra 

hospital do primeiro cluster. Compõe ainda o segundo cluster, as palavras healthcare waste, 

healthcare workers e por fim medical waste, que se vincula ao terceiro cluster com a palavra 

hazardous waste. A palavra hazardous waste se relaciona com as palavras biomedical waste 

e waste. 

Finaliza-se a discussão do presente artigo expondo os impactos ambientais identificados 

na literatura.   

Pesquisadores expõem a necessidade, principalmente dos envolvidos no processos de 

gerenciamento, em conhecer os riscos que o resíduo hospitalar possui, para assim auxiliar 

nas ações de conscientização para prevenção de acidentes, doenças e contaminação do meio 

ambiente (GOMES et al., 2019; KIST et al., 2018; LIEN et al., 2018; PFÍTSCHER et al., 

2007). Relata-se a deficiência ou a inexistência de treinamentos como fatores básicos 

preponderantes para o desencadeamento de possíveis impactos, assim, relatando-os em seus 

resultados e conclusões para que seja dada a devida significância e valorização na prevenção 

dos impactos (DEHGHANI et al., 2019; FERRANTE et al., 2018; GUNAWARDANA, 

2018; HASAN; RAHMAN, 2018; NITIKA et al., 2017).   

Aqui são presentados os impactos e/ou os principais causadores dos impactos, bem como 

a relação dos periódicos levantados correspondentes. Dentre os impactos ambientais 

identificados destacam-se os grupos de riscos contidos nos resíduos hospitalares, 

microrganismos patógenos, produtos químicos, fármacos ou quimioterápicos, 

procedimentos de tratamento e disposição de resíduos e manejo e uso de equipamentos de 

tratamento. Impactos por resíduos radioativos não foram relatados.  

Nas infeções ou resistência de microrganismos patógenos, bem como medicamentos que 

interferem na resistência aos antimicrobianos, destacam-se os antibióticos (DECRAENE et 

al., 2018; IWERIEBOR et al., 2015; LIEN et al., 2018; RANJBAR et al., 2018; LIEN et al., 

2016; SAKKAS et al., 2019; FEKADU et al., 2015; AHN; CHOI, 2016; MATHYS et al., 

2019; NG et al., 2017; PAULSHUS et al., 2019; NG et al., 2018; FRÓES et al., 2016; 

PAULSHUS et al., 2019; NG et al., 2018; KAMATHEWATTA et al., 2019; MIRANDA et 

al., 2015; WEN et al., 2016; CAHILL et al., 2019; MAGALHÃES et al., 2016; GALLER et 

al.,2018; RODRIGUEZ-MOZAZ et al., 2015; GOMI et al., 2017; LE et al., 2016; 

SHANKARAIAH et al., 2017; MEIR-GRUBER et al., 2016; KHAN; SÖDERQUIST; 

JASS, 2019; MOHD; MALIK, 2018; STÅLSBY LUNDBORG et al., 2015; ALAM; 

IMRAN, 2018; MARATHE et al., 2019; KALAISELVI et al., 2016; HRENOVIC et al., 

2019; PERINI et al., 2018). 

Na Intoxicação ou contaminação por produtos químicos, fármacos ou quimioterápicos 

destacam-se a presença de: contrastes radiológicos  (BOROWSKA, FELIS e 
ŻABCZYŃSKI; MENDOZA et al., 2015), anti-inflamatórios Diclofenaco 

(BOJANOWSKA-CZAJKA et al., 2015) e analgésico e antipirético Paracetamol (MACÍAS-

GARCÍA et al., 2019; FERCHICHI e DHAOUADI, 2016).  
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No processos de tratamento ou disposição a intoxicação ou contaminação do meio 

ambiente foi apontado no processo de Autoclave e incineração pela contaminação dos 

efluentes e gases gerados (ADAMA et al., 2016; YOUNESI et al., 2016). Na estação de 

tratamento do efluente no processo principalmente de aeração gerando chamado 

“Bioaerosol” aerodispersóide perigoso (KRISTANTO; ROSANA, 2017), também relatou-

se que o gás sulfeto de hidrogênio gerados em aterros sanitários foi capaz de contribuir para 

doenças respiratórias de uma comunidade próxima e até a mortalidade proveniente do câncer 

de pulmão gerado pelo gás tóxico. (MATALONI et al., 2016) 

Acidentes ocupacionais no manejo ou uso dos equipamentos para tratamento de resíduos 

também foi apontado, onde 50% dos profissionais da saúde estão expostas a riscos, desses 

39% a riscos biológicos, fatores que contribuem para os acidentes são as jornadas 

prolongadas, pressão do trabalho, trabalhos em diversos estabelecimentos, horas-extras e 

principalmente o não uso dos equipamentos de proteção (GUR et al.; NDEJJO et al., 2015; 

FERRANTE et al., 2018), colocando em risco a contaminação por hepatites e HIV (LEE et 

al., 2017; AMSALU et al., 2016). 

Os demais artigos relataram a gestão do conhecimento dos profissionais de saúde, 

treinamentos, novas formas de tratamento de efluentes e gestão de resíduos hospitalar. 

Treinamento e aperfeiçoamento por: (DEHGHANI et al., 2019; FERRANTE et al., 2018; 

GUNAWARDANA, 2018; HASAN; RAHMAN, 2018; NITIKA et al., 2017; PURI et al., 

2019; DERESS et al., 2018; FLORELIA et al., 2015; RATHORE; JACKSON, 2017; 

MATOS et al., 2018; DEMETRIAN et al., 2019; ZEESHAN et al., 2018; KUMAR et al., 

2015; JOSHI et al., 2015; ARA et al., 2019). Gestão de resíduos por: (AL-KHATIB; 

ELEYAN; GARFIELD, 2016; GIL MORALES et al., 2019; KWIKIRIZA et al., 2019; ALI; 

WANG; CHAUDHRY, 2016b; ALI et al., 2017;RAFIEE et al., 2016; SAJJADI et al., 2018;  

HASAN; RAHMAN, 2018; FITRIA; DAMANHURI; SALAMI, 2018; AWODELE; 

ADEWOYE; OPARAH, 2016; NAVAZESHKHAH et al., 2019; BHAGAWATI; 

NANDWANI; SINGHAL, 2015; DASH et al., 2018; SINGHAL; TULI; GAUTAM, 2017; 

GUPTA, 2017; RAO et al., 2018; MICHAEL et al., 2015; PANDEY et al., 2016; ALI; 

WANG; CHAUDHRY, 2016a; GHAFURI; NABIZADEH, 2017; MACHADO et al., 2017; 

DOIPHODE, 2016; KIST et al., 2018; TRAN et al., 2019; PICCOLI et al., 2015; ALI, 2019;  

RAME et al., 2018; WAFULA; MUSIIME; OPORIA, 2019; IRIANTI, 2016;  

RODRÍGUEZ-MIRANDA; GARCÍA-UBAQUE; ZAFRA-MEJÍA, 2016; TRAN et al., 

2019; FARROKHI et al., 2016; ANOZIE, 2017; AHMAD et al., 2019; URIOSTE et al., 

2018; MARCZAK, 2016; AUGUSTIN et al., 2016; FARZADKIA et al., 2018; 

JOVANOVIĆ et al., 2016; GAO et al., 2018; KRISHNAN; DEVAMANI; 

JAYALAKSHMI, 2015; OLIVEIRA; VIANA; CASTAÑON, 2018; PRAYITNO et al., 

2018; THANH et al., 2016; SREEREMYA; RAJIV, 2017; NOGUEIRA et al., 2018; 

KUCHIBANDA; MAYO, 2015; YOUSEFI; AVAK ROSTAMI, 2017; NEVEU C; MATUS 

C, 2007; AL-MOMANI et al., 2019; PACHAURI et al., 2019; AFOLABI et al., 2018;  

DEWI et al., 2019; NJUANGANG; LIYANAGE; AKINTOYE, 2018; KIM et al., 2018;  
MUKHAIBER, 2017; JASEM; JUMAHA; GHAWI, 2018; GARIBALDI et al., 2017;  

NAMBURAR et al., 2018). 

5. Conclusão 
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Conclui-se que os resíduos hospitalares possuem potencial para causar diversos impactos 

ambientais, diretos e indiretos. É fundamental que as pessoas envolvidas no meio, desde a 

geração até a disposição final, estejam cientes dos riscos e conheçam os procedimentos a 

serem seguidos, sendo fundamental a implantação da gestão dos resíduos hospitalares.  

Os resíduos perigosos se destacam pelo seu potencial infeccioso, principalmente os 

biomédicos que geralmente apresenta algum risco de contaminação. Os antibióticos que são 

fármacos utilizados para combater as bactérias estão se tornando um problema evidenciado 

em efluentes líquidos ou águas residuárias, reflexo do uso intensivo de medicamento que 

contribui para aceleração da resistência natural dos patógenos. Destaca-se também, os 

impactos causados pelos produtos químicos utilizados na desinfecção e limpeza hospitalar, 

ou resultado no processo de tratamento do resíduo como os metais pesados relatado na 

incineração.  
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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo compreender a associação entre a utilização de selos para 

comunicação de uma imagem sustentável pelo marketing verde e seu impacto perante a 

percepção dos consumidores. Para tanto foi realizada uma pesquisa de base quali-quantitativa, de 

cunho teórico-empírico. Não foi identificado estudo prévio que analisasse a relação entre a 

comunicação do marketing verde voltado à economia circular por meio da rotulagem ambiental, 
havendo espaço para aprimoramento dos estudos na área. Foi utilizada uma amostragem de 60 

embalagens de produtos, em 15 segmentos e 50 marcas diferentes. O recorte geográfico deste estudo 

é brasileiro, mais precisamente Santa Catarina, e a empresa observada é uma rede atacadista de bens 
de consumo. Verificou-se que o modo como o fabricante busca comunicar acerca do potencial de 

reuso ou reciclagem do material empregado na embalagem pode gerar dúvida no consumidor. Os 

resultados demonstram que não é utilizada uma simbologia padrão na rotulagem ambiental. Ainda 
há baixa relação entre as teorias exploradas e a efetiva utilização na rotulagem ambiental, de modo 

que se sugere maior aprofundamento desta lacuna em futuros trabalhos. 

Palavras-chave: Economia Circular; Rotulagem Ambiental; Desenvolvimento Sustentável.  

Abstract 

This article aims to understand the association between the use of stamps to communicate a 

sustainable image by green marketing and their impact on consumer perception. For this, a 
qualitative and quantitative research was carried out, with a theoretical and empirical nature. No 

previous study was identified that analyzed the relationship between the communication of green 

marketing aimed at the circular economy through environmental labeling, with room for 
improvement of studies in the area. A sample of 60 product packages in 15 segments and 50 different 

brands was used. The geographic section of this study is Brazilian, more precisely Santa Catarina, 

and the observed organization is a wholesale network of consumer goods. It was found that the way 

the manufacturer seeks to communicate about the potential for reuse or recycling of the material 
used in packaging can generate doubt in the consumer. The results demonstrate that no standard 

symbology is used in environmental labeling. There is still a low relationship between the explored 

theories and its effective use in environmental labeling, so it is suggested to deepen this gap in future 

works. 

Keywords: Circular Economy; Environmental labeling; Sustainable development. 
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1. Introdução 

A gestão de resíduos sofreu muitas mudanças desde o final do século XX e os produtos 

verdes tem ganhado cada vez mais atenção. Estas alterações incluem um papel fundamental 

de políticas públicas, demandando dos governos uma posição estratégica de planejamento. 

A Agenda 2030 da ONU traz 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável (ODS), 

desdobrados em 169 metas, dentre o que se incluem as preocupações com a produção e 

consumo sustentáveis (ONU, 2018). De acordo com Yang (2017), nos últimos anos, os 

consumidores prestam mais atenção a produtos que são ambientalmente e socialmente 

responsáveis, tais produtos podem ser chamados de “produtos verdes”. Estes, em geral, são 

projetados ou fabricados de maneira a minimizar o impacto ambiental envolvido em sua 

produção, distribuição e consumo. Seu projeto, desenvolvimento e oferta no mercado podem 

envolver o uso de materiais recicláveis ou reciclados, biodegradáveis, de baixo impacto ao 

meio ambiente, seja pelo uso diminuído de energia, carbono ou água.  

O conceito do tripé da sustentabilidade, (do inglês, triple bottom line) corresponde aos 

resultados de uma organização medidos em termos sociais, ambientais e econômicos 

(ELKINGTON, 1999). O marketing verde é estratégia voltada ao processo de venda de 

produtos e serviços baseados nos seus benefícios ao meio ambiente. De acordo com Ribeiro, 

Corrêa e Souza (2015) a evolução do tema marketing verde nos artigos publicados em 

revistas científicas reconhecidas, no período de 1992 a 2011 no Brasil, leva a concluir que a 

temática, em nível nacional, não atingiu sua maturidade, sendo pungente a necessidade de 

discussão deste assunto, sobretudo, por ser o Brasil signatário da Agenda 2030. A economia 

circular traz um novo paradigma de gestão sobretudo por propor não mais a extração 

desenfreada de recursos para a produção de produtos e serviços (BARROS; NETO, 2011). 

A sociedade transporia o tradicional modelo linear de produção e consumo para lançar mão 

da reutilização e reciclagem de maneira sistemática a justificar sua viabilidade econômica 

nos mais diversos ambientes produtivos.  

Para o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza (2018) os selos sustentáveis são uma 

fonte de comunicação do marketing verde. Sendo que essa diferenciação atestará à sociedade 

consumidora quais as boas práticas exercidas na produção e distribuição daquele bem que a 

utiliza em seu rótulo. Ainda há divergências quanto a um padrão de rotulagem globalmente 

aceito. O desenvolvimento da logística reversa é o aspecto da economia circular instituído 

pela normatização brasileira referente a resíduos sólidos, com a Lei n. 12.305/2010. 

Estabelecer critérios de rotulagem sobre a geração de resíduos, orientando o descarte pelo 

consumidor, é de cardinal importância para a gestão ambiental. A diversidade de signos e 

ausência de critérios definidos para seu uso pode dificultar a informação ao consumidor 

acerca do descarte correto e de como contribuir com os sistemas de coleta.  

O presente artigo tem por objetivo compreender a associação entre a utilização de selos 

para comunicação de uma imagem sustentável pelo marketing verde e seu impacto perante 

a percepção dos consumidores. Para tanto foi realizada uma pesquisa de base quali-

quantitativa, de cunho teórico-empírico. Foi utilizada uma amostragem de 60 (sessenta) 

embalagens para a confirmação dos construtos previstos pelo estudo. O problema de 

pesquisa que se apresenta é: Que simbologia de selos ambientais padrão poderia ser utilizada 

para melhor informar os consumidores? 

2. Marketing verde, economia circular e rotulagem ambiental  

Estudos afirmam que a excessiva demanda por energia e aumento da poluição 

decorrente do crescimento populacional seria conducente ao esgotamento dos recursos 
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naturais (OLIVEIRA, 2006). O desenvolvimento sustentável permite satisfazer as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

próprias (STUART; BRANDEMBURG, 2016). O consumo, embora considerado por vezes 

uma escolha individual, está profundamente arraigado à cultura, comportamentos e 

instituições, influenciado por práticas corporativas e governamentais (OROUKE; LOLLO, 

2015). 

Com a crescente conscientização dos efeitos da degradação ambiental, o marketing 

verde entrou na mente dos consumidores e das corporações em todo o mundo. Segundo Dias 

(2007) pode ser considerado uma estratégia de vinculação da marca, produto ou serviço a 

uma imagem consciente e voltada à sustentabilidade. As empresas vêm lentamente 

introduzindo o marketing verde em suas práticas de negócios, reduzindo o impacto da 

produção, fabricação e uso de energia no ambiente (TANDO; SETHI, 2017). Para Polonsky 

(1994), o marketing verde foi criado para atender os desejos e necessidades dos 

consumidores, contanto que o modo como será satisfeito esses desejos e necessidades ocorra 

de forma sustentável sobre o meio ambiente. Além disso, inicialmente a proposta do 

marketing verde tinha dois objetivos principais segundo Ottman (1994):  

desenvolver produtos que equilibrem necessidades dos consumidores, tenham preço 

viável e conveniência com compatibilidade ambiental; e projetar uma imagem de lata 

qualidade incluindo sensibilidade ambiental quanto aos atributos de um produto e quanto 

ao registro de trajetória do seu fabricante. Já nessa época se discutia sobre a relevância 

do uso de uma rotulagem ambiental que exprimisse essa diferenciação de produto para os 

consumidores (OTTMAN, 1994).  

Segundo Churchill Jr. e Peter (2012), as organizações que praticam o marketing verde 

geralmente usam material reciclados em seus produtos ou, pelo menos, que causem pouco 

ou nenhum dano ao meio ambiente, também procuram embalar seus bens de maneira que 

tenham menor impacto ambiental. Isso está intimamente ligado às práticas e princípios da 

economia circular, a qual pode ser encarada como inovação radical e disruptiva para 

introdução de novos sistemas de produção, consumo e descarte (RODRIGUES et al., 2013; 

TUKKER, 2015; CHAMBERLIN; BOKS, 2018).  

Destaca-se o relatório Towards the Circular Economy: Economic and business 

rationale for an accelerated transition, datado do ano de 2012, cuja autora foi Ellen 

MacArthur, instituidora da Fundação que leva seu nome. Tal marco trouxe à tona o conceito 

atual de economia circular, que substitui o conceito de final-de-vida pela restauração, volta 

os olhares para o uso de energia renovável nas mais diversas operações, elimina o uso de 

produtos químicos tóxicos que prejudicam potenciais reutilizações, e ainda tem como 

objetivo a eliminação de resíduos através do design superior de materiais, produtos, sistemas 

e modelos de empresas (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2012). O Fórum 

Econômico Mundial (2014), define o termo como sendo: 

Um sistema industrial que é restaurador ou regenerativo por intenção e design. Ele 

substitui o conceito de fim de vida por restauração, mudanças no uso de energia 
renovável, elimina o uso de produtos químicos tóxicos, que prejudicam a reutilização e o 

retorno à biosfera e visa a eliminação de resíduos através do design superior de materiais, 

produtos, sistemas e modelos comerciais (FEM, 2014). 

Já na década de 1970, percebe-se que os países industrializados responderam 

politicamente com a combinação de saneamento, proteção ambiental e, principalmente, 

comercial de práticas de reciclagem e reutilização, existentes de uma moderna gestão de 
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resíduos. Nesse contexto, a ação da Organização das Nações Unidas (ONU) tem papel de 

destaque nessa temática do meio ambiente (ISWA, 2011). Acadêmicos, intelectuais e 

organizações de diversas áreas fizeram aplicações práticas aperfeiçoando e desenvolvendo 

o conceito geral de economia circular (EMAI, 2017).   

 A transformação estrutural das economias é apontada como caminho para a efetivação 

das metas apontadas pelos ODS. Isso é imprescindível para o aumento das taxas de 

crescimento de longo prazo e garantia do bem-estar social, havendo amplo suporte empírico 

para a noção de que o investimento em infraestrutura produtiva baseado no conceito de 

economia circular permite direcionar inovações e elevar o crescimento do PIB em longo 

prazo (ONUBR, 2017). As publicações brasileiras sobre o tema ressaltam sua importância, 

mas ainda não são expressivas (SELLITO, 2018; BRAGA JUNIOR et al., 2019). 

A Europa está mais avançada neste tocante, desde 2015 possui o Plano de Ação da 

União Europeia para a Economia Circular, o qual define formas para a transição da economia 

linear para a circular por meio de propostas legislativas. Ainda, foi criado o Centro Europeu 

de Excelência para a Utilização Eficiente dos Recursos para auxiliar as pequenas e médias 

empresas a se beneficiarem das oportunidades de negócio decorrentes de uma maior 

eficiência de recursos; o programa Horizonte 2020 para fomento da Indústria na economia 

circular, prevendo um financiamento de mais de 650 milhões de euros; e a criação de uma 

plataforma, em associação com o Banco Europeu de Investimento e os bancos nacionais, 

para financiamento da economia circular (ECO.NOMIA, 2018). 

No Brasil, a Lei 12.305/2010 define a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

a qual caracteriza a logística reversa como um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento — em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos — ou para outra destinação 

final ambientalmente adequada estando diretamente associada ao ciclo de produção circular. 

De acordo com o IPEA (2013), o mecanismo de rotulagem ambiental baseia-se em 

informações disponibilizadas nos rótulos de embalagens para que os consumidores possam 

optar por adquirir produtos de menor impacto ambiental em relação aos produtos 

concorrentes disponíveis no mercado. Historicamente o primeiro rótulo ou selo ambiental 

foi instituído pela Agência Ambiental Alemã, o “Anjo Azul” (Blau Engel), nos anos 70 

atestando produtos oriundos da reciclagem e aqueles com baixa toxidade. O Brasil possui, 

desde 1993, o Selo Qualidade Ambiental da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) que representa a International Standard Organization - ISO no país. A ISO (2009) 

verificada pelo padrão ABNT dividiu a rotulagem em três categorias descritas a seguir: 

Tipo de categoria Descrição da categoria 

Tipo I Reduzir a 

largura desta coluna 

● Concedidos e monitorados por uma terceira parte independente (programas de 

terceira parte), como órgãos governamentais ou instituições internacionalmente 

reconhecidas – são geralmente mais bem aceitos por parte do consumidor, devido à 

sua maior isenção e confiabilidade. Simbologia regida pela ISO14024. 

Tipo II 

● Esta Norma especifica os requisitos para autodeclarações ambientais, incluindo 
textos, símbolos e gráficos, no que se refere aos produtos. Ela descreve, ainda, termos 

selecionados usados comumente em declarações ambientais e fornece qualificações 

para seu uso. Esta Norma também descreve uma metodologia de avaliação e 

verificação geral para autodeclarações ambientais e métodos específicos de avaliação 

e verificação para as declarações selecionadas nesta Norma. 
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Tipo III 

● Verificados por terceiros e consideram a avaliação de todo o ciclo de vida do produto 

– análise de ciclo de vida (ACV), também chamada de análise “berço ao túmulo”. 

Não têm padronização a alcançar, contudo, são os mais sofisticados e complexos 

quanto à sua implantação, pois exigem extensos bancos de dados para avaliar o 

produto em todas as suas etapas, fornecendo a dimensão exata dos impactos que 

provocam. Simbologia regida pela ISO 14025. 

Quadro 1 - Categorias de rotulagem ambiental no Brasil 

Fonte: ABNT (2010, 2015, 2017) 

Em síntese, é obrigatória a adoção de rotulagem ambiental tipo II (auto declarações), 

de acordo com a ISO 14021, de forma que esteja sempre claramente indicada a melhor 

maneira de lidar com a embalagem após a utilização. A adoção de rotulagem ambiental tipo 

I (selos verdes) é desejável. Tendo em vista a conceituação de economia circular, a rotulagem 

mais aderente a esse tipo de modelo de produção é do Tipo III. Uma vez que é considerada 

a Declaração Ambiental de Produto (DAP), sintetizando um perfil ambiental do produto, 

com informações padronizadas. Essa característica de uniformidade de informação, que 

ainda não se tem de fato, seria crucial para implementação de metodologias para comparação 

entre os produtos dentro do território nacional e no exterior (ABIPLAST, 2016).  

 

3. Metodologia 

A pesquisa bibliográfica foi um passo inicial desta pesquisa (WEBSTER; WATSON, 

2002). A partir de uma busca sistemática na base Web of Science (ISI), foram selecionados 

artigos publicados em periódicos e anais de evento para subsidiar as análises deste estudo. 

A pesquisa foi realizada utilizando como descritores “marketing verde”, “economia 

circular”, “simbologia verde” e “rotulagem ambiental”. A busca inicial retornou 8210 artigos 

na base de dados inicial.  

Entretanto no processo de refino da base e ao se considerar publicações de origem 

brasileira, tal quantidade diminui para 201 sendo que apenas 73 resultados identificaram 

relação direta com os termos-chave. Foi constatada concentração de trabalhos publicados na 

área de economia circular e práticas industriais (22%), integração de responsabilidade social 

e ambiental (12%), consumo verde e maquiagem verde (11%) tendo sido pouco explorado o 

processo, o produto final e as práticas mercadológicas no recorte temático aqui explorado.  

Vale ressaltar que do período entre 2018 e 2019 o número de publicações se mostra 

mais evidente (aumento de 63% em 2018 e 36% em 2019).Os resultados revelaram forte 

associação entre aplicações de marketing verde e economia circular no que tange a modelos 

gerenciais, contudo, não se destaca a simbologia e rotulagem industrial como um fator 

importante ao consumo consciente e descarte ambiental. 

Com um horizonte transversal, assume-se o paradigma interpretativista, a fim de 

refletir acerca das práticas de utilização de simbologia de selos verdes em produtos vendidos 

em supermercados e atacadistas, sobretudo, produtos de limpeza, higiene pessoal, alimentos 

e bebidas. As análises das simbologias observaram um enfoque qualitativo (visual e 

conteúdo), recorrendo-se ao quantitativo quando necessário para ampliar a compreensão do 

problema. O recorte geográfico deste estudo é brasileiro, mais precisamente Santa Catarina, 

e a empresa observada é uma rede atacadista de bens de consumo. Foi visitado um 

estabelecimento de uma grande rede atacadista brasileira em meados de 2018 e observada 

em campo uma amostra de 60 produtos de 15 segmentos e 50 marcas diferentes. Foi 

realizado o cotejo analítico das categorias de rotulagem ambiental existentes e o efetivo uso 

nas embalagens pesquisadas. A coleta de dados envolveu, portanto, dados primários e 
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secundários. Os primeiros consistentes na amostragem de rótulos verificada empiricamente 

e os secundários encontrados na literatura e em documentos referentes a certificações 

ambientais de interesse da pesquisa.  

A partir de uma abordagem indutiva (MARCONI; LAKATOS, 2010; YIN, 2015), 

considerou-se uma gama de produtos selecionados a partir de amostragem estratificada para 

justificar a análise dos resultados em relação a simbologia usada como selos verdes e sua 

efetiva e correta comunicação nas embalagens. O enquadramento metodológico pode ser 

sintetizado na figura a seguir, com base em Marconi e Lakatos (2010); Creswell (2010) e 

Yin (2015): 

 
Figura 1 - Enquadramento metodológico da pesquisa.  

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, pois pretende compreender um problema na prática 

(MIGUEL et al., 2012). Para Yin (2015), um estudo de caso aponta uma experiência para 

replicação, contraste, eliminação de explicações alternativas e extensão da teoria e a 

conjugação da análise em campo com pesquisa bibliográfica e documental permite uma 

exploração mais abrangente do tema e maior elaboração teórica, por intermédio de múltiplas 

lentes. 

 

4. Resultados e Discussão  

Apesar das tipologias de rotulagem ambiental existentes, ainda não há uma certificação 

que garanta que determinado produto esteja alinhado aos preceitos da economia circular. 

Assim, não se pode afirmar que um ou outro dos padrões observados atende perfeitamente, 

a priori, ao propósito de comunicar ao consumidor o correto descarte ou reuso.  Assim, em 

primeiro lugar, foi observado se da embalagem constava algum tipo de comunicação visual 

que pudesse informar ao consumidor se há qualquer tipo de preocupação com a correta 

destinação daquele produto ao fim de seu ciclo de vida. Quanto mais informações houver, 

melhor o consumidor tomará suas decisões na hora da compra e em relação a sua atitude 

quanto ao meio ambiente (JUGEND et al., 2017).  

Do universo de 60 produtos, apenas 5 produtos, sendo: feijão, palha de aço, shampoo, 

suco de garrafa e suco em pó, não apresentaram nenhum tipo de simbologia, tanto para a 

embalagem, quanto para o rótulo. No segundo momento da análise, assim que identificada 

alguma simbologia, foi feita uma tabulação de dados, a qual apresenta o produto, sua marca, 

o material da embalagem, quais os símbolos ou frases voltadas para conscientização 

ambiental e, por fim, a sua tipologia. Com base nos dados gerados a partir da tabulação citada 

foram percebidas as seguintes quantidades de tipologias de rotulagem ambiental 

apresentadas no Quadro 2 abaixo.  

• InterpretativistaParadigmaParadigma

• Quali-quantitativa AbordagemAbordagem

• IndutivaLógicaLógica

• Estudo de caso, pesquisa bibliográfica e 
documental

Estratégia InvestigativaEstratégia Investigativa

• Exploratória e descritivaNatureza do objetivoNatureza do objetivo

• TransversalHorizonte temporalHorizonte temporal

• Primários e SecundáriosColeta de DadosColeta de Dados
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Tipologia  Quantidade  

Tipo I 8 

Tipo II  85 

Tipo III Não identificado 

Quadro 2 - Rotulagens ambientais identificadas na amostra 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

Dentro da temática das diversas simbologias empregadas para rotulagem de produtos 

estão o Green Dot (Ponto Verde), mais frequentemente usado na Europa, e FSC. A 

simbologia Tipo I abrange os signos Green Dot e FSC, tendo aparecido na amostragem 

pesquisada.  

O FSC Brasil (2018), representado pelo Forest Stewardship Council – Conselho de 

Manejo Florestal no território nacional, é o organismo certificar do selo de certificação 

florestal mediante a valorização de produtos originados do manejo responsável das florestas. 

O selo FSC pode ser considerada como uma ferramenta de controle da produção florestal, 

que tem por objetivo orientar o consumidor em suas decisões de compra, oferecendo uma 

ligação confiável entre a produção e o consumo responsáveis de produtos florestais, 

permitindo que consumidores e empresas tomem decisões em prol das pessoas e do 

ambiente. A sistemática de certificação não é única do Brasil já que existe igualmente 

fidedigna existe a certificação florestal CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação 

Florestal). Criado em agosto de 2002, o CERFLOR segue critérios e indicadores nacionais 

prescritos nas normas elaboradas pela ABNT e integradas ao Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade e ao Inmetro. 

O Green Dot é um símbolo de financiamento para a organização de recuperação, 

classificação e reciclagem de embalagens de vendas. Este ponto verde na embalagem, 

significa que, para essa embalagem, uma contribuição financeira foi paga a uma organização 

nacional qualificada de recuperação de embalagens. Possui o símbolo de marca registrada 

designado por ® derivado do logotipo comercial registrado e autorizado. Atualmente as 

organizações responsáveis em cerca de 29 países estão usando o Green Dot como símbolo 

de financiamento para financiar a organização da coleta, classificação e recuperação de 

embalagens usadas, particularmente as domésticas (PRO EUROPE, 2018). A utilização do 

Green Dot pode gerar dúvidas quanto à sua adequação. Isso porque apenas alguns países têm 

autorização para utilizá-lo. As marcas observadas que fazem uso desse selo são Quilmes e 

Corona, fundadas na Argentina e no México, respectivamente, que são países não signatários 

do Green Dot. No entanto, essas marcas foram adquiridas pela ABInBev, uma fusão de que 

participa uma empresa belga. Logo, a utilização do Green Dot se verifica em função desse 

fato, uma vez que as marcas distribuídas pelas signatárias podem apresentar o selo nos países 

importadores mesmo que não participantes do Green Dot. 
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Figura 2- Uso do Green Dot 

Fonte: Foto capturada pelas autoras (2018) 

Uma curiosidade a ser registrada é que a maior parte das embalagens analisadas é feita 

de plástico ou contém plástico em sua composição. O número de rotulagens ambientais do 

Tipo II é predominante, com 85 itens verificados. Dentre os 85 exemplos de rotulagem Tipo 

II, 66 são embalagens de plástico ou plástico e outro material (ex. alumínio). Para o Tipo I 

há 8 aparições e para o Tipo III nenhuma. Isso se deve ao fato de que a rotulagem Tipo II se 

cria por auto declaração, ou seja, o fabricante não precisa cumprir nenhuma norma ou 

apresentar qualquer demonstrativo ambiental de seu produto ou embalagem. Portanto, há 

maior facilidade em implementar simbologia meramente informativa.  O que se observou 

quanto a auto declaração é a ampla variedade de símbolos e mensagens empregadas. Em 

alguns momentos, os símbolos acompanhados de frases são muito úteis para explicar e 

estimular o consumidor a adotar práticas de cuidado ao meio ambiente. Abaixo estão alguns 

exemplos de produtos encontrados na pesquisa que utilizam pictogramas e frases que podem 

melhorar a compreensão do consumidor no momento do descarte da embalagem. 

 
Figura 3- Rotulagem Tipo II 

Fonte: Foto capturada pelas autoras (2018) 

Neste caso, nota-se que além do estímulo ao encaminhamento da embalagem à 

reciclagem, há a identificação do local por cor e tipo de plástico. Todavia, é passível de 

dúvida, uma vez que as lixeiras da coleta seletiva são segregadas apenas por cor e não pelo 

número que indica o tipo de plástico, assim como demonstrado na imagem pelo número 1 

ao centro da seta tripla, podendo causar confusão no consumidor que fosse descartar a 

embalagem. Em alguns momentos a simbologia é pouco clara, sendo até contraditória. Como 

por exemplo quando indicam que a embalagem é reciclável de forma escrita ou por 

simbologia, porém ao mesmo tempo no rótulo há o pictograma Anti Littering, o qual estimula 

que o lixo seja jogado na lixeira, porém é para lixo comum (não reciclável).  
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Figura 4 - Rotulagem Tipo II com símbolos inter-relacionados 

Fonte: Foto capturada pelas autoras (2018) 

Uma situação similar ocorre quando o fabricante quer informar que a garrafa pet é 

reciclável, mas seu rótulo não. Porém sem especificar qual a condição de cada um dos 

plásticos, pode gerar dúvida também, conforme mostra ao refrigerante da figura 5 abaixo: 

 
Figura 5 - Rotulagem Tipo II com símbolos separados 

Fonte: Foto capturada pelas autoras (2018) 

Uma forma melhor de informa o consumidor seria especificando qual é o potencial de 

reciclagem ou reuso de cada item da embalagem, como foi percebido no produto da Colgate, 

com símbolos separados e discriminação do tipo plástico e elemento da embalagem para a 

reciclagem, conforme figura 6:  

 
Figura 6 - Rotulagem Tipo II com símbolos separados por material 

Fonte: Foto capturada pelas autoras (2018) 

Para a tipologia III, a qual seria mais alinhada aos preceitos da economia circular, não 

se verificou na amostra nenhum exemplo de utilização – o que permite inferir que a tipologia 

é pouco utilizada pelos fabricantes. A partir de buscas em outras fontes, constatou-se que 

essa situação se estende na rotulação de todo o Brasil em função da complexidade de 

obtenção desse tipo de selo (CEMPRE, 2018). Todavia, foram percebidas em campo 

tentativas de aproximação a uma tipologia III. O que mais se assemelhou foi o rótulo da 

figura 7, que indica que a embalagem foi 100% reciclada após o consumo, a saber: 
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Figura 7 - Rótulo ambiental Tipo II mais aproximado do Tipo III 

Fonte: Foto capturada pelas autoras (2018) 

Como visto, em relação aos produtos pesquisados a maioria apresentou rotulagem Tipo 

II, o que é natural, sendo que em alguns momentos a auto declaração foi benéfica ao 

consumidor em função da rica quantidade de informações apresentadas. Todavia, em alguns 

momentos esse tipo de simbologia não foi adequado, pois deu margem à múltiplas 

interpretações.  

5. Considerações Finais  

O estudo constatou que as empresas ainda não utilizam uma simbologia padrão na 

rotulagem ambiental. Infere-se que isto que se dê em parte pela inexistência de uma 

certificação específica acerca de rotulagem voltada à economia circular e, em parte, pelo 

desconhecimento acerca dos signos e tipologias. Apesar disso, a ISO e a ABNT trabalham a 

fim de criar padrões de nomenclatura e imagens para serem empregadas em embalagens a 

fim de comunicar ao consumidor diversas informações, como por exemplo se a embalagem 

é reciclável ou reciclada.  

Informação escassa e confusa, desarmonizada, sugere um efeito negativo a respeito de 

descarte. Não haveria problemas em se manter o uso da rotulagem Tipo II, auto declaração, 

se fosse clara e objetiva quanto às suas caraterísticas e de que forma deve ser encaminhada 

no fim de seu ciclo de vida em consonância com os ODS.  

Como recomendação para pesquisas futuras, sugere-se o aprofundamento da relação 

entre economia circular e rotulagem ambiental, com ênfase em processos produtivos e 

gerenciais, produto final e práticas mercadológicas. 

Referências 

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14020: 

Rótulos e declarações ambientais – Princípios gerais. Rio de Janeiro, 2002.  

______. Programa ABNT de Rotulagem Ambiental. Brasília, 4 dez. 2009. (Workshop 

Internacional sobre Rotulagem Ambiental). 

ABIPLAST – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE PLÁSTICO. 

INMETRO – Programa de Rotulagem Ambiental Tipo III – Declaração Ambiental de 

Produto (DAP). Disponível em: <http://abiplast.org.br/noticias/inmetro--programa-de-

rotulagem-ambiental-tipo-iii--declaracao-ambiental-de-produto-

dap/20160329154107_J_185>. Acesso em 20 de junho de 2018.  

BARROS, M. C. L.; AMATO NETO, J. A study on sustainability common topics in 

operations management and industrial ecology publication. In EUROPEAN 

OPERATIONS MANAGEMENT ASSOCIATION (EurOMA) CONFERENCE, 18., 

Cambridge, 2011. Book of abstracts. Cambridge: University of Cambridge; EurOMA, 

2011. 

taia_
Caixa de texto
126

http://abiplast.org.br/noticias/inmetro--programa-de-rotulagem-ambiental-tipo-iii--declaracao-ambiental-de-produto-dap/20160329154107_J_185
http://abiplast.org.br/noticias/inmetro--programa-de-rotulagem-ambiental-tipo-iii--declaracao-ambiental-de-produto-dap/20160329154107_J_185
http://abiplast.org.br/noticias/inmetro--programa-de-rotulagem-ambiental-tipo-iii--declaracao-ambiental-de-produto-dap/20160329154107_J_185


    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 
 

BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.mma.gov.br/pol%C3%ADtica-de-res%C3%ADduos-

s%C3%B3lidos. Acesso em: 15 mai. 2018. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Rotulagem ambiental. Documento base para o 

Programa Brasileiro de Rotulagem Ambiental. Brasília: MMA, 2002. 

CEMPRE – COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM. A Rotulagem 

Ambiental e o Consumidor no Mercado Brasileiro de Embalagens. 2018.  

CHAMBERLIN, Lucy; BOKS, Casper. Marketing Approaches for a Circular Economy: 

Using Design Frameworks to Interpret Online Communications. Sustainability, [s.l.], v. 

10, n. 6, p.1-27, 19 jun. 2018. MDPI AG. 

CHURCHILL, Gilbert A. Jr.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para os clientes. 

3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

CRESWELL, John W.; Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. California: Sage Publications, 2010. 

CRUZ DO BU, T. G.; FREITAS, L. S. Analysis of Green Products in the Light of 

Ecodesign Strategies and Environmental Labeling: The Greenvana Case. SISTEMAS & 

GESTAO, 2017, 12.2: 158-169. 

DIAS, Reinaldo. Marketing Ambiental. São Paulo: Editora Atlas, 2007. 

DRS. As Diretrizes para Relatório de Sustentabilidade. 2000-2011. Disponível em: 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Brazilian-Portuguese-G3.1.pdf. Acesso 

em: 07 de mai. de 2018. 

ELKINGTON, J. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century 

Business, 1999 

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. Towards the Circular Economy. 2012. 

Disponível em: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/pt/publicacoes. Acesso em: 04 

jun. 2018. 

IBDN – INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA NATUREZA. Selos de 

Sustentabilidade – Por que levar para minha empresa? Disponível em: 

<http://www.ibdn.org.br/2017/07/12/selos-de-sustentabilidade-porque-levar-para-minha-

empresa/>. Acesso em 15 mai 2018.  

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. IPEA: Boletim regional, 

urbano e ambiental | 07 | Jan.-Jun. 2013. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/boletim_regional/131127_boletimre

gional7_cap2.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2018. 

taia_
Caixa de texto
127



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 
 

JUGEND, D., ROJAS LUIZ, J. V., CHIAPPETTA JABBOUR, C. J., A SILVA, S. L., 

LOPES DE SOUSA JABBOUR, A. B., SALGADO, M. H. Green product development 

and product portfolio management: empirical evidence from an emerging 

economy. Business Strategy and the Environment, 2017, 26.8: p. 1181-1195. 

JUNIOR, S. B., MARTÍNEZ, M. P., CORREA, C. M., MOURA-LEITE, R. C., DA 

SILVA, D. Greenwashing effect, attitudes, and beliefs in green consumption. RAUSP 

Management Journal, 2019. 

MIGUEL, P. A. C. et al. Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e gestão 

de operações. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – AGENDA 2030. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030>. Acesso em: 07 de mai. de 2018. 

O'ROURKE, Dara; LOLLO, Niklas. Transforming Consumption: From Decoupling, to 

Behavior Change, to System Changes for Sustainable Consumption. Annual Review of 

Environment and Resources, [s.l.], v. 40, n. 1, p.233-259, 4 nov. 2015. Annual Reviews. 

OTTMAN, Jacqueliyn A. Marketing Verde: desafios e Oportunidades para a nova era 

do Marketing. 1o ed. São Paulo: Makron Books Ltda, Pág. 18-44, 1994 

POLONSKY, M. J. An Introduction to Green Marketing. Electronic Green Journal, vol. 

1. Issue, 1994. 

RIBEIRO, H.C.M. CORRÊA, R. SOUZA, M. T. S. MARKETING VERDE: UMA 

ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA E SOCIOMÉTRICA DOS ÚLTIMOS 20 ANOS. Revista 

Gestão e Sustentabilidade Ambiental, Florianópolis, v. 3, n. 2, p. 87 – 112. 

out.2014/mar.2015 

SELLITTO, M. A. "Assessment of the effectiveness of green practices in the management 

of two supply chains." Business Process Management Journal 24.1 2018. p.23-48. 

TANDON; SETHI. An Analysis of the Determinants of Consumer Purchase Behavior 

Towards Green FMCG Products. The IUP Journal of Marketing Management, Vol. 

XVI, No. 3, 2017.  

TUKKER, Arnold. Product services for a resource-efficient and circular economy – a 

review. Journal of Cleaner Production, [s.l.], v. 97, p.76-91, jun. 2015. Elsevier BV. 

WEBSTER, J., WATSON, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: 

writing a literature review. Mis Quarterly, 26(2). 

YANG, Y. C. Consumer Behavior towards Green Products. Journal of Economics, 

Business and Management, Vol. 5, No. 4, April 2017.  

YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e métodos. Bookman editora, 2015. 

taia_
Caixa de texto
128



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

 

Análise do potencial luminoso por redirecionamento de elementos de 

controle de insolação 

 

 

Analysis of the redirecting luminous potential of solar control devices 
 

 

Jéssica Müller Carvalho, Mestranda, PósARQ/UFSC 

jmullercarvalho@gmail.com 

Fernando Oscar Ruttkay Pereira, PhD, PósARQ/UFSC 

ruttkay.pereira@ufsc.br 

 

 

Resumo 

Espera-se que os elementos de controle de insolação interceptem a radiação solar direta ao 
mesmo tempo em que possibilitam a admissão do fluxo luminoso a partir do seu redirecionamento. 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar o potencial luminoso por redirecionamento de elementos 
de controle de insolação frente ao ambiente térmico e luminoso por meio da elaboração de um 
método de análise descrito sobre a superfície dos elementos capaz de representar numericamente 
seu potencial de interceptar e redirecionar a radiação. São propostos dois novos indicadores: o 
Coeficiente de Radiosidade Ponderado (CRP) e o Potencial Luminoso por Redirecionamento 
(PLR). O ganho de calor e a admissão e distribuição do fluxo luminoso foram representados por 
meio do Fator Solar Equivalente (FSE) e do Annual Light Exposure (ALE), respectivamente. As 
simulações computacionais foram realizadas no programa Apolux IV para um conjunto de modelos 
com variação dos parâmetros geométricos de 01 aleta horizontal aplicada à abertura de orientação 
norte na cidade de Florianópolis - SC. Os indicadores propostos representaram o fenômeno do 
redirecionamento da radiação incidente de forma coerente, estabelecendo boa correlação entre os 
dados de iluminação. 

 

Palavras-chave: Elemento de controle de insolação; Potencial luminoso; Redirecionamento 

 

Abstract 

Solar control devices are expected to intercept the direct solar radiation at the same time that they 
allow the admission of the luminous flux by redirection. This research aims to analyze the 
redirecting luminous potential of solar control devices concerning thermal and luminous 
performance through the development of an analysis method described on the device's surface that 
is capable of numerically representing their potential to intercept and redirect the radiation. News 
indicators were proposed: the Weighted Radiosity Coefficient (WRC) and the Redirecting 
Luminous Potential (RLP). The heat gain and the daylight admission and distribution were 
represented by the Equivalent Solar Factor (ESF) and Annual Light Exposure (ALE), respectively. 
The computer simulations were run in the Apolux IV program for a set of models varying the 
geometric parameters of 01 horizontal fin at a north orientation opening located at Florianópolis - 
SC. The proposed indicators represented the phenomenon of receive and redirect the radiation 
consistently, once they established a good correlation with the luminous data. 

 

Keywords: Solar control devices; Luminous potential; Redirecting   
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1. Introdução 

 

As aberturas de um ambiente são capazes de admitir a radiação solar incidente, 

transmitindo calor e luz ao interior. A aplicação do vidro como sistema de vedação oferece 

permeabilidade visual, colaborando com a formação de um ambiente melhor conectado às 

condições climáticas e temporais de seu entorno. Entretanto, o vidro é um material que 

admite grande fluxo de calor, sendo necessária a adoção de mecanismos de controle. 

Em relação às demais soluções para controlar o ganho de calor, o sombreamento 

projetado sobre as aberturas de uma edificação, interceptando a radiação solar antes de sua 

incidência direta no ambiente, é a forma mais eficiente de combater o seu efeito para os 

períodos quentes. Tal sombreamento pode ser produzido, principalmente, por saliências da 

fachada, prolongamentos de beiral e elementos de controle de insolação externos. 

Espera-se dos elementos de controle de insolação um comportamento seletivo da 

radiação solar, controlando simultaneamente a carga térmica e a admissão de luz natural. 

Ou seja, devem interceptar a radiação solar direta ao mesmo tempo em que possibilitam a 

admissão do fluxo luminoso a partir do redirecionamento dessa radiação, contribuindo com 

a melhor distribuição espacial da luz natural e a redução da probabilidade de desconforto 

visual. Para atingir um desempenho equilibrado na geração do ambiente térmico e 

luminoso, o elemento de controle de insolação precisa ser capaz de: a) reduzir o ganho de 

calor solar interceptando a radiação solar incidente nos períodos adequados e; b) 

redirecionar parte dessa radiação interceptada em forma de luz ao interior do ambiente para 

contribuir na geração de iluminâncias satisfatórias. 

Embora já se tenha alguma clareza sobre como a forma de um elemento de controle de 

insolação é capaz de modificar a natureza direcional da radiação direta incidente para a sua 

admissão de forma indireta, as ferramentas de projeto e análise sobre o desenho desses 

elementos não estabelecem uma relação direta com a sua forma. Os estudos de iluminação 

utilizam como referência os resultados obtidos sobre planos de análise e oferecem poucos 

recursos capazes de direcionar a concepção desses elementos visando o equilíbrio na 

relação entre o ganho de calor e a admissão de luz natural. Não se trata de encontrar 

resultados ótimos para ambas as demandas, mas de fornecer ferramentas que auxiliem a 

projetar no sentido de melhorar essa relação. 

Nesse contexto, a pesquisa trata da análise do potencial luminoso por redirecionamento 

de elementos de controle de insolação por meio da proposição de um método de análise 

descrito sobre a superfície dos elementos capaz de representar numericamente seu 

potencial de receber e redirecionar a radiação, possibilitando analisar a contribuição ponto 

a ponto da superfície para a condição de iluminação do ambiente em contraponto à sua 

capacidade de controlar o ganho de calor e admitir fluxo luminoso.  

 

2. Revisão de literatura 

2.1 Luz natural e sua interação com as superfícies 

 

As fontes de iluminação natural podem ser caracterizadas como diretas (luz direta do sol 

e luz difusa do céu) e indiretas (luz refletida ou transmitida por superfícies). A luz direta do 

sol, por ser bastante intensa, pode ser considerada inadequada para iluminar diretamente as 
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superfícies de trabalho, tornando-se indesejada em projetos de iluminação, e possui 

significativo papel no ganho de calor solar passivo nas edificações (MOORE, 1991). 

A condição de luminosidade em um ambiente é resultado, além das condições externas 

de brilho do céu e do sol, das condições de visibilidade de cada superfície em relação ao 

céu, da exposição das superfícies ao sol, da emissão inicial de cada superfície, da 

visibilidade entre as superfícies do ambiente e das interações sucessivas para redistribuição 

da energia por meio de interreflexões e transmissões (MOORE, 1991). 

Considerando a luz nos termos sequenciais de fonte, caminho e alvo, Moore (1991) 

estabelece dois modelos conceituais de referência para análise de seu comportamento em 

fontes pontuais e distribuídas. A análise em casos de fontes distribuídas (abóbada celeste 

ou superfície refletora) considera a iluminância como sendo o produto da luminância pelo 

tamanho aparente da fonte em relação ao alvo. Esse, por sua vez, se dá em função do 

tamanho, distância, inclinação e posição da fonte em relação ao alvo.  

Sendo assim, para o caso da iluminação indireta causada por uma superfície refletora, 

enquanto a luminância máxima dessa superfície é atingida quando a sua normal coincide 

com a direção de incidência da fonte primária, o seu tamanho aparente em relação ao alvo 

é maximizado quando a mesma se encontra perpendicular à normal do alvo. Logo, a 

inclinação ideal para fornecer a iluminação máxima redirecionada pela superfície será a 

combinação entre as duas condições, conforme ilustrado na figura 1. 

  
Figura 1 - Inclinação ideal de refletor difuso para máxima iluminância do ponto receptor.  

Fonte: Adaptado de: Moore (1991). 

 

2.2 Elementos de controle de insolação 

 

Os elementos de controle de insolação podem ser instalados internamente ou 

externamente à edificação. Quando instalados externamente, geralmente são mais efetivos 

no controle da luz solar direta e no ganho de calor, pois tratam a radiação solar antes da sua 

incidência nos envidraçados. Pereira (1992) demonstrou que os elementos de controle de 

insolação podem melhorar a iluminação natural do ambiente com uma pequena 

penalização por ganho de calor. 

Os elementos de controle de insolação são capazes de controlar simultaneamente a 

carga térmica e a admissão de luz natural no ambiente. Ao interceptar a radiação solar 

direta por meio de uma superfície, possibilitam o seu redirecionamento e a admissão de 

parte do fluxo luminoso refletido. Além disso, a luz solar admitida de forma indireta acaba 

sendo a mais desejada, por apresentar reduzida probabilidade de ocorrência de 

ofuscamento, menor ganho de calor e melhor homogeneidade e distribuição em 

comparação à luz solar direta (OLGYAY e OLGYAY, 1957; BOGO, 2007). 
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A superfície dos elementos de controle de insolação tem influência significativa na 

admissão e uniformidade da distribuição da luz. Quando composto por superfícies 

horizontais, os elementos podem funcionar como prateleiras-de-luz, fenômeno no qual 

parte da superfície iluminada pelo sol é, ao mesmo tempo, vista pelo interior do ambiente, 

refletindo a radiação incidente em forma de luz. Há indicações de que diferentes tipos de 

elementos de controle de insolação com mesmo ângulo de sombreamento proporcionam 

diferentes resultados na distribuição da luz natural, variando de acordo com as relações 

estabelecidas em sua geometria (BOGO, 2007; FELIPPE, 2016).  

No final da década de 1950, Olgyay e Olgyay (1957) desenvolveram o primeiro método 

manual para orientar o dimensionamento dos elementos de controle de insolação baseado 

na construção de máscaras de sombreamento da abertura sobre a carta solar. Na sequência, 

métodos mais avançados foram propostos, a exemplo dos estudos de Etizion (1992), Kabre 

(1999), Kaftan (2001) e Marsh (2003). Recentemente, Sargent, Niemasz e Reinhart (2011) 

desenvolveram uma nova abordagem chamada de Shaderade, como método 

computacional, que inovou ao permitir significativa redução no tamanho dos elementos. O 

método considera o sombreamento parcial das aberturas e fornece contornos mais 

aproximados da desejabilidade por aquecimento ou resfriamento, com avaliações sobre 

qualquer volume ou superfície de sombreamento. 

 

2.3 Métodos e ferramentas de análise da insolação 

 

Os métodos mais utilizados para estudar a insolação são as medições em ambientes 

reais, as medições em escala reduzida (maquetes) e as simulações computacionais. As 

medições em ambientes reais, no geral, tendem a ser voltadas à avaliação do conforto 

visual, com resultados finais da condição de iluminação. Pereira (1992) destaca como 

vantagem da utilização de maquetes, entre outras, a possibilidade de realizar avaliações 

qualitativas por observação direta ou fotografias. A simulação computacional, por sua vez, 

é cada vez mais frequente na avaliação da iluminação, sendo o método mais difundido 

atualmente pela possibilidade de avaliação quantitativa de todo o fenômeno e pela 

disponibilidade de realizar análises dinâmicas espaciais e temporais. 

Os resultados das simulações podem ser analisados por meio de valores absolutos da 

radiação incidente ou com o auxílio de indicadores de desempenho, que expressam 

condições específicas em porcentagem, facilitando a interpretação do conjunto de dados 

anuais. Os valores absolutos de radiação incidente podem ser analisados por meio do 

Annual Light Exposure (ALE), indicador de desempenho já estabelecido para auxiliar no 

projeto de espaços que contêm obras de arte sensíveis à luz. O ALE é definido pelos 

valores acumulados de iluminância incidente ao longo do ano sobre o plano de análise, 

expresso em lux hora por ano (CIE, 2004). Para análises de iluminação por meio de 

porcentagem de ocorrência, alguns dos indicadores utilizados são o Daylight Autonomy 

(DA), adaptado por Reinhart e Walkenhorst (2001), e o Useful Daylight Illuminance 

(UDI), proposto por Nabil e Mardaljevic (2005), expressos em porcentagem. 

Recentemente, Felippe (2016) propôs a utilização do Fator Solar Equivalente (FSE), que 

expressa o potencial de admissão da radiação solar incidente no plano de uma abertura com 

o emprego de elementos de controle de insolação. 
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Os programas Ecotect e Energyplus são amplamente aceitos como um método de 

análise de insolação e o Diva (extensão do Rhinoceros 3D) atualmente lidera o caminho 

para o desenvolvimento de programas computacionais de iluminação natural. Programas 

nacionais também estão sendo largamente reconhecidos por seus resultados bastante 

confiáveis, como o programa TropLux (CABÚS, 2020), desenvolvido na Universidade 

Federal de Alagoas, e o programa Apolux (CLARO, 2020), desenvolvido no Laboratório 

de Conforto Ambiental (LabCon) da Universidade Federal de Santa Catarina. 

O programa Apolux, adotado para o desenvolvimento da pesquisa, realiza cálculos de 

Visibilidade, Radiosidade, Coeficientes de Luz Natural (CLN), Estimativa Anual de Luz 

Natural (EALN) e Potencial de Exposição ao Sol (PES). O cálculo da EALN pode ser 

executado através da radiosidade plena ou pelos métodos intermediários de cálculo 

chamados de Coeficientes de Luz Natural (CLN), sendo eles: a) Pelas direções da abóbada, 

no qual a radiosidade é calculada pelo Daylight Coefficient (DLC); e b) Pelos vértices do 

projeto, no qual a radiosidade é calculada pelo Coeficiente de Radiosidade (CR). 

O DLC, proposto por Tregenza e Waters (1983), representa quanto da luminosidade de 

uma dada direção da abóbada celeste corresponde à iluminância resultante em cada ponto 

do plano de análise. De forma similar, o CR, proposto por Claro (2015) e utilizado 

exclusivamente pelo programa Apolux, representa a relação entre a quantidade de luz que 

parte de um determinado ponto em uma superfície emissora e a que chega a cada ponto do 

plano de análise. O cálculo do CR expressa, também, a contribuição do tamanho aparente 

da área de influência de cada ponto e a sua relação com as demais superfícies do ambiente. 

 

2.4 Considerações sobre a revisão de literatura 

 

Os elementos de controle de insolação podem contribuir significativamente para a 

melhora da admissão e da distribuição da iluminação natural no ambiente, principalmente 

pela sua capacidade de reduzir o ganho de calor e possibilitar o redirecionamento da 

radiação interceptada para iluminar o interior do ambiente. Diversos métodos de projeto 

foram desenvolvidos ao longo dos anos no sentido de projetar elementos cada vez mais 

otimizados para o controle da radiação incidente no ambiente. Entretanto, existe uma 

lacuna em relação a análises capazes de descontruir o fenômeno físico que ocorre nas 

superfícies desses elementos que modifica a natureza direcional da radiação solar incidente 

ao ponto de contribuir com o ambiente luminoso, permitindo o desenvolvimento de um 

parâmetro de desempenho associado ao sistema de controle de insolação. 

 

3. Método 

 

Nesta seção estão descritos os conceitos e métodos para análise do potencial luminoso 

por redirecionamento de elementos de controle de insolação na geração do ambiente 

térmico e luminoso por meio de simulações computacionais realizadas com o programa 

Apolux IV. Para tanto, foi necessária a definição de critérios de desempenho e medidas de 

avaliação, conforme descritos na tabela 1. Para a análise do comportamento das superfícies 

foram propostos dois novos indicadores, denominados de Coeficiente de Radiosidade 

Ponderado (CRP) e Potencial Luminoso por Redirecionamento (PLR). 
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Tabela 1 - Critérios de desempenho e medidas de avaliação adotadas. 

Critérios de Desempenho Medidas de Avaliação Plano de referência 

Potencial luminoso por redirecionamento CRP e PLR Elemento 

Ganho de calor FSE Vidro 

Admissão e distribuição do fluxo luminoso ALE e UD Plano de Trabalho 

 

3.1 Análise do potencial luminoso por redirecionamento 
 

O potencial luminoso por redirecionamento de uma superfície depende de suas 

condições de exposição em relação às fontes de radiação e em relação ao alvo. Assim 

sendo, o método proposto tem como objetivo representar numericamente o potencial de 

quanto um elemento de controle de insolação pode receber de radiação direta do sol e 

difusa do céu e quanto dessa radiação pode ser redirecionada para um plano de análise. 

As condições de exposição do elemento de controle de insolação ao plano de análise 

foram analisadas por meio do Coeficiente de Radiosidade (CR), que representa o 

percentual de quanto da energia luminosa incidente em cada vértice de uma superfície 

chegará ao plano de análise. A distribuição final do fluxo luminoso depende, ainda, do 

potencial de quanto cada vértice poderá receber de luz das fontes externas de radiação, 

aqui consideradas como a radiação direta do sol e a radiação difusa do céu, que foram 

analisadas por meio da porcentagem de visibilidade do céu (VisCéu) e da porcentagem de 

horas de incidência direta do sol (HorSol). 

Para representar numérica e espacialmente a combinação de ambas as condições de 

exposição (fonte e alvo), foi proposto o Coeficiente de Radiosidade Ponderado (CRP), 

calculado de forma individual para a condição de exposição ao céu e ao sol, denominados 

de CRPc e CRPs, de acordo com as equações (1) e (2) para cada vértice da superfície. 
 

                       (1) 

Sendo: 

     - Coeficiente de Radiosidade Ponderado pela visibilidade do céu [%]; 

   - Coeficiente de Radiosidade [%];        - Porcentagem de visibilidade do céu [%]. 
 

                       (2) 

Sendo: 

     - Coeficiente de Radiosidade Ponderado pela visibilidade do sol [%]; 

   - Coeficiente de Radiosidade [%];        - Porcentagem das horas de sol direto 

incidente em relação ao total de horas com sol simuladas [%]. 
 

Para a classificação geral do potencial luminoso por redirecionamento do elemento, foi 

proposta a utilização do indicador denominado de Potencial Luminoso por 

Redirecionamento (PLR), composto pela multiplicação do CRP de cada vértice pelo valor 

de 1 lx em somatória, conforme a equação (3), sendo denominado de PLRc para dados do 

céu e PLRs para dados do sol. O PLR representa, então, o potencial total de quanta energia 

luminosa o elemento pode receber das fontes de radiação e redirecionar para qualquer 

ponto de um plano de análise. Vale salientar que a resultado final de iluminação dependerá 

das condições de brilho do céu e do sol, não consideradas por esse indicador. 
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    ∑(     )          (3) 

Sendo: 

    - Potencial Luminoso por Redirecionamento [lx];     - Coeficiente de Radiosidade 

Ponderado [%]; 

 

O potencial de ganho de calor foi estimado pelo FSE, conforme descrito por Felippe 

(2016), representando a porcentagem do fluxo radiante incidente que atravessa o elemento 

de controle de insolação. O fluxo radiante incidente foi calculado para cada vértice do 

plano do vidro nas condições sem obstrução e obstruído, estabelecendo a razão entre as 

incidências de acordo com a equação (4). Os valores de fluxo luminoso incidente (ALE) 

foram convertidos em fluxo radiante incidente para aplicação no FSE por meio da equação 

(5), considerando η = 112 lm/W. 

 

    (
∑                

∑                
)         (4) 

Sendo: 

    - Fator solar equivalente [%];   - Fluxo radiante incidente [kW/m²]. 

 

  
 

 
            (5) 

Sendo: 

  - Fluxo radiante incidente [kW/m²];   - Fluxo luminoso incidente [klm/m²];   - Eficácia 

luminosa [lm/W]. 

 

O potencial de admissão do fluxo luminoso foi analisado pelo valor médio da 

iluminância anual total (ALE) obtida sobre o plano de trabalho. Por fim, a distribuição do 

fluxo luminoso foi representada pelo índice de Uniformidade de Distribuição (UD) 

aplicado sobre os valores de ALE obtidos nos vértices pertencentes ao eixo longitudinal 

central do plano de trabalho, de acordo com a equação (6).  

 

   (
          

         
)          (6) 

Sendo: 

   - Índice de Uniformidade de Distribuição;     - Annual Light Exposure [klux.h]. 

 

Para as simulações, adotou-se um ambiente padrão de 3 m de largura por 6 m de 

profundidade, com pé direito de 3 m de altura e um plano de análise horizontal (plano de 

trabalho) situado a 75 cm do piso. Toda a fachada norte foi considerada aberta ao exterior 

com aplicação de elemento de controle de insolação do tipo horizontal com 01 aleta, 

variando seus parâmetros geométricos de: altura de instalação (h), profundidade (p) e 

inclinação (i) da aleta (figura 2). O conjunto de modelos para simulação foi definido 

conforme descrito na tabela 2. 
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Figura 2 - Ambiente padrão e parâmetros geométricos. 

 
Tabela 2 - Modelos para simulação. 

Grupo de análise Modelo Altura (h) [m] Profundidade (p) [m] Inclinação (i) [°] 

Modelo Base Mod-Base 1,50 0,50 0 

Grupo 01 Mod-01-A 2,00 0,50 0 

 Mod-01-B 1,00 0,50 0 

Grupo 02 Mod-02-A 1,50 0,25 0 

 Mod-02-B 1,50 1,00 0 

Grupo 03 Mod-03-A 1,50 0,50 + 30 

 Mod-03-B 1,50 0,50 - 30 

 

No que se referente às propriedades físicas dos modelos, todas as superfícies foram 

classificadas como opacas difusoras e a refletância média das paredes, piso, teto e 

elementos de controle de insolação foram definidas em 50%, 20%, 70% e 60%, 

respectivamente, com base na NBR ISO/CIE 8995 (ABNT, 2013). Os níveis do vidro e do 

plano de trabalho foram calculados como planos de análise e não apresentam propriedades 

físicas. A área máxima de fracionamento foi definida em 0,10 m² e o fator de divisão das 

superfícies dos elementos de controle foi alterado para 16. 

Sobre a superfície do elemento, foram extraídos os dados de CR, VisCéu e HorSol. Para 

o desenvolvimento da pesquisa, uma versão especial do programa Apolux foi elaborada e 

adaptada pelo desenvolvedor do programa para extrair os dados referentes ao cálculo do 

CR em formato de arquivo de texto. Os dados de VisCéu foram obtidos pelo cálculo de 

Visibilidade e representam a porcentagem em relação aos valores de fator de céu, os quais 

contém um intervalo numérico entre 0 e 3,14, equivalendo a 0% e 100%. Os dados de 

HorSol foram obtidos pelo cálculo da EALN. E, sobre os planos de análise (vidro e plano 

de trabalho), foram extraídos os dados de ALE pelo cálculo da EALN.  

Os parâmetros de entrada para as simulações de iluminação foram definidos conforme 

descritos na tabela 3 para a cidade de Florianópolis, SC, com base no arquivo bioclimático 

BRA_FLORIANOPOLIS838990_SWERA.epw. 

 
Tabela 3 - Parâmetros de simulação no Módulo Fóton. 

Cálculo Parâmetro Definição 

Visibilidade Globo  Globo 6 

 Modo de Cálculo Simples 

Coeficiente de Radiosidade (CR) Ciclos de radiosidade 20 

 Refletância média do solo 0% 

Estimativa Anual de Luz Natural (EALN) Intervalo de horas 8h - 18h 
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3.2 Processamento e análise dos resultados 

 

O processamento dos resultados da simulação foi realizado com o programa de edição 

de planilhas Microsoft Office Excel e o mapeamento espacial dos mesmos por meio da 

ferramenta de extensão Grasshopper do programa de modelagem Rhinoceros 3D.  

Ambos os coeficientes propostos (CRP e PLR) representam o fenômeno de recepção e 

redirecionamento da energia luminosa pela superfície para o plano de trabalho, não tendo 

relação com a radiação que incide de forma direta no ambiente. Logo, sua aplicabilidade 

será verificada em relação aos resultados obtidos sobre a radiação redirecionada pelo 

elemento e incidente no plano de trabalho. Os demais dados sobre ganho de calor e 

admissão e distribuição do fluxo luminoso foram calculados para possibilitar a análise 

geral de seu comportamento. 

 

4. Resultados e discussões 

 

Inicialmente, estão apresentados os resultados para o modelo base (Mod-Base) obtidos 

sobre a superfície do elemento de VisCéu, HorSol, CR, CRPc e CRPs na sua disposição 

espacial (figura 3), a fim de possibilitar a análise do comportamento de cada condição de 

exposição separadamente. Posteriormente, estão apresentados a disposição espacial dos 

resultados de CRPc e CRPs para os grupos de análise (figura 4) e os dados gerais de PLR, 

FSE, ALE médio e UD estão apresentados de forma gráfica (figura 5). 

 
Figura 3 - Distribuição espacial VisCéu, HorSol, CR, CRPc e CRPs para o Mod-Base. 

 

A partir da análise da figura 3 foi possível observar a tendência das áreas mais externas 

do elemento em obter maior visibilidade de ambas as fontes externas de radiação (VisCéu 

e HorSol), enquanto o CR demonstrou uma tendência oposta para a relação de visibilidade 

com o interior, obtendo na área central interna, próxima da abertura, o maior potencial de 

troca radiante com o plano de trabalho. A combinação de ambas as condições por meio do 

CRP resultou em um comportamento mais homogêneo ao longo da superfície do elemento, 

com uma predominância para os maiores valores na área central interna da superfície. 

A Figura 4 apresenta a distribuição espacial dos resultados de CRPc e CRPs sobre a 

superfície do elemento para os modelos dos grupos de análise, e nos permite analisar a 

variação de seu comportamento para cada configuração. 
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Figura 4 - Distribuição espacial CRPc e CRPs sobre a superfície do elemento. 

 

Os resultados ilustrados na figura 4 demonstraram que a variação da altura dos 

elementos (Grupo 01) apresentou uma pequena variação para a distribuição dos 

coeficientes. A alteração da profundidade dos elementos (Grupo 02) não alterou a 

distribuição espacial dos coeficientes, mas sim o recorte sobre o comportamento que se 

manteve constante ao longo de um mesmo plano. A rotação da superfície (Grupo 03), por 

sua vez, obteve a maior influência sobre ambos os coeficientes. A inclinação positiva do 

elemento (Mod-03-A) resultou nos maiores valores para o CRPc e o CRPs e a inclinação 

negativa (Mod-03-B) nos menores resultados para ambos os coeficientes, comportamento 

já esperado, conforme colocado na revisão de literatura, e constatado pelos indicadores. 

Os gráficos da figura 5 apresentam os resultados para PLR, FSE, ALE e UD para todos 

os modelos simulados. Os dados relativos à radiação incidente (FSE e ALE) foram 

divididos, ainda, nas parcelas de: radiação total incidente (tot); radiação direta incidente 

(dir); e radiação redirecionada pelo elemento (red). 

Os valores obtidos para o PLRc e o PLRs apresentaram correlação com os valores de 

ALEred respectivamente de 0,99 e 0,92, demonstrando a aplicabilidade dos indicadores 

propostos para representar o potencial luminoso por redirecionamento do elemento. 

PLR FSE ALE e UD 

   

Figura 5 - Gráficos de PLR, FSE, ALE e UD. 
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A partir da análise dos gráficos foi possível constatar que o modelo com maior PLR, o 

Mod-02-B, apresentou, simultaneamente, a maior admissão da parcela redirecionada de 

radiação tanto para o FSE quanto para o ALE. Sendo o PLR a somatória dos resultados de 

CRP obtidos sobre superfície do elemento, quanto maior a área de um elemento, maior 

tende a ser a sua contribuição para o redirecionamento da radiação. Logo, embora o Mod-

03-A tenha apresentado os maiores valores de CRP distribuídos espacialmente, a maior 

área de superfície do Mod-02-B prevaleceu para resultar nos melhores valores de PLR. 

Os valores elevados de FSE e o ALE totais e diretos em todos os modelos representam a 

baixa influência do elemento proposto para o controle de ganho de calor e admissão do 

fluxo luminoso. Ainda assim, é possível notar uma redução tanto no ganho de calor quanto 

na admissão do fluxo luminoso para o elemento com maior área de superfície (Mod-02-B) 

e para o modelo com a superfície voltada para a fonte (Mod-03-B).  

 

5. Considerações finais 

 

O presente trabalho se propôs a analisar o potencial luminoso por redirecionamento dos 

elementos de controle de insolação a partir da construção dos indicadores de Coeficiente 

de Radiosidade Ponderado (CRP) e de Potencial Luminoso por Redirecionamento (PLR), 

com objetivo de representar numericamente o potencial da superfície do elemento em 

receber e redirecionar o fluxo luminoso para o interior do ambiente.  

Os resultados das simulações reafirmaram, conforme colocado por Moore (1991), que 

quanto maior a área aparente de uma superfície em relação à fonte, maior a energia 

interceptada e emitida pela mesma. Assim como, que para fornecer o máximo de 

iluminação redirecionada a um alvo, essa superfície precisa estabelecer um equilíbrio entre 

a sua condição de exposição em relação às fontes de radiação e ao alvo. A condição de 

exposição às fontes (céu e sol) foram representadas pelos dados de VisCéu e HorSol e a 

condição de exposição ao alvo foi representada pelo CR. 

O CRP representou a distribuição espacial da combinação de ambas as condições de 

exposição sobre a superfície, permitindo a identificação das regiões centrais e próximas da 

abertura como as de maior contribuição para a iluminação do ambiente interno. Por sua 

vez, o PLR representou o potencial luminoso por redirecionamento do elemento como um 

todo e permitiu identificar, dentre as variações propostas para o elemento, que o aumento 

de área da superfície receptora (Mod-02-B) e a sua inclinação em direção ao ambiente 

interno (Mod-03-A) obtiveram as maiores contribuições para a iluminância redirecionada 

para o plano de trabalho.  

Ambos os indicadores, CRP e PLR, representaram de forma coerente o fenômeno físico 

da interceptação e redirecionamento da radiação solar pelas superfícies, demonstrando seus 

potenciais para incorporação como parâmetros de desempenho em estratégias de projeto 

que visem à concepção de elementos de controle de insolação com melhores resultados 

para a admissão e a distribuição da energia luminosa em contraponto à capacidade do 

elemento em controlar o ganho de calor solar.  
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Resumo 

Este artigo descreve a utilização de ferramentas de desenho digital 3D para o estudo 
conceptual da flexibilidade da conformação cerâmica através de moldes de gesso – moldes 
multi-peças de produtos com formas relativamente complexas.  
 
Palavras-chave: Cerâmica; Moldes de gesso; Enchimento; Conformação; Sustentabilidade 

 

 

Abstract 

This article describes the use of 3D digital design tools for the conceptual study of the 
flexibility of ceramic conformation through plaster molds - multi-piece molds. One of the 
main eco-design strategies is to do more with less.  

Keywords: Ceramics; Plaster molds; Slip Casting; Molding; Sustainability 
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1. Introdução  
 

Uma das estratégias principais do eco-design é fazer mais com menos. Esta estratégia 
evidencia-se nas principais conclusões deste estudo na medida em que é possível diversificar 
a conformação industrial de produtos cerâmicos utilizando menos materiais consumíveis 
para a materialização das respetivas ferramentas moldantes: moldes de gesso, mesmo para a 
produção de produtos com forma complexa. 

Tal como já tinhamos concluído para peças com formas comparativamente mais simples, 
também agora na conformação de produtos de forma complexa, a utilização de moldes multi-
peças reduz quer os custos produtivos diretos quer indiretos (custos de armazenagem de 
ferramentas moldantes), fatores que contribuem para a própria sustentabildade em geral. 
Estes resultados perspetivam, ainda, a extrapolação com vantagem dos princípios dos moldes 
multi-peças para outros sistemas de conformação cerâmica diferentes do enchimento de 
moldes de gesso, que também envolvam moldes como ferramentas de conformação 
industrial. 
 

2. Revisão 
 

O enchimento de moldes de gesso com barbotinas é um dos principais processos 
industriais cerâmicos de conformação. Tal processo é compatível com a produção de peças 
com formas complexas normalmente ocas. Os moldes podem ser constituídos por várias 
partes (tacelos) em gesso encaixados através de sistemas de união macho/femea designados 
malhetes. O gesso apresenta a particularidade de ser poroso (porosidade capilar) e absorver 
para o interior da sua estrutura a água que faz parte das barbotinas cerâmicas.  

Sinteticamente pode-se citar as seguintes etapas do processo: criação do modelo em 
barro, molde em gesso, enchimento com barbotina (barro liquido de faiança), acabamento 
(retirada das imperfeições resultantes das junções dos moldes, colagem de pormenores e 
furos), primeira cozedura (em torno de 1020º), vitrificação com vidrados cerâmicas, tintas e 
óxidos, segunda cozedura (onde os vidrados se fundem compondo os brilhos e cores finais), 
e acabamento final (ASHBY &JOHNSON, 2012). 

À medida que a água vai sendo absorvida por capilaridade para o interior do gesso, a 
componente sólida (mistura de matérias-primas cerâmicas) da barbotina vai-se acumulando 
à superfície do gesso, criando uma certa espessura de parede, que varia com a raíz quadrada 
do tempo, originando a conformação da peça. Ao fim de algum tempo, ou através de secagem 
forçada dentro dos moldes de gesso, as paredes das peças conformadas vão retraindo, 
favorecendo a desmoldagem das peças de cerâmica conformadas do próprio molde gesso. 
No fim de cada processo de conformação, a água que ficou dentro do molde, é evaporada 
por secagem e o molde regressa a uma nova etapa de conformação.  

Lefteri (2010) apresenta exemplos práticos desta técnicas. Ao fim da conformação de 
um certo número de peças, os moldes são retirados de produção, porque sofrem alterações 
na sua microestrutura interna e deixam de criar condições de reprodutibilidade de processo. 
As barbotinas são misturas de água com as misturas das várias matérias primas que 
constituem cada tipo de pasta cerâmica e com alguns aditivos que permitem controlar a 
reologia destas suspensões, entre outras propriedades. Por norma cada molde (mesmo que 
constituído por vários tacelos) conforma uma única peça e como este é um processo muito 
usado em todas as industriais cerâmicas, cada empresa tem uma grande quatidade de moldes 

taia_
Caixa de texto
551



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

o que requer um grande investimento para estocagem destas ferramentas. Hoje através de 
diferentes programas avançados de desenho 3 D é possível realizar estudos concetuais de 
alteraçao ou inovação de práticas ao nível dos processos de produção industrial. Neste 
trabalho, discute-se a aplicação do programa solidworks no estudo da inovação do processo 
de enchimento de moldes de gesso com barbotinas cerâmicas nomeadamente pela proposta 
da introdução de moldes  multi-peças. 

3. Desenvolvimento do Projeto 
 

Nesta fase do trabalho apresentam-se os desenhos 3D dos vários tacelos, representados 
nas figuras 1 a 10; além do molde completo (figura 11) e de várias combinações possíveis 
entre tacelos (figura 12). Os desenhos virtuais das peças obtidas pelas combinações tacelo 
base + cada um dos tacelos 1 a 4 está representado na figura 13. As figuras dos vários tacelos 
e do molde completo demonstram a compatbilidade da montagem entre eles através do 
sistema de malhetes e as figuras 12 e 13 demonstram conceptualmente a flexibilidade 
produtiva através da utilização de moldes multi-peças proposto neste trabalho mesma para a 
conformação de peças orgânicas e comparativamente mais complexas. Neste caso concreto 
de estudo, as linhas de junta entre tacelos integram superfialmente a estética dos próprios 
produtos, mas se assim não fosse, poderiam ser elimanadas na etapa de acabamentos do 
processo cerâmico através de esponjagem.  
 

 
Figura 1. Tacelo base. Fonte: autores. 

 
A figura 2 apresenta as características técnicas do tacelo base, que tem por característica 

principal pode encaixar-se em qualquer outro tacelo do conjunto. Tacelo é definido como 
cada uma das peças de que se compõe uma estátua ou um modelo (Ferro, 2005). Observa-se 
que o tacelo é chanfrado para aumentar a durabilidade. A figura 3 mostra em detalhes o 
tacelo e a figura 4 mostra as características técnicas do tacelo 1. Ainda de acordo com o 
autor, o número de partes de um molde de gesso para a produção de peças de cerâmica 
depende do projeto. Para uma xícara, por exemplo, são necessárias três partes, ou tacelos, 
uma na base e duas laterais; para a asa da xícara, apenas duas.  
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Figura 2. Características técnicas do tacelo base. Fonte: própria.  

 
 

 
Figura 3 – Tacelo 1. Fonte: própria.  

 
Cabe destacar que, de acordo com Bertoldi (2017), o tipo de argila usado afeta a 

qualidade visual do design. Cada tipo de argila tem suas próprias qualidades, e isso deve ser 
levado em consideração durante o processo de design. Por exemplo, se a massa cerâmica 
usada foi do tipo faiança, que é uma argila estável, é provável que o produto final será muito 
fiel ao seu projeto depois da queima; por outro lado, a porcelana encolhe e contrai-se muito  
durante a queima, o que faz com que seja necessário alguns ajustes.  
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Figura 4 – Características técnicas do tacelo 1 

 
O tacelo 2 mostrado na figura 5 apresenta as mesmas características construtivas do 

tacela 1 com diferença no design da peça, por ser o intermediário. A figura 6 ilustra as 
principais características do tacelo 2. 
 

 
Figura 5 – Tacelo 2. Fonte: própria.  

 
Figura 6 – Características técnicas do tacelo 2 
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 Da mesma forma, o tacelo 3 é representado nas figuras 7 e 8 e o tacelo 4 nas figuras 
9 e 10.  
 

 
Figura 7 – Tacelo 3. Fonte: própria.  

 

 
 

Figura 8 – Características técnicas do tacelo 3. Fonte: própria.  
 

 
Figura 9 – Tacelo 4. Fonte: própria.  
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Figura 10 – Características técnicas do tacelo 4. Fonte: própria.  

 
O molde completo é mostrado na figura 11 e na figura 12 apresentam-se exemplos 

de montagem.   
 

 
Figura 11 – Vistas da montagem do molde completo. Fonte: própria.  
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Figura 12 – Exemplos de montagem entre diferentes tacelos. Fonte: própria.  

 
Na figura 13 apresentam-se imagens virtuais das peças individuais (base + cada 

tacelo) e da peça conformada com todos os tacelos. 
 

 
 

Figura 13 – Peça conformada com todos os tacelos. Fonte: própria.  
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4. Conclusões e propostas de futuros trabalhos 
 
É possível utilizar ferramentas de desenho digital 3D para o estudo conceptual da 
flexibilidade da conformação cerâmica através de moldes de gesso – moldes multi-peças.  
Os moldes multi-peças permitem “fazer mais com menos” que é uma estratégia do eco-
design. Neste sentido, é possível flexibilizar a conformação industrial de produtos cerâmicos 
com formas comparativamente mais complexas produzindo uma maior diversidade de 
produtos utilizando menos materiais consumíveis para a materialização das respetivas 
ferramentas moldantes: moldes de gesso. 
A proposta de utilização de moldes multi-peças, para além de requerer menos consumíveis 
para alargar o portefólio de produtos de uma empresa (redução dos custos diretos 
produtivos), também pode reduzir acentuadamente as necessidades de investimento em 
espaços não produtivos e de stockagem com efeito sobre a própria sustentabilidade 
industrial. Entretanto pretende-se materializer as peças desenhadas virtualmente 
nomeadamente através de fabricação aditiva. 
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Resumo 

O consumo e a geração de resíduos plásticos aumenta exponencialmente a cada ano, porém sua 
reciclagem e reutilização mantém-se estagnada. Os impactos ambientais gerados pelo descarte 
inapropriado atingem milhares de ecossistemas, se tornando uma grande ameaça para a vida no 
planeta. O plástico é um material de incontáveis possibilidades de utilização, mas para que ele 
deixe de ser um problema, é essencial que a gestão do seu uso seja reformulada. Este artigo 
apresenta os resultados do trabalho de conclusão de curso em Design, cujo objetivo foi desenvolver 
uma coleção de acessórios a partir da reciclagem artesanal de resíduos plásticos. Baseando-se na 
metodologia de Hanington e Martin (2012), foi possível desenvolver uma coleção composta por 
nove acessórios de moda produzida a partir de embalagens de plástico PEAD, e que visa 
disseminar a cultura de um ciclo sustentável de consumo, assim como a ressignificação deste 
material. 

Palavras-chave: Resíduos Plásticos; Design Sustentável; Design de Acessórios. 

 

Abstract 

The consumption and generation of plastic waste increases exponentially every year, but its 
recycling and reuse remains stagnant. The environmental impacts generated by inappropriate 
disposal affect thousands of ecosystems, becoming a major threat to life on the planet. Plastic is a 
material with countless possibilities of use, but for it to stop being a problem, it is essential that the 
management of its use is reformulated. This article presents the results of the course conclusion 
work in Design, whose objective was to develop a collection of accessories from the artisanal 
recycling of plastic waste. Based on the methodology of Hanington and Martin (2012), it was 
possible to develop a collection made up of nine fashion accessories produced from HDPE plastic 
packaging, which aims to disseminate the culture of a sustainable consumption cycle, as well as the 
resignification of this material.  

Keywords: Plastic Waste; Sustainable Design; Design of Accessories.   
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1. Introdução 
 

O plástico, material desenvolvido no início da década de 1920, veio para revolucionar 
diversos âmbitos da sociedade: da medicina às principais tecnologias utilizadas no 
cotidiano. Dificilmente é possível imaginar como essa e outras áreas teriam progredido 
sem o uso dos polímeros sintéticos. Com o aumento exponencial da população mundial e a 
propagação dos polímeros, seu consumo teve um elevado crescimento com o passar de 
mais de meio século desde seu descobrimento. 

As discussões acerca de um modelo de produção e consumo em equilíbrio com os 
recursos disponíveis iniciaram em contrapartida à industrialização no século XIX, mas foi 
em 1972 que a Organização das Nações Unidas realizou a primeira conferência mundial 
sobre o meio ambiente. A partir dela, outras conferências foram realizadas e vieram a 
definir o conceito de desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento pensado para a 
utilização consciente de todos os recursos naturais, atendendo as necessidades das gerações 
atuais e das que virão futuramente (ONU,  2019, web). 

O Design está diretamente ligado ao desenvolvimento de produtos e por isso tem grande 
responsabilidade na construção de uma cultura de consumo e de desenvolvimento 
sustentável. Uma das vertentes do Design que se encarrega de ilustrar pontualmente a 
sustentabilidade é o Design Sustentável. Segundo Pazmino (2007), trata-se de um processo 
que deve considerar a viabilidade econômica, equidade social e as práticas ecologicamente 
corretas no desenvolvimento de um produto. 

Tendo em vista o impacto ambiental gerado pelos resíduos plásticos, a necessidade da 
produção e consumo sustentáveis, desenvolveu-se em 2019 um Trabalho de Conclusão de 
Curso de Design com a problemática de como o design de produtos pode tornar o uso dos 
resíduos plásticos parte de um ciclo sustentável de consumo.  

Pesquisas mostram o perigo da poluição plástica para a manutenção da vida no planeta, 
consequentemente uma ameaça para a vida humana. Problema que poderia ser diminuído 
ou até totalmente resolvido com uma política de reciclagem abrangente, que envolveria 
desde o princípio da fabricação de produtos que levam plástico, ao ciclo completo de 
distribuição, varejo, uso e retorno aos fabricantes ou outras organizações para reciclagem e 
transformação em novos produtos.  

Os resultados do Trabalho de Conclusão de Curso, apresentados neste artigo, 
convergem para o desenvolvimento de uma coleção de acessórios de moda a partir da 
reciclagem artesanal de resíduos plásticos, visando o papel do Design de Produtos na 
propagação da cultura de reciclagem e do ciclo sustentável de consumo.  

A metodologia utilizada no desenvolvimento do projeto baseou-se nas etapas propostas 
por Hanington e Martin (2012), sendo elas: (i) Planejamento, Escopo e Definição: etapa 
que correspondeu à elaboração do projeto, bem como à condução de uma pesquisa 
bibliográfica para aprofundamento teórico sobre polímeros e reciclagem artesanal; (ii) 
Exploração, Síntese e Implicações de Design: etapa que correspondeu à investigação e 
análise de métodos de reciclagem artesanal de polímeros, a uma análise sincrônica de 
produtos similares (ou seja, acessórios plásticos) e a definição de usuário; e (iii) Geração 
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de Conceito e Prototipagem Inicial: etapa que correspondeu a experimentações com o 
polímero reciclado e a prototipação das peças. 

Assim, no tópico 02 deste artigo apresenta-se a síntese da fundamentação teórica, 
resultante de pesquisa bibliográfica como parte dos procedimentos adotados na etapa de 
Planejamento, Escopo e Definição do Projeto. O tópico 03 aborda os procedimentos 
metodológicos adotados nas demais etapas, enquanto que o tópico 04 apresenta os seus 
resultados.   
 

2. Design e o consumo sustentável do plástico: da produção e uso à reciclagem e 
ressignificação 

 
O descobrimento dos polímeros na forma sintética possibilitou o desenvolvimento de 

diversas tecnologias, assim como avanços na área da medicina, na indústria têxtil e outros 
diversos setores. Segundo Nunes e Lopes (2014, p. 41), "O surgimento de polímeros 
sintéticos [...] contribuiu muito para a revolução tecnológica pela qual passamos 
atualmente". Através das diferentes pesquisas, no decorrer das décadas, novas variações de 
polímeros foram desenvolvidos, introduzindo ao mercado plásticos hoje comumente 
usados como o Poliuretano (PU), Polietileno de Alta Densidade (PEAD), Polipropileno 
(PP) e o Policarbonato (PC), todos introduzidos nos anos 1950 (NUNES e LOPES, 2014). 

Os polímeros sintéticos apresentam características que conseguiram atender diferentes 
demandas trazendo enormes benefícios econômicos aos diversos setores em que se 
encontram, por juntar versatilidade, baixo-custo, durabilidade e uma alta relação entre 
força-peso. Essa combinação de fatores gerou um crescimento exponencial em seu uso, 
atingindo 311 toneladas produzidas em 2014; a previsão é que esse número dobre até 2050. 
Entre os plásticos que mais circulam, estão incluídos os destinados para a fabricação de 
embalagens e representam cerca de 26% da produção mundial de polímeros. Os tipos de 
plásticos mais usados para embalagens são o PET (Politereftalato de Etileno), PEAD 
(Polietileno de Alta Densidade), PP (Polipropileno) e EPS (Poliestireno expandido) 
(ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2016). 

A repercussão positiva que o descobrimento dos polímeros sintéticos obteve ao longo 
do tempo vem sendo contraposta ao enorme impacto ambiental que o material promove, 
fazendo com que uma de suas mais valorizadas propriedades, a durabilidade do material, 
torne-se um dos maiores impasses que o meio ambiente e seus ecossistemas vêm 
enfrentando. Com o aumento exponencial da população e, consequentemente, do consumo 
de plásticos, a quantidade de resíduos descartados anualmente é alarmante.  

No mundo são produzidas anualmente cerca de 300 milhões de toneladas de plástico e 
apenas 14% dessa quantidade é coletada para a reciclagem e reutilização (ONU, 2019). 
Cerca de 13 milhões de toneladas de plástico vão parar no oceanos todos os anos, isso afeta 
diretamente a manutenção da vida no planeta, prejudicando milhares de ecossistemas. 
Pesquisas apontam que os oceanos carregam atualmente mais de 150 milhões de toneladas 
de plástico e se espera que até 2025 haverá uma tonelada de plástico para cada três 
toneladas de peixe. Se nada mudar até 2050 devemos esperar mais plástico do que peixes 
nos oceanos (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2016). Das nove bilhões de 
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toneladas do material já produzidas na história, apenas 9% foi reciclada, sendo que metade 
dessa quantidade tem como origem plásticos utilizados para fabricação de embalagens. 
Calcula-se que se o consumo de polímeros continuar na mesma intensidade, em 2050 cerca 
de 12 bilhões de toneladas de lixo plástico estarão presentes no meio ambiente e em lixões 
e aterros sanitários (UN ENVIRONMENT, 2018). 

O uso linear do plástico, ou seja, o pensamento de que em certo momento esse material 
de inúmeras qualidades se torna apenas lixo, traz enormes impactos para o planeta e 
consequentemente para a sociedade, como apontado anteriormente. O descarte, mesmo que 
conduzido por órgãos capacitados, tem destinos impróprios e os resíduos coletados acabam 
sendo conduzidos aos oceanos. O Brasil não possui, na totalidade de seu território, 
sistemas de coleta seletiva (caracterizada por fazer a distinção de resíduos), apenas 70,9% 
de seus municípios possuem algum tipo de iniciativa, sendo que os que possuem não 
garantem o serviço em sua área urbana total (ABRELPE, 2018). Em locais que a coleta 
seletiva não atua, a reciclagem de plásticos e outros resíduos recicláveis, fica totalmente a 
cargo de catadores de materiais, hoje responsáveis por recolher 90% de todo lixo reciclado 
no Brasil (IPEA, 2013). 

Ainda no Brasil, apenas 22% desse material é reciclado e reinserido na produção de 
novos produtos. O processo de reciclagem mais utilizado é o processo mecânico, que pode 
se dividir em reciclagem primária (pós-industrial) e secundária (pós-consumo). A 
reciclagem pós-industrial se caracteriza pelo processamento do material que se encontra 
ainda dentro da indústria, resíduos provenientes de rebarbas, peças defeituosas, etc. Por se 
tratar de um material normalmente sem contaminação de outros resíduos, sua reinserção na 
indústria é facilitada, sendo esse um material de valor alto no mercado. Já a reciclagem 
secundária, de pós-consumo, é a referente ao plástico já utilizado pelo usuário, resultante, 
em sua maioria, do descarte de embalagens. 

Neste contexto, a sociedade ainda enfrenta muitos problemas para implementar 
processos que estejam alinhados aos princípios da sustentabilidade. Isso se dá, em grande 
parte, pelos perpetuados padrões de alto consumo e pelo modelo atual de produção de bens 
que depende, em sua maioria, da utilização de combustíveis fósseis. Esse padrão tende a se 
agravar quando a população de determinado país enriquece, gerando assim mais consumo 
que, consequentemente, aumenta a emissão de gases, resíduos e o descarte dos mesmos 
(DIAS, 2015). 

Por outro lado, o significado que o ser humano dá a artefatos, como as joias, têm 
ligação com o repertório existente em relação às coisas que estão à nossa volta. O design 
tem um grande desafio em sua operação, que é o de agir como propulsor de transformação. 
Diante do grande problema da obtenção de matérias-primas virgens, do descarte 
inapropriado do plástico e dos impactos ambientais causados por estes, o design tem o 
papel de agir como agente de ressignificação desses materiais (BELCHIOR, 2017).  

Joias e acessórios foram, por muitos séculos, comumente fabricados a partir de 
materiais nobres como ouro, prata e pedras preciosas, sendo assim consideradas símbolos 
de riqueza e status. Com o descobrimento de materiais diversos, surgiram alternativas mais 
econômicas para as matérias-primas preciosas. As matérias-primas virgens tendem a se 
tornar cada vez mais escassas, tornando o processo de obtenção das mesmas extremamente 
caro e de grande impacto ambiental.  
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O Design como disciplina é um importante protagonista no desenvolvimento de 
produtos, tendo um papel de grande relevância na ressignificação de materiais. Dispondo 
de uma posição de decisão ou pelo menos de enorme peso na escolha da utilização e 
aplicação de materiais, o designer se torna uma figura essencial no emprego da 
ressignificação. 
 

3. Procedimentos Metodológicos 
 

Incialmente, e em cumprimento à primeira etapa da metodologia proposta por 
Hanington e Martin (2012), Planejamento, Escopo e Definição do projeto, realizou-se 
uma pesquisa bibliográfica, que resultou na fundamentação teórica apresentada de forma 
sintética no tópico anterior. 

A etapa seguinte foi caracterizada pela Exploração, Síntese e Implicações de Design 
(Hanington e Martin, 2012). No caso deste projeto, esta etapa correspondeu ao 
entendimento e à adaptação do processo artesanal de reciclagem de polímeros; ao 
entendimento de como os produtos similares se apresentam no mercado; como o público 
enxerga a reciclagem dos materiais plásticos e possíveis produtos oriundos destes materiais 
e a partir disso a caracterização dos usuários.  

Seguindo a metodologia de Hanington e Martin (2012), realizou-se a etapa de Geração 
de Conceito e Prototipagem Inicial. Para tanto, a conceituação e o desenvolvimento da 
linha de acessórios a partir de resíduos plásticos reciclados considerou os principais temas 
abordados na fundamentação teórica e na etapa anterior. Para isso, foram utilizadas 
ferramentas que auxiliaram na ideação de um conceito, como a experimentação visual com 
o material; a conceituação em si, através da modelagem verbal; o painel de conceito; e a 
geração de alternativas. A prototipação se deu após a geração de alternativas e da escolha 
dos acessórios a serem produzidos. Para isso foram listados e selecionados os materiais 
para a confecção dos acessórios e em seguida foi realizado a confecção com maior 
refinamentos dos protótipos. 

Devido ao número limitado de páginas deste artigo, no tópico 04, a seguir, são 
apresentados apenas os resultados da análise e adaptação do processo artesanal de 
reciclagem de polímeros e os protótipos refinados. 

 
4. Resultados 

 
4.1 Análise e adaptação do processo artesanal de reciclagem de polímeros 
   Baseado em Fraga (2014), na plataforma Precious Plastic (web) e em vídeos DIY 

disponíveis no Youtube, foi realizada uma análise dos processos de reciclagem artesanal de 
plásticos, contemplando as principais etapas do procedimento, incluindo o tempo 
necessário para cada uma delas.  Após as análises, realizou-se a experimentação do 
processo artesanal de reciclagem. 
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As primeiras etapas, que incluem identificação e separação do material, foram 
realizadas de forma manual, através dos rótulos ou marcações na embalagem. Nos testes 
iniciais, foi considerada necessária a validação da utilização combinada de diferentes tipos 
de plásticos, também encontrados em embalagens e tampas, normalmente compostas de 
PVC, PP ou PET, assim como de PEAD, plástico citado anteriormente como visado para 
este trabalho. As tampas presentes nestas embalagens, por serem peças pequenas, 
normalmente não acompanham a identificação de sua composição, necessitando um 
derretimento teste para identificar o ponto de fusão.  

A partir disto foi realizada a etapa de lavagem/descontaminação e em seguida secagem, 
de todos estes materiais. A figura 01 ilustra o processo em uma embalagem de shampoo.  

 

 
Figura 01 - Lavagem e Descontaminação. Fonte: Beppler (2019). 

 
    Com os materiais secos, sucedeu-se o processo de corte do material em pequenos 

quadrados utilizando uma tesoura. Para o derretimento, foi utilizada primeiramente uma 
fôrma de alumínio e um forno elétrico a 120 graus por 40 minutos com uma mistura de 
PEAD (embalagem branca) e outras tampas (cores amarelo e vermelho) de plásticos não 
identificados. Após 40 minutos, com uma colher de metal, os plásticos foram levemente 
pressionados e novamente colocados no forno por outros 30 minutos. Passado esse tempo, 
o material foi retirado da fôrma de alumínio e posicionado entre duas chapas de vidro, 
estas em temperatura ambiente, para serem prensados com o auxílio do torno de bancada. 
Foi possível perceber a falta de homogeneidade na peça final dada pela combinação dos 
diferentes tipos de plásticos, os não identificados não derretem em totalidade por não 
atingirem sua temperatura de fusão. Por isso optou-se pela realização de testes exclusivos 
com o PEAD.  A figura 02, na próxima página, mostra os processos e o resultado obtido 
com um dos primeiros testes realizados. 
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Figura 02 - Primeiros testes com o material. Fonte: Beppler (2019). 

 
    Ao derreter exclusivamente o PEAD, obteve-se outros resultados e foi possível 

observar alguns outros pontos como: o tempo para derretimento total do material; a 
influência do formato do material a ser derretido; melhor molde e forma para derreter 
comprimir o plástico; assim como a necessidade de utilização de desmoldante. Na figura 
03 é possível verificar a diferença entre as peças oriundas do PEAD isolado, das peças em 
que foram adicionados plásticos não identificados. 

 

 
Figura 03 - PEAD x PEAD + Não Identificados. Fonte: Beppler (2019). 

 
Como citado anteriormente, o ponto de fusão do Polietileno de alta densidade, é em 

torno de 130ºC, sendo assim, a acadêmica utilizou os valores entre 130ºC e 140ºC e o 
tempo aproximado de 30 minutos para os derretimentos. Observou-se, também, que o 
plástico aderira à fôrma de alumínio utilizada nos primeiros testes. Foi necessário, então, 
substituí-las por forminhas de silicone que não aderem ao plástico e possibilitam a mistura 
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e modelagem do mesmo. Esse processo auxilia na criação de padrões e na mistura das 
cores de diferentes embalagens de PEAD. 

Notou-se que além de misturar o material quando quente, o formato em que os plásticos 
eram cortados também influenciava nos padrões e efeitos que se formam após o 
derretimento. Deste modo, como indicado na figura 04, os próximos testes foram 
realizados com as embalagens cortadas em pequenas tiras, quadrados maiores, menores e 
irregulares para a experimentação de estilos. 

 

 
Figura 04 - Formatos de corte dos materiais. Fonte: Beppler (2019). 

  
  Nos primeiros testes, independente de serem ou não comprimidos, os plásticos 

apresentavam formatos e texturas bastante rústicas e irregulares, que iriam demandar 
grande tempo de acabamento final. Buscou-se então aprimorar o processo para que as 
peças apresentassem um maior refinamento. Assim, foi realizado o derretimento do 
plástico em cima de uma pequena chapa de vidro e após derretido foi pressionado contra 
outra chapa de vidro com a ajuda novamente de um torno de bancada. Pode-se perceber 
com esse teste, como mostra na figura 05, que o lado que derreteu no vidro ficou 
totalmente liso e homogêneo (número 1), enquanto o lado em que o vidro que estava em 
temperatura ambiente pressionou, ficou irregular e heterogêneo (número 2). Portanto 
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entendeu-se ser necessário o aquecimento de ambos os vidros para um acabamento 
refinado das peças.   

 

 
Figura 05 - Teste de Refinamento. Fonte: Beppler (2019). 

 
    Com a validação do processo artesanal de reciclagem, foi possível identificar os 

pontos que ainda demandavam adaptação após a análise do processo, realizada 
anteriormente. A partir disso, pode-se refinar todas as etapas para a fabricação da coleção 
de acessórios. 
 

4.2 Protótipos finalizados 
    A prototipação ocorreu após a geração de alternativas e da escolha dos acessórios a 

serem produzidos. Para dar sustentação e acabamento às peças, optou-se por usar materiais 
disponíveis no mercado e que são comumente usados para a confecção de bijuterias.  

O segmento número 01 da coleção é composto por um anel fabricado inteiramente da 
matéria prima do PEAD, brincos com pinos de metal e um colar composto por duas peças 
sustentadas por um cordão de couro e fechos magnéticos. 

O segundo segmento é caracterizado por peças circulares e é composto por dois brincos 
complementares com pinos de metal na parte de trás, um anel com sustentação de metal 
ajustável e um colar com uma peça vazada entrelaçada por um cordão de algodão. 

O segmento número três, consiste em cores mais vivas contrastadas com o plástico 
translúcido. Este segmento é composto por um anel de cores variadas e base de metal 
ajustável, brincos complementares com pinos de metal e um colar sustentado nas laterais 
por cordões de algodão. A figura número 06 apresenta os protótipos da coleção de 
acessórios. 
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Figura 06 – Protótipos da coleção de acessórios completa. Fonte: Beppler (2019). 

 
Os protótipos foram produzidos visando gerar o mínimo de resíduos possível, com a 

viabilidade de reaproveitar todos os retalhos plásticos e até mesmo os próprios acessórios, 
se não mais utilizados, na fabricação de novos produtos, garantindo a circularidade da 
coleção desenvolvida. 
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5. Considerações Finais 
Este artigo apresentou os resultados do Trabalho de Conclusão de Curso em Design, 

desenvolvido e apresentado em 2019, e que teve por objetivo desenvolver uma coleção de 
acessórios a partir da reciclagem artesanal de polímeros. 

Para a estruturação e direcionamento do trabalho, foram utilizadas as etapas da 
metodologia proposta por Hanington e Martin (2012) como: (i) Planejamento, Escopo e 
Definição do projeto; (ii) Exploração, Síntese e Implicações de Design; e (iii) Geração de 
Conceito e Prototipagem Inicial.  

Para aprofundamento da problemática foram explorados na fase correspondente a 
primeira etapa os seguintes temas: polímeros, seu descarte e impacto ambiental, sua 
reciclagem e os processos da mesma; sustentabilidade, ciclo sustentável de consumo, 
design sustentável e ressignificação de materiais; joias e o seu desenvolvimento artesanal. 

Na etapa número dois fez-se uso de ferramentas para auxiliar na análise e validação de 
processo artesanal de reciclagem, processos esses que foram a parte mais elaborada e 
fundamental do trabalho, pois possibilitaram a constatação de como reutilizar e 
ressignificar os resíduos plásticos. Também nesta etapa, foi realizada uma análise 
sincrônica assim como a caracterização de público-alvo, definição de persona, termos e 
conceitos e síntese visual.  

Na terceira etapa, elaborou-se o conceito da coleção de acessórios que foi concebida a 
partir da experimentação visual com o material. O conceito da coleção veio de encontro 
com a necessidade de ressignificação do material plástico e a identidade abstrata das peças 
oriundas do processo de reciclagem. Ao explorar essas duas temáticas foi realizado um 
paralelo com os resultados artísticos do movimento abstracionista geométrico e na 
abstração da natureza. 

A partir disto, foi produzida a prototipação da coleção, que foi elaborada com o auxílio 
de materiais para o refinamento e sustentação das peças plásticas. A coleção é composta de 
nove peças no total, divididas em três segmentos. 

Considera-se que os resultados apresentados neste artigo auxiliaram na caracterização 
dos principais resíduos utilizados domesticamente e na busca por soluções para a 
destinação dos resíduos plásticos. A exploração dos processos de reciclagem artesanais de 
plásticos visou, também, contribuir para influenciar na disseminação do importante papel 
de um ciclo sustentável de consumo, assim como com a conscientização do impacto do 
consumo excessivo e descarte irregular de resíduos plásticos.  
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Resumo 

O presente artigo é fruto de pesquisa descritiva, qualitativa e básica/pura. O objetivo está em 

apresentar e descrever a articulação do Design de Vestuário à sustentabilidade pelo intermédio de 

quatro práticas emergentes e suas propostas estético-formais: (i) design e trabalho artesanal; (ii) 

design e ativismo; (iii) design para remanufatura; e (iv) zero waste design. No âmbito da primeira 

prática são apresentados os casos da marca Recollection Lab e da designer Carla Fernández. No 

tangente ao design e ativismo, citam-se os casos Justa Trama e Armário Coletivo. Em design para 

remanufatura, aponta-se os casos Comas e Patch Over Patch. Por fim, a marca Contextura e o 

figurinista Nick Cave ilustram a prática do zero waste design. Entende-se que as práticas 

apresentadas nesse artigo promovem novas abordagens para o desafio da aproximação entre Indústria 

Têxtil e de Confecção e sustentabilidade. 

Palavras-chave: Design de Vestuário; Design e Trabalho Artesanal; Design e Ativismo; Design 

para Remanufatura; Zero Waste Design. 
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Abstract 

This article is a descriptive, qualitative and basic / pure research whose objective is to present and 

describe the articulation of Apparel Design to sustainability through four emerging practices and 

their aesthetic-formal proposals, which are: (i) design and craft work; (ii) design and activism; (iii) 

design for remanufacturing; and (iv) zero waste design. As part of the first practice, the cases of the 

Recollection Lab brand and designer Carla Fernández are presented. With regard to design and 

activism, the Justa Trama and Armário Coletivo cases are mentioned. In design for remanufacturing, 

we can see the Comas and Patch Over Patch cases. Finally, the Contextura brand and costume 

designer Nick Cave illustrate the practice of zero waste design. It is inferred that the practices 

presented in this article promote new approaches to the challenge of the approximation between the 

Textile and Apparel Industry and sustainability. 

Keywords: Apparel Design; Design and Craft Work; Design and Activism; Design for 

Remanufacturing; Zero Waste Design. 

 

1. Introdução 

 

É inegável que a materialidade do mundo ocidental moderno produziu uma pressão sem 

antecedentes sobre os recursos naturais do planeta. Quando em meados do século XVIII, a 

Revolução Industrial permitiu à humanidade a produção em escala, não havia projeções para 

o esgotamento de suas fontes de energia ou de matéria-prima. Breve (2018) afirma que até 

a metade do século XX a natureza seguiu sendo vista como um bem inexaurível. Ao inventar 

a primeira máquina de costura, dez anos depois do começo da Revolução Industrial, por 

volta de 1770, o estadunidense Isaac Singer talvez não vislumbrasse o quão expressiva – ou 

o quão nociva – se tornaria a Indústria Têxtil e de Confecção para o mundo. 

Segundo o relatório Pulse of The Fashion Industry (GLOBAL FASHION AGENDA, 

2018), ou Pulso da Indústria da Moda, em tradução livre para o português, essa indústria 

gera, globalmente, cerca de 92 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Dados apresentados 

pelo relatório apontam que, entre 2017 e 2018, 73% das peças confeccionadas foram 

destinadas para lixões e aterros sanitários; aproximadamente 15% foram enviadas para 

reciclagem; e 1% da matéria-prima utilizada na manufatura de novas peças, isto é, foi 

reciclada (O’CONNOR, 2018). Para a Associação Têxtil e de Vestuário de Portugal (ATP, 

2019), as estimativas são de que o setor alcance um crescimento de 81% até 2030, o que 

pode atingir o montante de 102 milhões de toneladas de peças de vestuário e de calçados em 

circulação no mundo. Não por acaso, Schulte et al. (2014), Müller e Mesquita (2018) e Silva 

(2018) classificam a Indústria Têxtil e de Confecção como a segunda maior poluidora do 

planeta, atrás apenas da Indústria do Petróleo. 

Observa-se que, mediante os impactos negativos causados ao meio ambiente pela 

manufatura de peças de vestuário, novas práticas pró-sustentabilidade têm emergido do 

campo do Design de Vestuário no intuito de minimizar os prejuízos provocados pela 

indústria tradicional. Ao se debruçar sobre os estudos de Fletcher e Grose (2011) e Gwilt 

(2014), Breve (2018) afirma que tais práticas podem ser denominadas de: (i) design com 

materiais de baixo impacto; (ii) design pelo reuso e remanufatura; (iii) design para o 

envelhecimento; (iv) design para reciclagem; (v) design pela modularidade; (vi) design pelo 

uso eficiente de materiais e recursos; e (vii) design colaborativo. O autor ainda cita as 

estratégias de design de Mazini e Vezzoli (2011) para o ciclo de vida de produtos com foco 

na sustentabilidade, a saber: (i) escolha de recursos de baixo impacto; (ii) extensão da vida 
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dos materiais; (iii) facilidade de desmontagem; (iv) otimização da vida dos produtos; e (v) 

minimização de recursos.  

Outras práticas emergentes relacionadas ao Design de Vestuário e à sustentabilidade são 

apresentadas por Martins (2017; 2018), que aponta para o emprego de múltiplas estratégias 

projetuais com ênfases em: (i) reduzir o número de operações obrigatórias na confecção de 

vestuário com foco em evitar o desperdício de energia; (ii) desenvolver peças que 

possibilitem e incentivem o reuso de suas matérias-primas; (iii) fomentar a reciclagem de 

partes ou de todo material empregado na peça quando em situação de pós-descarte; e (iv) 

incentivar o resgate de trabalhos e processos artesanais, tal como o crochê e o tricô. A autora 

também menciona o zero waste design (design para mitigação de resíduos) como prática 

emergente no trabalho de designers autônomos e estudiosos da área, a exemplo do finlandês 

Timo Rissanen, designer de moda e docente da Parsons School of Design, de Nova York 

(EUA).  

Ao mapear projetos experimentais e pesquisas relacionadas com estratégias de design 

para promoção da sustentabilidade, Gwilt (2014) identificou cinco dimensões em que as 

práticas supracitadas estão presentes. A primeira dimensão é denominada “Design” e 

apresenta os seguintes desdobramentos: (i) design pela empatia; (ii) design pelo bem-estar; 

(iii) design pelo baixo impacto de materiais e processos; e (iv) design com material 

monofibra. A segunda dimensão, intitulada “Produção”, encontra-se composta por: (i) 

design para desperdício zero; (ii) design pela durabilidade; (iii) design pelo uso eficiente de 

materiais e recursos; e (iv) design pela produção ética e de comércio justo. Na terceira 

dimensão, de nome “Distribuição”, Gwilt (2014) cita: (i) design pela necessidade; (ii) design 

pela redução do transporte; (iii) design pela redução/reuso de embalagens; e (iv) design pela 

participação das comunidades locais.  

Gwilt (2014) ainda identifica outras duas dimensões: a quarta dimensão, de título “Uso”, 

e a quinta dimensão, chamada pela autora de “Fim da vida”. A quarta dimensão apresenta-

se dividida em: (i) design pela multifunção; (ii) design pela modularidade; (iii) design pelo 

cuidado de baixo impacto; (iv) design pela customização; (v) design pelo conserto; e (vi) 

design pelos sistemas de produto/serviço. Por fim, a quinta dimensão desenovela-se em: (i) 

design pelo reuso; (ii) design pela desconstrução; (iii) design pela reciclagem/reforma; (iv) 

design pela remanufatura; e (v) design pelos sistemas de ciclo fechado.  

Em seu relatório sobre os quatro anos (2011-2015) do programa Mistra Future Fashion, 

Earley et al. (2016) apontam para práticas similares às citadas por Gwilt (2014). Com o apoio 

das professoras Clara Vuletich, Kate Goldsworthy, Kay Politowicz e Miriam Ribul e sob a 

égide da University of Arts London (UAL), Earley et al. (2016) compilaram cerca de cem 

estudos de casos de diversas empresas da Indústria Têxtil e de Confecção mundial, desde 

casos sobre moda fitness (vestuário voltado para prática de ginástica) até casos sobre grandes 

corporações de fast fashion (empresas multinacionais cujo vestuário é distribuído de maneira 

massificada). As autoras classificaram os estudos por meio de dez ferramentas, a saber: (i) 

design para mitigação de resíduos; (ii) design para circularidade; (iii) design para redução 

de impactos químicos; (iv) design para reduzir o uso de água e de energia; (v) design para 

explorar novas tecnologias; (vi) design inspirado na natureza e na história; (vii) design para 

produção ética; (viii) design para redução da necessidade de consumo; (ix) design para 

desmaterialização e para o desenvolvimento de sistemas e serviços; e, por fim, (x) design e 

ativismo.  

Earley et al. (2016) ressaltam que o programa Mistra Future Fashion possuía o propósito 

de oferecer conhecimentos e soluções que pudessem ser utilizados pela indústria da moda 
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sueca e seus stakeholders (partes interessadas, em livre tradução) para ampliar a performance 

e a competitividade do país diante do cenário mundial. As dez ferramentas identificadas 

pelas autoras foram agrupadas sob o título de “Textile Toolbox” (em português, caixa de 

ferramentas têxteis). As ferramentas apresentadas pelo relatório de Earley et al. (2016) foram 

validadas por meio de workshops (oficinas) e treinamentos com designers autônomos, 

estudantes de graduação e pós-graduação, alunos do ensino médio e empresas de pequeno, 

médio e grande porte.  

Diante do exposto até aqui, este artigo possui como objetivo apresentar e descrever a 

articulação do Design de Vestuário à sustentabilidade pelo intermédio de quatro práticas 

emergentes e suas propostas estético-formais, sendo elas: (i) design e trabalho artesanal; (ii) 

design e ativismo; (iii) design para remanufatura; e (iv) zero waste design. A seguir, é 

apresentada a justificativa do recorte para o objetivo, bem como os procedimentos 

metodológicos utilizados para a elaboração desta pesquisa. 

 

2. Procedimentos metodológicos 

 

O recorte apresentado no objetivo geral deste artigo articula-se aos autores descritos na 

introdução, de modo que as práticas selecionadas representam àquelas investigadas por 

Breve (2018), Earley et al. (2016), Fletcher e Grose (2011), Gwilt (2014) e Martins (2017; 

2018). Destaca-se que a seleção de tais práticas também envolveu a configuração do grupo 

de estudo a que pertencem os autores deste artigo, uma vez que estes são alunos regulares 

do Programa de Pós-Graduação em Design de Vestuário e Moda (PPGModa), da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Coordenado pela professora Doutora 

Neide Köhler Schulte, o grupo reúne pesquisadores das linhas de pesquisa Design de Moda 

e Sociedade e Design e Tecnologia do Vestuário que dissertam sobre os temas escolhidos – 

o que, por sua vez, justifica tal recorte. O Quadro 1, a seguir, denota as relações supracitadas. 

 

Práticas 

selecionadas 

Articulação Dissertação de mestrado 

Design e 

trabalho 

artesanal 

Gwilt (2014): design pela 

customização e design pelo 

conserto 

“Modelo conceitual para gestão de 

design de produtos artesanais” de 

Ana Paula Voichinevski da Silva 

Milanese, sob orientação da 

professora Doutora Neide Köhler 

Schulte, a ser defendida até junho de 

2021 

Martins (2017; 2018): design para 

o incentivo do resgate de trabalhos 

e processos artesanais 

Design e 

ativismo 

Earley et al. (2016): design e 

ativismo 

“Armário Coletivo: impulso para 

disseminação e suporte da iniciativa 

sustentável” de Jussara Dagostim, 

sob orientação da professora 

Doutora Neide Köhler Schulte, a ser 

defendida até junho de 2021 

Fletcher e Grose (2011): práticas 

para fins sociais e políticos 

Design para 

remanufatura 

Breve (2018): design pelo reuso e 

pela remanufatura 

“Remanufatura e sustentabilidade: 

transformação de resíduos têxteis 

em matéria-prima” de Mariana 

Moreira Carvalho, sob orientação da 
Earley et al. (2016): design para 

circularidade 
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Gwilt (2014): design pelo reuso, 

design pela remanufatura e design 

pelos sistemas de ciclo fechado 

professora Doutora Neide Köhler 

Schulte, a ser defendida até junho de 

2021 

Zero Waste 

Design 

Breve (2018): design para 

minimização de recursos 

“Diretrizes metodológicas para 

abordagem zero waste (resíduo 

zero) em Design de Vestuário” de 

Valdecir Babinski Júnior, sob 

orientação do professor Doutor 

Lucas da Rosa, a ser defendida até 

junho de 2020 

Earley et al. (2016): design para 

mitigação de resíduos 

Gwilt (2014): design para o 

desperdício zero 

Martins (2017; 2018): zero waste 

design 
Quadro 1: recorte das práticas selecionadas. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A partir do recorte apresentado no Quadro 1, o artigo foi elaborado de modo a serem 

evidenciadas as abordagens ao Design de Vestuário mediante o contexto da sustentabilidade. 

Para cada prática estabelecida foram elencados e descritos exemplos que ilustram os 

aspectos estético-formais intencionados. Deste modo, na perspectiva de Gil (2008), o 

presente artigo pode ser classificado enquanto pesquisa descritiva, qualitativa e básica/pura, 

uma vez que, no tangente aos procedimentos técnicos empregados, a coleta de dados 

envolveu, tão somente, o levantamento bibliográfico de autores com afinidade aos temas 

propostos, escolhidos de forma randômica e não-direcional.  

Salienta-se que a pesquisa ocorreu de modo narrativo e não-sistemático, tendo a análise 

de dados sido feito de maneira interpretativa e qualitativa. A argumentação favoreceu 

modalizadores deônticos para balizar a compreensão facultativa às ideias, assim como, 

também, foram empregados modalizadores epistêmicos no nível do possivelmente 

acreditável. A lógica utilizada pauta-se no pensamento indutivo com inclinações ao método 

dialético.  

Assim, a partir dos procedimentos metodológicos, o artigo estrutura-se em seu referencial 

teórico de modo a apresentar, respectivamente, os tópicos: (i) design e trabalho artesanal; 

(ii) design e ativismo; (iii) design para remanufatura; e (iv) zero waste design.  

 

3. Design e trabalho artesanal 

 

O Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), lançado em 2010 e em vigor atualmente, 

compreende que o artesanato nacional possui status de expressão cultural, o que ultrapassa 

seu significado enquanto produto. O programa determina que a execução do artesanato deve 

ser prioritariamente manual, salvo exceções em que o próprio artesão fabrica suas 

ferramentas ou emprega maquinário simples. Para este artigo, no entanto, usar-se-á o termo 

trabalho artesanal para expressar a confecção de vestuário quando realizada manual e 

criativamente. É válido ressaltar, no entanto, que as chamadas manualidades não são 

necessariamente fruto de criatividade ou mesmo de tradição passadas entre gerações, como 

no caso do artesanato. As manualidades podem ser corroboradas com o trabalho que a 

Indústria Têxtil e de Confecção tem desenvolvido no intuito de agregar valor e diferencial 

competitivo a seus produtos, na busca por alternativas pró-sustentabilidade.  

taia_
Caixa de texto
166



  

 

 

 
    

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

O design, por outro lado, trata do projeto de determinado produto. Isto implica pensar no 

desenho projetual e planejar previamente a execução do produto perante as funções 

estimadas para seu uso. Mozota (2003) afirma que, além disso, o design exerce um papel 

substancial no marketing por meio da diferenciação, uma vez que se pretende influenciar a 

experiência do consumidor com o produto. 

Nesse sentido, o trabalho artesanal, ao contar com o suporte do design, pode vir a atingir 

mercados pouco explorados e de maneira mais sustentável do que outrora, visto que se torna 

possível buscar características mais condizentes com os desejos dos consumidores. Para 

Fletcher e Grose (2011) e Gwilt (2014), na atualidade, a articulação entre design e artesanato 

implica em repensar o meio de produção tradicional, assim como, a escolha de matérias-

primas – que podem advir de materiais reciclados, por exemplo – e as estratégias de 

diferenciação que, por sua vez, podem empregar a customização de peças ou outras tantas 

técnicas relacionadas. 

Alguns designers têm se valido dessas estratégias de diferenciação para o 

desenvolvimento de suas coleções. Este é o caso de Larissa Moraes, uma designer 

criciumense que está à frente do atelier Recollection Lab. A designer customiza peças de 

segunda mão garimpadas por ela mesma em brechós ou em saldos de estoques parados de 

fábricas de jeanswear (segmento voltado ao jeans) da região. Larissa desenvolve projetos 

exclusivos e contemporâneos em contato pessoal com seus consumidores, o que possui como 

objetivo o estímulo ao prolongamento da vida útil de suas peças.  

Em suas peças, o atelier Recollection Lab utiliza, principalmente, aplicações, bordados e 

pintura manual. Ao analisar o perfil do atelier na rede social Instagram, percebe-se que as 

peças sofrem intervenções das mais diversas, desde mudanças significativas e até novas e 

completas roupagens. É possível perceber, também, que o Recollection Lab trabalha junto 

com a empresa Damyller na remanufatura de peças da marca e por intermédio de pequenas 

coleções que são vendidas em seu endereço eletrônico.  

Outro exemplo pode ser encontrado no trabalho da designer mexicana Carla Fernández 

que atua junto a comunidades indígenas (DW, 2019, 25m47s). Ao valorizar as heranças 

culturais dessas comunidades, a designer demonstra uma preocupação constante com a 

construção de uma moda ética, com valores sustentáveis e propostas estético-formais 

inovadoras. Segundo Fletcher e Grose (2011) e Gwilt (2014), a designer utiliza tecelagem 

manual e estamparia com tingimentos naturais para reformular formas e modelagens. As 

tradições indígenas que inspiram o trabalho de Carla Fernández não são estáticas e, portanto, 

ao se renovarem continuamente, oferecem possibilidades de transformação e de aporte ao 

vestuário, o que assegura um trabalho manual e criativo em constante mudança. 

 

4. Design e ativismo 

 

Dentre as práticas emergentes instituídas para a sustentabilidade, utilizar de um discurso 

consciente aliado à compreensão de aspectos históricos e à práxis pode ser entendido como 

um meio ativista de aplicar o Design de Vestuário. O dicionário Aurélio conceitua o ativismo 

como "doutrina ou prática que preconiza ação política vigorosa e direta" (FERREIRA, 1993, 

p. 53). Portanto, ser um projeto com cerne político e engajado, relacionado ao vestuário e 

que prevê a desconstrução dos moldes produtivos e de consumo atuais na Indústria Têxtil e 

de Confecção foi critério para seleção dos exemplos desta seção. 
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Conforme sinalizado por Fletcher e Grose (2011), os ativistas defendem e praticam 

condutas efetivas para fins sociais ou políticos. As autoras apontam que a prática dos 

designers envolvidos no processo de sustentabilidade deve ser direcionada aos objetivos 

econômicos, ecológicos e sociais. Os designers de vestuário podem ser inovadores sociais, 

conforme indica Earley et al. (2016), e devem utilizar suas habilidades para atender às 

necessidades coletivas. Isto pode ocorrer por influência da comunicação que, por sua vez, 

pode provocar os consumidores a repensar questões ambientais e sociais.  

Como primeiro exemplo de Design de Vestuário voltado ao ativismo, levanta-se o caso 

Justa Trama, uma cadeia produtiva de algodão agroecológico que conta com um sistema de 

produção ecológico e sustentável com base na rede da economia solidária. A Justa Trama 

acredita em relações de produção sem exploração, atua por meio do cooperativismo e efetua 

o processo completo de produção, do plantio do algodão orgânico ao produto final, que passa 

pelas mãos de cerca de 600 trabalhadoras e trabalhadores, por etapas distribuídas em cinco 

estados do Brasil, a saber: Ceará, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Minas Gerais e Rio Grande 

do Sul. Os produtos da cooperativa são peças convencionais de vestuário, sem grandes 

diferenciais em modelagem, de tonalidades naturais – comuns aos fios orgânicos de algodão 

– e atemporais (JUSTA TRAMA, 2018).  

O segundo caso dentre as práticas emergentes entre o Design de Vestuário e o ativismo 

consiste no projeto Armário Coletivo. O projeto emprega estratégias de reutilização de peças 

de vestuário de segunda mão, como aquelas advindas de brechós, e prevê o 

compartilhamento dessas e de outros bens materiais com o auxílio de um móvel urbano. O 

projeto, idealizado por Carina Zagonel e Albano Bernardes, conta com 14 pontos em 

Florianópolis (SC) e 1 em Curitiba (PR). O Armário Coletivo preocupa-se em recircular 

trabalho, energia e matéria-prima empregados nos processos manufatureiros que ainda 

assumem o modo como as roupas chegam até os corpos (ARMÁRIO COLETIVO, 2019). 

Nesse caso, as experimentações estético-formais se fazem subjetivas, uma vez que as 

escolhas do usuário se aliam ao seu senso de uso e de necessidade, sem obrigatoriamente 

estarem atreladas a uma tendência de consumo ou de design ditada pela Indústria Têxtil e de 

Confecção.  

 

5. Design para remanufatura 

 

Por si só, o método do upcycling (reutilização) já se mostra eficaz quanto à remanufatura 

de roupas que não teriam outro destino, a não ser o descarte. Essa afirmação se mostra 

pertinente à medida que se observa o surgimento de muitas marcas de moda especializadas 

em recriar peças de vestuário a partir de outras já existentes, sejam elas provenientes de 

estoque obsoleto ou de material excedente (GWILT, 2014).  

Tadeu et al. (2016) caracterizam o contexto de fornecimento desses bens de vestuário em 

pós-venda e pós-consumo, nos quais opera a logística reversa como um canal de distribuição 

para o reaproveitamento de peças de vestuário. Os canais de distribuição reversos de pós-

venda apresentam em seu fluxo o retorno de bens materiais à sua origem como, por exemplo, 

do usuário final ao fabricante, por motivos que vão desde pequenos defeitos que os 

inutilizam até erros na emissão do pedido do produto. Já os canais de distribuição pós-

consumo correspondem ao “retorno ao ciclo de produção/geração de matéria-prima de uma 

parcela de bens/produtos ou de seus materiais constituintes após o fim de sua vida útil” 

(TADEU et al., 2016, p. 17). 
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A marca Comas, de São Paulo (SP), faz parte desse contexto de remanufatura, dentro do 

cenário brasileiro, que se mostra cada vez mais promissor. Liderada pela estilista Agustina 

Comas desde 2008, quando surgiu, a marca procura racionalizar o processo de 

experimentação estética e têxtil por meio do upcycling. A sua equipe desenvolve receitas e 

métodos que possam ser aplicados em peças de vestuário para sua recuperação, 

desconstrução, reconstrução e transformação, de modo a dar aos produtos descartados novas 

possibilidades de usos e significados. Sua principal matéria-prima é proveniente de camisas 

masculinas sem uso que, segundo o conceito de design elaborado pela estilista, dão nova 

vida às peças (COMAS, 2020).  

Outro exemplo, já presente no cenário mundial, vem da Índia. Idealizada pela designer 

Kavisha Parikh, a marca Patch Over Patch cria peças de vestuário a partir de resíduos têxteis 

gerados pela Indústria Têxtil e de Confecção, e utiliza diversas técnicas de patchwork 

(mistura de trabalhos), que consiste no trabalho com retalhos, o que proporciona a cada peça 

uma estética única (PATCH OVER PATCH, 2020). A marca propõe novas e criativas 

possibilidades estético-formais sem, no entanto, afastar-se do que desejam os consumidores 

atuais. Nesse sentido, faz-se importante destacar que “ao adquirir novos usos, para além do 

primeiro descarte, os artefatos ganham uma sobrevida às vezes muito maior do que a ‘vida 

útil’ que lhes fora destinada por seus fabricantes” (CARDOSO, 2012, p. 159). 

 

6. Zero waste design 

 

Compreendido como uma abordagem ao processo produtivo com foco na mitigação de 

resíduos durante as fases de planejamento, desenvolvimento e confecção de produtos, o zero 

waste design possibilita a criação de peças de vestuário sem que sejam geradas sobras ou 

retalhos (FIRMO, 2014; RISSANEN, 2013; RIZZI, 2018). Isto ocorre por técnicas que 

empregam desde o encaixe total de moldes, na fase de design e de planejamento da 

modelagem, até a reinserção de aparras, arrestas e fios sobressalentes como adornos ou 

ornamentos. Segundo apontam Anicet e Rüthschilling (2013), Firmo (2014), Rüthschilling 

e Anicet (2014), Müller e Mesquisa (2018), Rizzi (2018) e Anicet (2019), esse é o caso da 

marca brasileira Contextura. 

Fundada em 2010 pelas professoras Anne Anicet e Evelise Anicet Rüthschilling, a marca 

porto-alegrense desenvolve trabalhos que alinham arte, moda, design e desenvolvimento 

sustentável (ANICET, 2019). Segundo Anicet e Rüthschilling (2013), Firmo (2014) e Rizzi 

(2018), enquanto laboratório de investigação têxtil, a Contextura emprega como principais 

processos produtivos: a sublimação, a moulage (modelagem tridimensional) e as colagens 

têxteis – realizadas a partir dos resíduos dos processos anteriores.  

Na moulage, as peças são criadas com o intuito de serem evitados quaisquer desperdícios. 

Contudo, quando tal resultado não ocorre, os resíduos são prontamente encaminhados para 

serem empregados como inputs (entradas) na colagem têxtil. Sob esta técnica, “os resíduos 

tornam-se matérias-primas para tratamentos de superfície e embelezamentos” (ANICET; 

RÜTHSCHILLING, 2013, p. 29). Além de peças de vestuário com uma proposta estético-

formal autoral e atemporal, a marca também gera acessórios, como colares lenços, e painéis 

têxteis artísticos – alguns destes já apresentados em museus, como o Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul (MARGS) e em bienais internacionais, como Art Venice Biennale e a Boston 

Biennal (MÜLLER; MESQUISTA, 2018). 
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Outras experimentações no emprego de resíduos têxteis na etapa de confecção de 

vestuário podem ser encontradas nos trabalhos do australiano Nick Cave (RISSANEN, 2013; 

GARCIA, 2014). Garcia (2014) cita Nick Cave como exemplo de profissional que concentra 

múltiplas habilidades: além de designer, Cave é escultor, artista performático, músico, 

roteirista e compositor. Para a autora, o trabalho como designer começou a ser desenvolvido 

na década 1990, quando Nick Cave realizava experiências a partir de diferentes tipos de 

resíduos: galhos de árvores, cabelo humano, sisal, bordados, botões, penas, miçangas e 

lantejoulas. Os materiais eram cosidos e cerzidos, experimentalmente. À época, as peças do 

designer possuíam forte influência dos trajes e das máscaras africanas utilizadas em rituais 

e cerimonias. Atualmente, o trabalho de Nick Cave aborda o uso de retalhos e resíduos 

têxteis de diferentes ciclos produtivos na composição de figurinos sob medida e peças 

únicas, que são carregadas de fruição artística e conceitual, o que promove propostas 

estético-formais ousadas e disruptivas (RISSANEN, 2013). 

 

7. Considerações finais 

 

Os autores deste artigo consideram ter obtido êxito quanto ao objetivo proposto – 

apresentar e descrever a articulação entre o Design de Vestuário e a sustentabilidade pelo 

intermédio de quatro práticas emergentes e suas propostas estético-formais: sendo elas: (i) 

design e trabalho artesanal; (ii) design e ativismo; (iii) design para remanufatura; e (iv) zero 

waste design.  

Sobre a primeira prática, verificou-se o trabalho da marca brasileira Recollection Lab e 

da designer mexicana Carla Fernández, que ilustram que o processo produtivo, se realizado 

de modo manual e criativo, pode assegurar propostas estético-formais inovadoras e 

diferenciadas, se comparadas àquelas advindas da massificação do fast fashion. 

No tangente ao design e ativismo, segunda prática descrita, faz-se notório perceber que o 

ativismo interligado ao Design de Vestuário e à moda, enquanto fenômeno social, atinge 

mais as esferas dos processos produtivos, das escolhas de consumo e da comunicação em 

relação às características estético-formais. Isso porque ao tratar da problematização das 

fontes de matéria-prima, do trabalho, da obsolescência programada a partir de tendências, 

do descarte indevido de têxteis, dentre outros aspectos, o ativismo tem sua essência muito 

mais na quebra de paradigmas das práxis do que no desenvolvimento de novos produtos. 

Todavia, com o intuito de atingir mais partes interessadas para uma discussão e construção, 

tem-se como necessidade o trabalho de designers atentos ao modelo vigente de construção 

de produtos de moda, a fim de redesenhar e trazer a contemporaneidade aos arquétipos 

hodiernos. Exemplificaram o exposto os casos Justa Trama e Armário Coletivo.  

Quanto ao design para remanufatura, foi possível denotar que, se empregado o upcycling 

como estratégia para o diferencial competitivo, o Design de Vestuário tende a assumir maior 

responsabilidade perante o ciclo de vida útil dos produtos de moda. Percebe-se que os 

sistemas criativos alternativos tendem a trabalhar de maneira associada ao sistema 

tradicional de produção, de modo que se torne viável ampliar estes processos ao ponto em 

que volumes maiores de resíduos possam ter um destino adequado. Para ilustrar como se 

articulam Design de Vestuário e sustentabilidade, foram citados os casos das marcas Comas, 

que trabalha a partir da transformação de camisas sociais masculinas em novas peças, e 

Patch over Patch, que utiliza a técnica de patchwork para criar novas propostas estético-

formais cujo foco está em aproximar criatividade e desempenho comercial.  
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Por último, em relação ao zero waste design, foram apresentados os exemplos da marca 

brasileira Contextura e do figurinista australiano Nick Cave. Diferentemente das práticas 

emergentes citadas anteriormente, as propostas estético-formais em zero waste design 

podem apresentar determinada fruição artística e autoral, o que as torna disruptivas mediante 

a tradicional Indústria Têxtil e de Confecção. Ressalta-se que, neste sentido, o zero waste 

design age como uma abordagem voltada à mitigação de resíduos no processo produtivo do 

vestuário e, portanto, fomenta o emprego de estratégias pró-sustentabilidade.  

As quatro práticas emergentes tratadas neste artigo demonstram o potencial de ação da 

Indústria Têxtil e de Confecção mediante o desafio de aproximar-se da sustentabilidade. 

Todos os exemplos supracitados servem como ilustração para a adoção de novos projetos, 

novas técnicas e novas estratégias que aliam a preocupação com o meio ambiente e desejo 

inovador de ressignificação do design e da moda. 

Por fim, os autores deste artigo agradecem ao Programa de Pós-Graduação em Design de 

Vestuário e Moda (PPGModa), à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) e à 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), que tornaram possíveis os encontros 

do grupo de estudo das linhas de pesquisa Design de Moda e Sociedade – coordenada pela 

professora Doutora Neide Köhler Schulte e à qual pertencem as dissertações das mestrandas 

Mariana Moreira Carvalho, Jussara Dagostim e Ana Paula Voichinevski da Silva Milanese 

– e Design e Tecnologia do Vestuário, coordenada pelo professor Doutor Lucas da Rosa e 

cujo representante foi o também mestrando Valdecir Babinski Júnior. Faz-se necessário, 

ainda, agradecer o apoio financeiro prestado para alguns dos autores supracitados por meio 

do Programa de Bolsas de Monitoria de Pós-Graduação (PROMOP/UDESC) da instituição.  
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Resumo 

 

O presente artigo apresenta o estado da arte que aporta a pesquisa de mestrado, em andamento, 

onde a qualidade do produto em processos de impressão FDM (Fused Deposition Modelling) em 

ambientes abertos de produção é o tema central. Os FabLabs são laboratórios voltados para 

produção de artefatos em pequena escala, sendo comum a presença de falhas na impressão dos 

produtos devido à ausência de processos de design voltados para a Manufatura Aditiva (MA) como 

o Design para Manufatura Aditiva (DFAM). A metodologia aplicada neste artigo trata da revisão 

sistemática da literatura na plataforma CAPES somada à análise dos textos mais relevantes sobre o 

referido tema. Como resultado, foram analisados um total de 131 artigos publicados a partir de 

2018, dos quais 13 apresentaram relevância para a pesquisa, trazendo contribuições para 

proposição de alternativas que visem melhorar a qualidade dos produtos, bem como reduzir o 

desperdício de materiais. 

Palavras-chave: Manufatura aditiva; Qualidade do produto, FDM (Fused deposition 

modelling)  

 

Abstract 

This article presents the state of the art that supports the ongoing master's research, where product 

quality in FDM (Fused Deposition Modelling) printing processes in open production environments 

is the central theme. The FabLabs are laboratories for the production of artifacts on a small scale, 

being common the presence of flaws in the printing of products due to the absence of design 

processes focused on Additive Manufacturing (MA) such as Design for Additive Manufacturing 

(DFAM). The methodology used in this article shows a systematic review of the literature on the 

CAPES platform together with the analysis of the most relevant texts on the subject. As a result, a 

total of 131 articles published since 2018 were analyzed, in which 13 presented relevance to the 

research, bringing contributions to propose alternatives aimed at improving the quality of 

products, as well as reducing material waste. 

 

Keywords: Additive manufacturing; Product quality, FDM (Fused deposition modelling)  
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1. Introdução 

 

 O século XX foi caracterizado pela democratização da informação por meio do 

computador pessoal e da internet, enquanto o século XXI é caracterizado pela 

democratização da produção e pela fabricação individualizada (BULL et al., 2010). Como 

reflexão, se no passado o conceito inovador era o compartilhamento de dados pela internet, 

hoje, a inovação está no compartilhamento de produtos através de dados que podem ser 

materializados em laboratórios abertos de fabricação digital.  

A ideia de reduzir ou remover as restrições industriais permite ao designer: imaginar 

possibilidades e alternativas; desafiar sistemas e papéis já estabelecidos; produzir em 

escala local e reduzir o impacto ambiental, através da diminuição da necessidade de 

transporte. Essas mudanças no sistema de financiamento, de produção e de distribuição 

incentivam a autoprodução, onde o autor do projeto se torna responsável pela produção, 

comunicação e venda de seus produtos. Isso significa dizer que, possivelmente, estas 

pessoas, independente da área de atuação profissional, poderão ter a oportunidade e 

facilidade de operar e produzir os objetos dentro dos Fab Labs (DIAS, 2014). 

Em 2009, surge a rede Fab Lab oriunda do programa de laboratórios “makers” do 

Center for Bits and Atoms - MIT. Tal rede tem o objetivo de disponibilizar uma estrutura 

de suporte operacional, educacional, técnico, financeiro e logístico aos laboratórios 

abertos, para que as pessoas chamadas de “makers” - que atuam dentro dos Fab Labs 

desenvolvendo, criando e compartilhando ideias através de produtos - tenham a 

oportunidade de encontrar um espaço de trabalho em diversas cidades por todo o mundo, 

com a proposta de mantê-los abertos à comunidade e criar novas oportunidades através da 

fabricação digital. Atualmente, segundo a rede mundial de Fab Labs, existem mais de 

1.750 laboratórios associados em mais de 100 países ao redor do mundo. No Brasil, estão 

cadastrados à rede Fab Lab mais de 95 laboratórios, sendo que 12 destes se encontram no 

Nordeste Brasileiro. 

De acordo com a rede Fab Lab, os laboratórios de fabricação digital precisam adotar 

as seguintes características para poder fazer parte da plataforma: 

1. Abrir suas instalações para o público em geral ao menos uma vez por semana, de 

forma gratuita; 

2. Compartilhar suas ferramentas, processos e projetos com outros laboratórios 

(comunidade global); 

3. Participar da comunidade global de Fab labs de forma ativa, cooperando em 

iniciativas e projetos; 

4. Possuir, como requisitos mínimos de maquinário, uma impressora 3D, uma cortadora 

a laser, uma cortadora de vinil, uma fresadora de pequeno formato e outra de grande 

formato. 

Dentre as máquinas que atuam nos Fab Labs, a impressora 3D é a tecnologia mais 

popular da MA (manufatura aditiva) que consiste em um método de produção que atua 

agregando seletivamente um material, camada por camada, sendo controlado 

numericamente por computador (CNC) com a vantagem de criar formas mais complexas 

do que os métodos de manufatura tradicionais. Entre seus benefícios principais, está o de 

conseguir criar protótipos e produtos com menor número de componentes, tornando os 

processos de montagem mais ágeis e eficientes. A tecnologia FDM (Fused Deposition 
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Modeling), é o tipo de impressora 3D mais usada pelos Fab Labs devido ao seu baixo custo 

e por esta possuir as características de uma máquina open source, caracterizada pela 

capacidade de ser replicada facilmente, inclusive dentro dos Fab Labs existentes. 

A impressão 3D, assim como qualquer outro sistema de trabalho, requer a atuação 

harmônica entre materiais, softwares e hardwares para a confecção satisfatória de uma 

peça desejada. Portanto, deve-se sempre considerar a ação humana na interface da MA. 

Consequentemente, é oportuno estabelecer metodologias de procedimentos como o DFAM 

(Design for Additive Manufacturing) com a intenção de verificar, quantificar e otimizar 

esses sistemas, de modo a avaliar corretamente o processo de projeto e manufatura de 

peças impressas em 3D. Pradel (2018) define o DFAM como a prática de projetar produtos 

para reduzir ou minimizar dificuldades e custos de fabricação, concentrando-se em um 

componente do sistema, para otimizar o processo de produção escolhido.  

Nos laboratórios abertos, qualquer usuário, especialista ou não, pode operar as 

máquinas disponíveis. Tal liberdade de fabricação, fascinante para muitos, pode, no 

entanto, caracterizar-se como um processo não sustentável, uma vez que quanto mais 

complexas se tornam as ferramentas, mais abstratas são suas funções (Flusser, 2017, Pag. 

39). 

 Para Song (2016) as falhas no processo de impressão 3D em laboratórios abertos estão 

relacionadas a três aspectos: a máquina, o designer e o operador da máquina. O autor ainda 

conclui que quase o 34% do plástico usado num laboratório aberto é desperdiçado e que o 

problema da calibração da máquina é o que gera a maior parte do desperdício de material. 

Em condições ideais, o único resíduo gerado deveria ser o material da estrutura de 

apoio. Porém, muitos usuários dos laboratórios de fabricação digital aberto são 

inexperientes na operação das impressoras 3D, cuja falta de competência técnica para 

operação de tais equipamentos pode gerar desperdício de material (SONG, 2017).  

Diante desse cenário, a pesquisa de mestrado, em andamento, objetiva avaliar a 

qualidade percebida dos componentes fabricados usando a tecnologia FDM através da 

compreensão dos processos de design adotados dentro do Fab Lab Recife. A pesquisa visa 

contribuir para o desenvolvimento e disseminação de processos de design adequados a MA 

em laboratórios abertos e difundir a MA como uma tecnologia eficiente e de baixo impacto 

ambiental. O presente artigo consiste na revisão sistemática da literatura já realizada que dá 

suporte a referida dissertação. 

 

2. Design Distribuído: cenário atual e desafios 
 

A democratização do design e da produção é potencializada através da fabricação digital. 

Oferecendo-se aos makers autonomia suficiente para criar protótipos e produtos finais, eles se 

tornam protagonistas e responsáveis pelo processo de design, produção, distribuição e 

consumo do produto, podendo eles passarem por todos esses passos ou adquirirem um arquivo 

projetado por outra pessoa para ser modificado ou adaptado segundo as necessidades locais.  

Gerando, assim, uma rede de produção e distribuição mundial através do compartilhamento de 

arquivos e máquinas de fabricação digital. 

Segundo Distributed Design Market Plataform (2018) o Design Distribuído é o 

resultado da interseção de duas tendências globais: o Movimento Maker e a digitalização 

da disciplina de Design. Essa convergência levou ao surgimento de um novo mercado, no 

taia_
Caixa de texto
176



  

 

 

 
    

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

qual indivíduos criativos têm acesso às ferramentas digitais que lhes permitem projetar, 

produzir e fabricar produtos ou se conectar facilmente a uma rede global de colaboradores 

para realizar, em conjunto, aspectos desse processo. A esse processo e ao mercado 

subsequente que está emergindo dessas tendências dá-se o nome de Design Distribuído.  

Desta forma, é fundamental que o usuário do Design Distribuído compreenda e faça a 

escolha adequada dos processos de produção dos seus artefatos. O DFAM, portanto, possui 

um papel fundamental nessa escolha, por ser uma ferramenta de projeto dos arquivos que 

serão então disponibilizados para a produção local, pois, alguns usuários, no momento de 

criar um produto, não necessariamente seguem uma “receita de bolo” e a escolha incorreta 

das máquinas para a produção de produtos específicos é uma das principais causas de 

falhas nos Fab Labs (ROMEIRO FILHO et al., 2010). 

Segundo Costa (2018), a produção e o Design Distribuído, desvinculados da indústria 

tradicional, fornecem a oportunidade de considerar as tecnologias e os atores 

completamente livres da estrutura industrial tradicional vigente, proporcionando a estes um 

espaço de experimentação. Esse fenômeno permite a reflexão acerca da complexidade do 

contexto de produção e de consumo, propondo encontrar novas realidades sociais, novas 

formas de fazer, novos modelos econômicos e novas formas de atribuir valor ao artefato.  

Como resultado dessa novidade, problemas técnicos são comuns nos ambientes abertos 

de MA, a exemplo da insuficiência no tempo de pré-aquecimento das máquinas, falhas 

mecânicas nas impressoras e geometria inadequada das peças. Para este último problema, 

acredita-se que a competência do desenvolvedor do produto também deve ser investigada.  

Neste contexto de falhas é comum o aumento do consumo de materiais e de energia, o 

que compromete os benefícios ambientais da tecnologia FDM (GRIESER, 2015). 

Os autores desse artigo acreditam que um dos desafios do Design Distribuído é atender 

as demandas de produção local o mais rápido possível, unificando ou criando uma 

linguagem comum entre os “makers” capaz de disponibilizar arquivos para os distintos 

processos de produção dentro dos Fab Labs. Na contramão dessa proposta os laboratórios, 

por serem independentes, não possuem as mesmas especificações de máquinas e os 

parâmetros técnicos dos equipamentos podem variar para cada laboratório. 

Nesta pesquisa, será considerado que para a criação de um artefato por fabricação 

digital é necessário o domínio de três dimensões do processo: o Software, o Hardware e os 

Materiais. Sendo o primeiro a fase da projetação da ideia e formatação dos arquivos, o 

segundo a fase de decisão dos parâmetros de injeção da impressora 3D e, por último, a fase 

de seleção dos polímeros (no caso da FDM). Assim, os autores desta pesquisa buscam 

ainda compreender: Qual o grau de domínio das três dimensões citadas acima pelos 

usuários que fazem uso do Design Distribuído no Fab lab Recife? 

 

3. Método da Revisão Sistemática da Literatura 
 

O procedimento metodológico para coleta de dados da revisão sistemática da literatura 

teve como base a metodologia de Fink (2005) que consiste em identificar a pergunta de 

pesquisa; selecionar os bancos de dados bibliográficos disponíveis; escolher os termos de 

pesquisa; aplicar os pressupostos da pesquisa e fazer a revisão. Em seguida, foi realizada 

uma análise aprofundada e qualitativa dos estudos mais relevantes que conseguiram 
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aportar os conhecimentos para a pesquisa de mestrado em andamento (RODRIGUEZ; 

NAVARRO, 2004).  

A palavra-chave considerada como o tema central do estudo foi Additive Manufacturing 

combinada aos termos Product Design, Ergonomics, Process Design, Design, Quality, 

Circular economy, Recycling e Open Sources. A base de dados selecionada para a consulta 

foi a plataforma do periódico CAPES devido ao acesso gratuito fornecido pelos 

computadores da Universidade Federal de Pernambuco.  

Aos resultados foram agregados filtros quanto ao tipo de documento - artigos e quanto a 

antiguidade - máximo 02 (dois) anos.  

Como resultado foram achados 131 artigos provenientes das seguintes fontes de 

pesquisa: Taylor and Francis, Springer Link, Science Direct (Elsevier), DOAJ, ASME, 

Emerald Insight e EBSCO, e publicados nos seguintes periódicos: International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology, Journal Of Cleaner Production, Journal Of 

Engineering Design, Journal Of Operations Management, Procedia Cirp, Robotics And 

Computer-Integrated Manufacturing, International Journal on Interactive Design and 

Manufacturing, PLoS One, JOM - The Journal of the Minerals, Metals and Materials 

Society e Sustainability (Switzerland).  

Tais artigos são de interesse das áreas de Engenharia, Manufatura Aditiva, Impressão 

3D, Additive Fertigung, Propriedades mecânicas, Impressão tridimensional, Engenharia 

mecânica, Manufatura, Prototipagem rápida, Negócios, Otimização, CAD, Design, FDM, 

Desenvolvimento de produto, Topology optimization e Indústria 4.0. 

 

4. Revisão Sistemática da Literatura 
 

Os critérios para classificação foram de acordo com o tipo de tecnologia: MA (geral) e 

FDM (específico) e a relevância foi definida em função do quanto o artigo poderia aportar 

em conhecimento para a pesquisa de mestrado em andamento, como explicitado no Quadro 

1.   

 

 

 
Quadro 1: Explicação de relevância. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Um total de 131 artigos foram analisados apenas com a leitura do resumo, e a partir 

dessa triagem, foram selecionados 13 artigos para uma leitura aprofundada, como ilustrado 

no Quadro 2.  

 

Quadro 2: Palavras Chaves. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Em seguida, os 13 artigos considerados como relevantes foram categorizados por região 

geográfica, ano de publicação e se faziam ou não uso de métodos de design para 

manufatura aditiva (DFAM), como distribuído no Quadro 3. 

 Titulo Local Ano DFAM 

1 A framework for mapping design for additive manufacturing 
knowledge for industrial and product design 

Cambridge, UK 2018 SIM 

2 Integrated product-process design: Material and 
manufacturing process selection for additive manufacturing 
using multi-criteria decision making 

Tehran, Iran 2018 NÂO 

3 Toward integrated design of additive manufacturing through a 
process development model and multi-objective optimization 

Troyes, France 2018 SIM 

4 An additive manufacturing oriented design approach to 
mechanical assemblies 

Bourgogne, 
França 

2018 SIM 

5 A Study of Design Fixation Related to Additive Manufacturing Iowa, USA 2018 SIM 

6 Design for additive manufacturing: Benefits, trends and 
challenges 

Sarajevo, 
Bosnia 

2018 SIM 

7 A geometric reasoning approach for additive manufacturing 
print quality assessment and automated model correction 

Buffalo, USA 2018 NÂO 

8 A review on quality control in additive manufacturing Texas, USA 2018 NÂO 
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9 Additive Manufacturing of Syntactic Foams: Part 1: 
Development, Properties, and Recycling Potential of Filaments 

New York, USA 
/ Surathkal, 
India/ Clausthal-
Zellerfeld, 
Germany 

2018 NÂO 

10 Design for additive manufacturing (DfAM) methodologies: a 
proposal to foster the design of microwave waveguide 
components 

Gennevilliers, 
France / Paris, 
France / 
Metz,France 
/Cholet, France 

2019 SIM 

11 Exploring the potential of additive manufacturing for product 
design in a circular economy 

Delft, 
Netherlands 

2019 NÂO 

12 Impacts of the settings in a design for additive manufacturing 
process based on topological optimization 

Springer-
Verlag, France 

2019 NÂO 

13 Process and resource selection methodology in design for 
additive manufacturing 

Springer-Verlag 
London 

2019 SIM 

Quadro 3: Artigos selecionados e categorizados por localização geográfica, ano de publicação e 

aplicação ou não de método de Design para Manufatura Aditiva (DFAM). Fonte: Elaborado pelos 

autores. 

 

Ao final, os artigos selecionados foram classificados em três níveis de relevância: alta; 

média e baixa, vide Quadro 4. Um total de 8 artigos foram considerados de alta e moderada 

relevância para a presente pesquisa, pois apresentaram a aplicação do método “Design for 

Additive Manufacturing” - DFAM como alternativa para promover a melhoria na 

percepção da qualidade dos produtos, bem como reduzir o desperdício de materiais em 

laboratórios abertos.  
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Quadro 4: Artigos agrupados segundo a relevância. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

5. Considerações sobre o uso do DFAM em laboratórios de fabricação digital 

 

Segundo Elnaz et al (2018) o processo de design e fabricação da MA difere bastante dos 

processos clássicos, sendo mais complexo que o modelo CAD. Ao contrário da promessa 

inicial feita por alguns pesquisadores, os designers não são livres para projetar os produtos 

com qualquer geometria, pois são muitas as análises e investigações que devem ser 

consideradas no design de produtos para os processos de MA. 

Se por um lado a MA oferece ao projetista um vasto campo de possibilidades para 

pensar de forma criativa, fazendo o possível para que a geometria possa ser fisicamente 

fabricada, por outro lado essa nova habilidade pode, a longo prazo, prejudicar o designer 

no processo de criação de peças fabricadas convencionalmente. Contudo, a maneira de 

projetar para a fabricação digital sugere aos designers a criação de artefatos mais novos e 

de fabricação mais complexa em comparação aos métodos de fabricação tradicionais 

(ESRAA, 2018). 

Existem diversos métodos de projeto para a fabricação aditiva na literatura, porém, o 

mais promissor é aquele que adota uma abordagem funcional da superfície projetada de 

baixo para cima. Assim, os artigos que apresentaram o conceito de “Design for Additive 

Manufacturing” - DFAM como método de trabalho foram os mais relevantes encontrados 

na revisão bibliográfica para a pesquisa de mestrado em andamento. 

Segundo Durakovic (2018), para que os designers se beneficiem da MA, na prática, é 

preciso aprender a pensar "fora da caixa", uma vez que o conhecimento, o método, as 

ferramentas e as regras de design são diferentes para o DFAM, especialmente nos casos de 

projetos de soluções industriais robustas. O DFAM consiste em uma metodologia para 

criar os arquivos a serem impressos em impressoras 3D com o objetivo de alcançar sua 

máxima eficiência. Assim, é fundamental que o desenvolvedor do produto verifique 

sistematicamente as etapas do processo de fabricação aditiva para prever possíveis falhas.  

Para atuar com o DFAM é essencial a escolha adequada dos processos de produção, 

pois a abordagem de projeto na manufatura aditiva é orientada ao design de conjuntos, ou 

seja, à fabricação parcial ou total do artefato de maneira aditiva. É importante definir quais 

serão os componentes produzidos através de manufatura aditiva ou através de outros 

métodos de fabricação (SOSSOU, 2018). 

Segundo Kadkhoda-Ahmadi (2019) o DFAM auxilia o designer a avaliar o produto 

fabricado em MA, desde o momento de selecionar o material até o de elencar os processos 

de fabricação mais adequados, através de critérios como tempo de fabricação, custo e 

precisão. Todavia, a complexidade do DFAM reside na interdependência das regras de 

software, hardware e materiais, sendo essencial integrar todo esse conhecimento para dar 

suporte às escolhas (MATHIEU, 2018).  

No DFAM a solução de projeto deve considerar a avaliação de fabricação em três 

níveis: a verificação, a quantificação e a otimização. A verificação da capacidade de 

fabricação é apresentada pelas regras de projeto da MA, mas o estudo sobre a 

quantificação e otimização da capacidade de fabricação é uma área em potencial que deve 

ser aperfeiçoada (ELNAZ et al, 2018). 
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Por fim, Pradel et al. (2018) declara que o conhecimento atual sobre o DFAM está 

fragmentado, sendo difícil acessá-lo pela inconsistência no vocabulário e na apresentação 

do método. Contudo, é unânime a percepção entre os autores da necessidade de pensar o 

produto como um sistema composto por componentes e que não há metodologia aplicada 

para os processos de design para operação de impressoras 3D em laboratórios abertos. 

 

6. Conclusões 

Com base na revisão bibliográfica realizada percebe-se o crescente interesse acerca da 

percepção da qualidade dos produtos de Manufatura Aditiva por tecnologia FDM.  

Alguns artigos apontaram para a aplicação do método DFAM como alternativa de 

aumentar a qualidade dos produtos e diminuir a quantidade de erros das peças impressas 

em 3D. Dentre os problemas mais comuns durante o processo de impressão 3D destacam-

se as falhas de uso de softwares, erros na formatação de produtos e as falhas de uso de 

hardwares, principalmente na calibração das máquinas. Estes dados suscitam pesquisas que 

relacionem os fatores humanos (designers e operadores de máquinas) com a baixa 

qualidade do produto e o desperdício de materiais. 

O DFAM abarca um grande escopo dentro da manufatura aditiva, pois na pesquisa 

foram encontradas distintas áreas de atuação (17), mantendo os níveis de otimização, 

verificação e quantificação em cada uma delas, além de tal método demostrar ser 

suficientemente flexível para atender seus desafios específicos. 

 

 Dos 8 artigos que tratam do DFAM, 6 são oriundos de centros europeus de pesquisas. 

Dentre estes, 3 artigos são estudos de caso referentes a artefatos fabricados em laboratórios 

com acesso restrito e 1 utiliza o DFAM como método de design para manufatura aditiva, 

comparando os modos de fazer entre os designers não-especialistas e especialistas no 

DFAM.  

Existem 2 artigos que apresentam uma revisão sistemática da literatura sobre o DFAM 

e outro que propõe, através de um estudo de caso, um sistema de avaliação de múltiplos 

critérios (MCES) para resolver problemas, avaliando a capacidade de fabricação do 

produto.  

Por fim, chama-se a atenção para o fato de não ter sido encontrado nenhum artigo que 

tratasse do Design Distribuído aplicando o método DFAM, nem o uso do referido método 

em laboratórios de fabricação digital abertos. 
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Resumo 

 

Tendo em vista a indiscutível necessidade de redução da disposição de resíduos sólidos no 

meio ambiente e do grande potencial energético advindo do tratamento destes, o uso de 

rejeitos é uma opção extremamente viável para a produção de energia renovável. A partir 

disso, o objetivo deste trabalho é apresentar um processo de geração de energia térmica a 

partir de resíduos sólidos orgânicos, tendo em vista que o processo de urbanização, além de 

gerar uma quantidade expressiva de resíduos, também exige a potencialização do sistema 

energético. Para tanto, foi realizado e analisado um processo de biodigestão aeróbia a partir 

de resíduos sólidos orgânicos no Instituto Federal de Goiás – Câmpus Inhumas – e 

desenvolvido um sistema para sua conversão em energia térmica, visando não somente a 

geração de energia renovável mas, principalmente, o caminho para uma sociedade limpa e 

economicamente sustentável. As principais qualidades dos combustíveis derivados da 

biomassa é o elevado teor de oxigênio, que resulta em uma baixa produção de material 

particulado (MP), monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos totais (HCT) e na ausência 
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de óxidos de enxofre (SOx) e, com os resultados, confirmou-se a viabilidade e a eficácia 

desta técnica, a partir da boa qualidade do composto gerado, da obtenção de um bom poder 

calorífico e boa durabilidade do processo de combustão.  
 

Palavras-chave: Resíduos; Biodigestão; Energia. 

 

Abstract 

 

Owing to the undeniable requirement to reduce the disposition of solid waste in the 

environment and the great energy potential accrue from its treatment, the use of waste is an 

extremely viable option for the generation of renewable energy. From this, the objective of 

this study is to present a process of thermal energy generation from solid organic waste, 

considering that the urbanization process, in addition to the engender of a considerable 

amount of waste, also requires the improvement of the energy system. Therefore, an aerobic 

biodigestion process using organic solid waste was performed out and analyzed at the 

Federal Institute of Goiás – Inhumas Campus – and a system was developed for its 

conversion into thermal energy, aiming not only at the generation of renewable energy, but 

mainly at the path to a clean and economically sustainable society. The main qualities of 

fuels derived from biomass are the high oxygen content, which results in a low production 

of particulate compound (MP), carbon monoxide (CO), total hydrocarbons (HCT) and in 

the absence of sulfur oxides (SOx) and, with the effects, the availability and efficiency of this 

technique was confirmed, based on the good quality of the product, the achievement of a 

good calorific power and a good durability of the burning process.  
 

Keywords: Waste; Biodigestion; Energy. 
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1. Introdução 

 

Ao longo dos tempos, a humanidade intensificou o processo de urbanização e o 

desenvolvimento industrial, sem se preocupar, porém, com o uso racional dos recursos 

naturais. Considerando que não se pode falar em resíduo urbano abordando apenas a fase de 

tratamento, os aspectos sobre a gestão socialmente integrada para os resíduos sólidos 

urbanos devem ser destacados. No modelo de desenvolvimento econômico não sustentável, 

há uma excessiva produção de resíduos, o que é claramente percebido no Brasil. Além da 

quantidade, há também a variedade de materiais e substâncias químicas estranhas ao 

ambiente. O uso de tecnologias para o tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU), com 

ou sem aproveitamento energético, como solução aos problemas do resíduo urbano, apesar 

de extremamente necessário, ainda é incipiente no Brasil (BREDA et al., 2009), o que é 

corroborado por Rosa et al. (2015), que ressalta o fato da grande maioria dos aterros 

sanitários e das estações de tratamento de esgoto doméstico e efluentes industriais apenas 

coletar e queimar o biogás gerado, sem aproveitamento do seu potencial energético, o que 

também é confirmado por Borges (2016).  

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008 (IBGE, 2010), 50,8% 

dos resíduos sólidos dos municípios brasileiros ainda são dispostos em vazadouros a céu 

aberto (lixões) sendo que, provavelmente, esse número seja ainda maior, o que ratifica a 

precária situação dos resíduos sólidos urbanos no Brasil.  

A Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), instituiu a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), definindo por destinação final ambientalmente adequada a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 

outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e do Sistema Único de Atenção à 

Sanidade Agropecuária. Segundo a PNRS, somente os rejeitos – material restante dos 

processos de tratamento – devem ser dispostos em aterros sanitários. Esta disposição precisa, 

portanto, ser regulamentada, observando-se normas operacionais específicas a fim de se 

evitar danos ou riscos à saúde pública e dirimir amplamente os impactos ambientais.  

A urbanização é um processo que ocorre no Brasil, paralelamente à industrialização, a 

partir de 1930, quando os interesses urbanos industriais se tornam importantes na política 

econômica, mas sem o abandono das relações antigas, alicerçadas na propriedade fundiária. 

Esse acelerado crescimento tem causado uma extensa degradação socioambiental 

(MARICATO, 2002). 

Para Silva (2015), a demanda brasileira por energia cresce a cada dia em função da intensa 

dinamização de sua economia, fazendo com que a busca por fontes alternativas se torne 

indispensável. Silva e Soeiro (2014) relatam que, com a crise da energia elétrica e o plano 

de racionamento de 2001, chamou-se atenção para a necessidade de diversificar as fontes de 

energia no Brasil, tendo-se inúmeras pesquisas que apontam para a viabilidade da geração 

de energia a partir de resíduos sólidos urbanos. Tolmasquim (2003), apud Moura (2014), 

afirma que, considerando as tecnologias atualmente disponíveis, é possível reduzir as 

emissões de metano provenientes de aterros sanitários em até 50%, o que representaria um 

total de 10 a 25 milhões de toneladas por ano deixando de ser emitidas. O lançamento de 

dejetos na natureza, sem tratamento prévio, pode causar desequilíbrios ambientais, 
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proliferação de vetores de doenças e o aumento de doenças vinculadas à água e ao solo 

(SHULTZ, 2007). Diversos países no mundo já aproveitam o potencial energético do metano 

gerado em processos anaeróbios como uma maneira de tornar os sistemas de tratamento 

sustentáveis ou até mesmo autossuficientes energeticamente, visando não somente a geração 

de energia, mas também uma ideal disposição e utilização dos resíduos sólidos gerados, 

porém, a digestão aeróbia, técnica a ser abordada neste estudo, ainda é pouco citada nos 

estudos divulgados. Nos Estados Unidos, mais de 1000 estações de tratamento aproveitam 

o potencial energético, sendo que 74 chegam a gerar mais energia do que consomem, 

vendendo-a para o sistema elétrico (BILOTTA; ROSS, 2016).  

Segundo Pecora (2006), o aproveitamento energético destes resíduos, além de contribuir 

para a preservação do meio ambiente, também traz benefícios para a sociedade, uma vez que 

promove a utilização ou reaproveitamento de recursos “descartáveis” e/ ou de baixo custo; 

colabora com a não dependência da fonte de energia de combustíveis fósseis, oferecendo 

maior variedade de combustíveis; possibilita a geração descentralizada de energia, 

aumentando sua oferta; possibilita a geração local de empregos; reduz os odores e as toxinas 

do ar; diminui a emissão de poluentes pela substituição dos combustíveis fósseis; colabora 

com a viabilidade econômica dos aterros sanitários e estações de tratamento de efluentes; 

otimiza a utilização local de recursos; e aumenta a viabilidade do saneamento básico no país, 

permitindo o desenvolvimento tecnológico de empresas de saneamento e energéticas.  

É relevante e imprescindível salientar a escassez de referências de estudos similares ao 

em desenvolvimento. A princípio, a digestão aeróbia não é executada da forma proposta e 

nem mesmo para os fins propostos neste estudo. Há semelhanças entre esta e o processo de 

compostagem mecanizada, mas este, por sua vez, não é designado para a produção de 

produtos utilizados na geração de energia, e sim para a produção final de biofertilizantes. 

Ainda assim, utilizaremos referências de publicações sobre compostagem para embasamento 

nos parâmetros e técnicas mais eficazes para o procedimento, uma vez identificada a 

similaridade dos processos. 

Após o processo de biodigestão aeróbia, o produto foi compactado para criar pellets, que 

foram utilizados para a geração de energia térmica. Têm-se, mundialmente, a utilização de 

pellets visando este fim, mas os pellets, habitualmente, são compostos de resíduos sólidos 

advindos de restos de podas ou florestais, o que facilita não só o processo de peletização 

mas, também, o aumento do poder calorífico do produto, o que justifica a sua ampla 

utilização já consolidada no mercado europeu.  

Assim como o processo de digestão aeróbia, não foram identificadas referências 

bibliográficas científicas sobre o processo de peletização de resíduos sólidos orgânicos, e 

também sobre a geração de energia térmica a partir da queima dos pellets.  

Portanto, foram utilizadas bibliografias sobre o processo de geração de energia a partir de 

resíduos sólidos, sobre os processos técnicos abordados no estudo, individualmente, e sobre 

a forma como são comumente aplicados, tendo-se em vista que, ainda que não haja estudos 

neste formato, há bastante similaridade entre os processos propostos. 

Buscou-se, com esta pesquisa, confirmar as possibilidades e a viabilidade de implantar-

se um sistema de geração de energia a partir dos resíduos sólidos orgânicos, elucidando os 

maiores desafios atuais para a implantação e consolidação de sistemas de reaproveitamento 
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de resíduos no Brasil e para a redução destes, buscando confirmar que é possível haver uma 

“simbiose” entre o processo de urbanização, a sustentabilidade e a eficiência energética.  

2. Metodologia 

 

A metodologia foi dividida em 3 etapas, que serão descritas detalhadamente adiante:  

1. Processo de caracterização dos compostos, realização prática da biodigestão 

aeróbia, confecção e queima dos pellets; 

2. Processo de monitoramento e análise dos dados (análise multivariada) 

durante e após os processos 1 e 3, sendo componentes dos processos dados como 

temperatura, umidade, pH, gases presentes, nível de compactação e durabilidade dos 

pellets, quantidade de aditivos, poder calorífico e quantidade de cinzas gerada. 

3. Processo de queima dos pellets para conversão de energia térmica, com 

análise indireta do poder calorífico. 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Energia e Meio Ambiente do Instituto 

Federal de Ciência Tecnologia de Goiás, Câmpus Inhumas, utilizando os equipamentos e 

reagentes já existentes no mesmo. Apresenta-se a seguir uma descrição sucinta das 

atividades básicas realizadas para execução deste projeto de pesquisa. 

A matéria prima utilizada no estudo foi coletada no próprio Câmpus Inhumas, utilizando 

as lixeiras do pátio superior e inferior, com ajuda dos alunos que separaram os resíduos 

orgânicos dos recicláveis nos próprios locais de descarte (Figura 1). 

 

 
Figura  1: Lixeiras utilizadas na coleta de amostras para o projeto.  

Fonte: Própria. 

 

Após a coleta dos resíduos, foi feita a seleção do material que poderia ser utilizado no 

processo de biodigestão, utilizando biodigestor metálico (Figura 2). Foram escolhidos 

pedaços pequenos, por serem mais facilmente decompostos pelo processo aeróbico e, além 

disso, realizou-se a submissão dos mesmos a um processo de trituração e à adição de 20% 

de serragem. No final do processo de biodigestão, que leva entre 10 e 14 dias, foi retirado o 

composto e eliminada toda sua umidade. O processo de desidratação leva até 3 dias, sendo 

este necessário para facilitar a queima dos pellets. 
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Figura  2: Biodigestor aeróbio. 

Fonte: Própria. 

 

 

Logo após esta etapa, foram acrescentados outros resíduos, tais como gordura e sebo 

animal, para maior consistência e aumento do poder de combustão do composto biodigerido 

e, em seguida, realizada a compactação para fabricação dos pellets, realizada com o uso de 

duas seringas de 10 mL, para prensa (Figura 3). Após este processo de compactação, os 

pellets foram deixados em repouso, até atingir a textura ideal para o manuseio. 

 

 
Figura  3: Compactação do composto, juntamente com os aditivos propostos, para formação dos pellets. 

Fonte: Própria. 

 

 

A segunda parte da pesquisa foi composta pelo monitoramento, através de equipamentos 

específicos para cada tipo de dados, sendo estes: gases produzidos, massa do composto, pH, 

temperatura e umidade, e avaliação por análises estatísticas, para medição dos dados, 

possibilitando sua validação e possível otimização do processo, no decorrer do estudo. 

Baseados na literatura de Barros Neto (2010) que fundamentou a análise estatística 

(análise multivariada) utilizada na pesquisa, definiu-se os parâmetros relevantes atuantes na 
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boa qualidade do processo de biodigestão aeróbia dos resíduos sólidos orgânicos; identificar 

e mensurar as variáveis que interferem diretamente no processo de queima máxima dos 

resíduos peletizados e no poder calorífico da queima; demonstrar que tais resíduos podem 

ser minimizados e/ ou totalmente eliminados através deste. 

Os dados coletados, a partir dos ensaios realizados, juntamente com análise da tabela de 

ordem padrão, possibilitaram a análise e identificação da melhor combinação de variáveis, 

a fim de se obter pellets uniformes, com queima próxima à máxima e com bom poder 

calorífico. 

Após a finalização do processo de confecção e queima dos pellets, a etapa seguinte foi 

medir o poder calorífico. 

O estudo do poder calorífico dos pellets desenvolvidos foi realizado a partir de um 

sistema simples de aquecimento de água, tendo em vista a discussão dos valores obtidos. 

A capacidade calorífica dos pellets confeccionados foi testada através de ensaios de 

combustão simples. O pellet foi queimado e usado para aquecer 75 mL de água com o 

objetivo de se determinar a variação de temperatura da água após toda a queima do pellet. 

Após o teste e com os dados obtidos foi possível determinar o poder calorífico do material, 

utilizando a equação da termodinâmica (equação (1)): 

 

Q = m.c.Δt (1) 

 

Sendo: Q - quantidade de calor (cal); m - massa (g); c - calor específico (cal/g ºC); Δt - 

variação de temperatura (ºC). 

 

O sistema utilizado para a identificação da variação de temperatura teve como 

característica o uso de: um suporte, uma tela de amianto, um béquer, um termômetro e um 

apoio para que o pellet ficasse o mais próximo do fundo da vidraria, minimizando perdas de 

calor durante o processo (Figura 4). 

 
 

 

 

 

 

 

Figura  4: Montagem do sistema para a combustão simples. 

Fonte: Própria. 

 

Os pellets foram compactados com um produto final de umidade de 41,67%. A Figura 5 

ilustra alguns dos pellets que fizeram parte da análise. 
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Figura  5: Pellets utilizados no cálculo do poder calorífico. 

Fonte: Própria. 

 

 

3. Resultados  

 

3.1 Caracterização do composto biodigerido 

  

O composto advindo de resíduos sólidos urbanos orgânicos atingiu o resultado esperado 

(Figura 6), chegando ao final do processo com aspecto escurecido, levemente úmido, e 

ausência de odor, o que configura ausência de elementos patógenos como os que podem ser 

encontrados no composto em sua forma inicial, após o início da ação dos microrganismos. 

 

 
Figura  6: Composto biodigerido. 

Fonte: Própria. 
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3.2 Análise Multivariada 

 

O planejamento fatorial teve como embasamento o questionamento: “Qual a 

combinação mais adequada para melhor combustão dos pellets (menor quantidade de cinza 

residual)?”. 

Os resultados obtidos no cálculo do efeito principal em relação às variáveis estudadas 

(umidade, quantidade de sebo e de gordura animal) estão apresentados na Tabela 1. Os 

valores apresentados pelo efeito principal para cada uma das variáveis ilustram claramente 

a influência das três variáveis na quantidade máxima de combustão e, evidentemente, essa 

influência ocorre de modo diferente, conforme os sinais (positivo ou negativo). 

 

 

 
Tabela 1: Definição dos níveis dos fatores para um planejamento fatorial dos experimentos. 

Fonte: própria 

 

Para a faixa de valores avaliada, a quantidade de gordura animal foi a variável que mais 

interferiu no processo de combustão. É importante ressaltar, ainda, que esta influência é 

negativa (-6,207), pois o valor da variável resposta é negativo, isto significa que aumentando 

a quantidade de gordura animal da amostra haverá uma diminuição da combustão. 

A concentração de sebo foi a segunda variável que mais influenciou no processo de 

combustão. Neste caso, como o valor de resposta é negativo, significa que o aumento da 

quantidade desta variável provocará uma diminuição da combustão máxima. A variável que 

menos interferiu no processo foi a umidade (Tabela 2). 

 

 
Tabela 2: Valores absolutos dos principais efeitos na quantidade máxima de combustão e sua 

influência no processo, baseado nas respostas de queima com valor da amostra total. 

Fonte: Própria. 
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3.3 Poder calorífico 

 

Uma das características dos combustíveis derivados da biomassa é o elevado teor de 

oxigênio, que resulta em uma baixa produção de material particulado (MP), monóxido de 

carbono (CO), hidrocarbonetos totais (HCT) e na ausência de óxidos de enxofre (SOx) 

(MATURANA, 2011). Logo, a biodigestão aeróbia é totalmente viável para o tratamento de 

resíduos sólidos urbanos, principalmente se o foco estiver na compactação de pellets para a 

produção de energia.   

Levando-se em consideração a massa da água fixa de 75 g e a temperatura inicial da 

mesma de 29 °C, foi possível calcular a quantidade de calorias liberadas pela variação da 

temperatura. Ressaltando que o calor específico da água é 1 cal/g°C, foi possível obter os 

resultados expressos na Tabela 3. 

 

 

 
Tabela 3: Resultado de teste de poder calorífico pelo aquecimento da água. 

Fonte: Própria. 

 

Quando enriquecido com algum tipo de ligante (gordura/ sebo animal) e exposto à chama 

do maçarico, o composto manteve a chama por um tempo de 8 a 12 minutos. Assim, como 

é possível visualizar na Figura 7, a capacidade calorífica da integração entre a matéria 

decomposta e o ligante foi mais potente que a matéria pura, podendo apresentar grande 

eficiência na geração de energia térmica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  7: Pellet após ser submetido a uma fonte de calor. 

Fonte: Própria 
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4. Conclusões  

 

 

A regularização da destinação final de resíduos é uma imposição legal, sob pena de 

aplicações cabíveis dentro da legislação ambiental. Somado a isso, existe a necessidade de 

planejamento da substituição de unidades para destinação adequada ao fim da vida útil dos 

resíduos sólidos. É possível observar que o desenvolvimento desse trabalho contribui não só 

para discussões acerca do descarte indevido dos RSU mas, também, para o remanejo 

adequado do material orgânico dispostos nas lixeiras dos ambientes escolares. Além disso, 

é primordial a ênfase no processo de biodigestão aeróbia que possui grande eficiência na 

produção de biomassa, que quando enriquecida com gordura animal e compactada em forma 

de pellets, possibilita a produção de uma fonte energética renovável. 
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Resumo 

O lúdico já estivera presente no ambiente social e familiar, tornando-se ainda mais escasso 

conforme a tecnologia foi inserida no espaço da criança. O artigo mostra um projeto de design para 
o público infantil, estudando suas possibilidades de aprendizagem lúdica e prática e, assim, 

proporcionando um ensino rentável de forma recreativa, evitando os padrões escolares com apenas 

abordagens teóricas. O trabalho expõe aspectos culturais referentes aos usuários, de Blumenau – 
SC, utilizando sua história como base, com a finalidade de transmitir desde cedo às crianças sobre 

patrimônio cultural e expandir suas fronteiras de conhecimento sobre os colonizadores. O artigo 

toma base das principais referências do Design Social, como meio de colaboração à sociedade a 

partir de fins não lucrativos, com aproximação do público para maior entendimento de 
problemáticas e possíveis soluções.  

Palavras-chave: Lúdico; Crianças; Impacto Social; Cultura Alemã 

 

Abstract 

Play had already been present in the social and family environment, becoming even scarcer as 
technology was inserted into the child's space. The article shows a design project for children, 

studying its possibilities for playful and practical learning, thus providing a profitable teaching in 

a recreational way, avoiding school standards with only theoretical approaches. The work exposes 
cultural aspects related to users, from Blumenau - SC, using its history as a base, with the purpose 

of transmitting to children about cultural heritage and expanding their frontiers of knowledge 

about the colonizers. The article is based on the main references of Social Design, as a means of 

collaborating with society from non-profit purposes, bringing the public closer to a greater 
understanding of problems and possible solutions. 
Keywords: Ludic; Children; Social Impact; German Culture 
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1. Introdução 

 

O Design Social trabalha com objetivos totalmente distintos ao Design Comercial: não 

visa o lucro, seu público muitas vezes são com necessidades sociais e/ou culturais, visa a 

melhoria na qualidade de vida do indivíduo, propondo estratégias junto a ele para uma 

solução daquela problemática; quanto o lado comercial é apenas capitalista e impõe suas 

vendas e taxas acima de todos.  

Papanek (1985) e Bonsiepe (2011), considerados grandes pilares teóricos acerca do 

tema, já retratavam, mesmo antigamente, fatores cruciais que ocorreriam na sociedade 

justamente pelas transformações que ela já demonstrava sofrer. Casos de desigualdade 

social, crescendo constantemente, casos de fome, miséria, necessidades por grandes 

famílias ao redor do mundo; causas que a indústria foi implantando gradativamente nos 

países e as consequências no impacto ambiental ocasionado.  

Tratando de conceitos culturais, a implantação do museu no cenário infantil mostrou-se 

durante as pesquisas de extrema necessidade, com fatores positivos no desenvolvimento 

como cidadão, indivíduo, incluindo um aprendizado mais prático, tornando seu 

entendimento compreensível. Ele perdeu espaço, entre vários motivos, é interessante 

apontar aos principais: revolução tecnológica, logo, perda de interesse geral perante as 

visitas aos museus, e as apresentações cansativas dos monitores, que não prende a atenção 

da criança e a faz evitá-lo.  

 

2. Design Social 

 

O Design Social tem como base colaborar e ajudar as necessidades socioeconômicas de 

determinado grupo. Seu foco é totalmente diferente do modelo comercial, pois não visa o 

lucro e taxa de vendas, mas sim atuando em descasos que os poderes públicos e privados 

não possuem interesse em abranger. Realizam métodos sugestivos e de inclusão com os 

usuários, buscando da forma mais compreensível e interativa uma solução para o problema 

estudado; eles fazem parte da criação e decisões tomadas, influenciando e cooperando no 

projeto. (NACIONAL, 2019) 

Victor Papanek, professor e designer, já nos anos de 1960 e 1970, ele trazia enfoques 

para as desigualdades, para a preocupação sobre o meio ambiente, e em como o design 

poderia usar ferramentas para ajudar nesse processo. Em seu livro Design For The Real 

Word (1985), ele aponta diversos meios e métodos para a prática do designer socialmente 

ativo, buscando maiores formas de inclusão no comércio fortemente capitalista. Inclusive, 

nesta obra ele aborda itens necessários que a população possa vir a usufruir, não focando 

apenas neste mercado que conspira ao consumismo. Ajudando a minoria, o resultado 

muitas vezes reflete na maioria; a ação, a preocupação e integração com o usuário 

possibilita essa mudança social para as classes que não são atendidas pelo Governo, o 

designer pode contribuir com sua atuação e profissão para as pequenas mudanças. 

(PAPANEK, 1985) 
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Gui Bonsiepe seguiu em uma linha semelhante, publicando livros que criticavam a 

transformação social perante à industrialização, e buscava olhares políticos e socioculturais 

para fortalecer seus métodos. (PAZMINO, 2007). Seu livro Design, Cultura e Sociedade 

foi publicado em 2011, onde explica a evolução do design pelo século XX. Houve uma 

perda da essência do designer a partir da comercialização da imagem do design em 

determinados produtos, onde a estética, o sofisticado e elegante tornou-se mais relevante 

do que a própria funcionalidade. (BONSIEPE, 2011) 

A partir dessa onda de designers promovendo projetos apenas para a população central, 

priorizando a imagem e superficialidade do produto, desencadeou a precariedade na 

produção para as camadas da minoria, com falta de acessibilidade em valores de alta 

média, tornando a realidade muito diferente deles. A estrutura foi modificada com um 

padrão de uma funcionalidade pobre e uma cega visão socialmente abrangente. 

(BONSIEPE, 2011) 

Em síntese, pode-se dizer que com o pensamento visionário de Papanek e suas críticas, 

juntamente ao Bonsiepe, houve esse desenvolvimento - ainda em andamento -, da atuação 

do design no âmbito social, sem lucro e com foco totalmente no usuário e suas 

necessidades. Os materiais e recursos utilizados no processo do design social geralmente 

são nativos, preferencialmente simples e de baixo custo; com baixo ou nenhum impacto 

ambiental; ciclo de vida extenso; abrangência local; mão de obra com intenções de 

aprendizagem; materiais de fácil acesso; etc. (PAZMINO, 2007). Isso coopera para uma 

produção também identitária, podendo trazer aspectos culturais para aquele produto. 

Houve uma separação conceitual de oito etapas para promover produtos locais 

(KRUCKEN, 2009), pois ‘’a identidade nasce da cultura e vice-versa’’, como aponta 

Villas-Boas (2002, p.55). São elas: reconhecer o espaço do produto; ativar sua 

competência; comunicar seus meios tradicionais, origem e história; proteger sua imagem 

no território; apoiar e valorizar sua identidade; promovê-lo; desenvolver produtos que 

respeitem o local; e consolidar redes de cooperação entre os atores locais. (KRUCKEN, 

2009) 

O objetivo do design social é a realização da necessidade humana de forma satisfatória, 

enquanto o design comercial é a venda, como já citado anteriormente. A distinção é na 

prioridade que cada um possui; alguns produtos visados para o mercado também podem 

atender alguma deficiência social, no entanto, não cuidam amplamente de todas as 

carências (reafirmando o crescimento da desigualdade social causada principalmente por 

este mercado). (MARGOLIN; MARGOLIN, 2004) 

 

2.1 Museus e sua importância sociocultural 

 

O museu possui papel de extrema importância na informação e educação, pois expõe 

fatos, cria um ambiente de atividades recreativas, com apresentações audiovisuais, teatro 

entre outras. É um espaço que promove o despertar a curiosidade, e tem sido um reflexo do 

desenvolvimento pela sociedade, promovendo debates construtivos e incentivando a 

cidadania, ao implementar, desde cedo na educação básica, a existência de um ambiente 
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urbano com multiculturas. Esse local proporciona a percepção de desdobramentos 

conceituais, significativos para a formação e estudo das culturas de cada país e canto do 

mundo, revelando em suas exposições fatos que aparentemente estavam encobertos pela 

falta de assuntos tratados ao redor da diversidade. (THOMÉ, 2019) 

Com tais mudanças tecnológicas, houve o surgimento de novos meios de comunicação, 

com internet, smartphones, televisores, e uma riqueza de representações ilustrativas, 

alterando e implementando mais maneiras de repassar o conhecimento. Isso acabou por 

provocar e alterar o cenário dos museus, que passaram a ser desafiados a criar estratégias 

para a interação com o público. (MEDEIROS, 2011) 

Nas últimas décadas houve mudanças com a priorização da museologia e museografia 

como elementos essenciais e demandados como políticas públicas. Ou seja, a possibilidade 

de enriquecimento na área de educação básica é viável, se incentivado pelos órgãos 

públicos com investimentos. Em relação aos conteúdos pedagógicos, existe a permissão de 

diferentes vivências, que acabam por contextualizar e aplicar na realidade estes estudos 

feitos nos museus. Isso permite na compreensão geral e emotiva dos estudantes numa 

experiência educacional como estas, por isso faz-se necessária na produção e ensinamentos 

práticos que refletem a história da sociedade, e o museu seria o lugar ideal, por 

proporcionar uma aula diferenciada, longe de quadros e regras escolares. Ele também 

representa fatos reais, expondo a realidade até então não conhecida pela criança, fazendo-a 

compreender e refletir na percepção do ser humano, promovendo a ação de educar e 

aprender, consolidando sua formação como cidadão engajado, questionador da atual base 

estrutural e ampliar seus conhecimentos sociais. (ANDRADE; SILVA, 2017) 

Marandino (2003) acentua que há muito tempo as escolas visam as saídas de campo 

para museus e exposições culturais por entenderem a importância da prática para 

divulgação científica, contribuindo assim no processo de ensino e aprendizagem do aluno. 

No mesmo estudo, é destacado o pensamento de o museu ser parte suplementar da escola. 

Marandino (2001) aponta que os motivos principais que levam os estudantes para passeios 

escolares, é a busca da vivência com a teoria, praticando e explorando, através do contato, 

o conhecimento mais recente sobre os temas abordados dentro de sala de aula. 

3. Aprendizado Lúdico 

  

As atividades e jogos lúdicos representam uma parte significativa do desenvolvimento 

infantil, com manipulações dos objetos, o conhecimento de texturas, reinventando novas 

formas que exige uma adaptação maior; que só é possível através da própria evolução 

interna, transformando essas atividades em linguagens escritas, que seria o abstrato. 

(PIAGET, 1971, p. 19). 

O lúdico se apresenta como um método a mais para a educação pedagógica da criança, 

com grandes acréscimos e devolutivas avançadas se comparados com algumas práticas 

tradicionais, sem pautar ainda sua reflexão na individualidade social criada na infância, 

pela alternativa da livre expressão, imaginação, força motriz interior, naturalidade, e 

principalmente, o prazer. Esses aspectos citados são dificilmente vistos dentro do contexto 

padrão de educação. (VALE, 2017) Existe o balanceamento do imaginário com o real, 

incentivando o aprendizado prático e divertido. 
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É evidente, através de estudos realizados por Almeida (1998), que as crianças 

alfabetizadas por práticas de jogos lúdicos tinham um aprendizado ainda melhor e rentável 

do que aquelas que frequentam escolas com ensinos tradicionais e principalmente teóricos, 

com poucas atividades exploratórias. A prática constante e incentivada propõe novos 

alcances em termos de intelecto, promovendo habilidades de um jeito natural. Maluf 

(2003, p.9) ainda afirma que toda essa diversão é uma necessidade básica infantil, 

considerando sua função social, motor, emocional e cognitivo. Essas atividades transmitem 

sentimento, sensações inéditas e diferentes do usual; refletir com problemas recreativos do 

jogo que posteriormente podem vir a favorecer. A responsabilidade que pais têm nesse 

incentivo, e depois o reforço escolar, é de pensar principalmente na consolidação do 

desenvolvimento motor da criança, que terá um desempenho maior se estimulada, obtendo 

resultados positivos e cada vez mais buscando o sucesso nos mais diversos objetivos. 

(SIMÃO; POLETTO, 2019) 

Se pensar nas diretrizes humanas, é visível relacionar os jogos, o lúdico, o recreativo e 

divertido nas ações e presentes também na demonstração de sensações do indivíduo, tanto 

em sociedade quanto individual; considerada tão fundamental quanto o trabalho para a 

vida. A sociedade está acostumada ao consumo do desnecessário, supérfluo, com a 

preocupação de sobreviver ao dia, ao trabalho, a vida. As brincadeiras de modo geral 

perderam sua magia com a vinda dos meios digitais e, todavia, ainda assim ela varia de 

cada cultura e sociedade, transformando-se constantemente. 

O jogo não pode ser considerado uma atividade produtiva, pois seu objetivo não está em seu 

resultado, mas na própria ação. No entanto, tem-se transformado em mercadoria, em trabalho, 

com a utilização de profissionais treinados para performances prontas. A lógica de 

produtividade social ao vincular o lúdico à criança, faixa etária caracterizada pela 

improdutividade, o considera algo não sério. (CAFÉ, 2018) 

Um exemplo alternativo de Design Social foi produzido em 2017 por alunos de Curitiba 

– PR, com o intuito de relacionar seus principais aspectos e sucessos ao modo de 

aprendizado lúdico. Realizaram um projeto voltado aos jogos, tendo como objetivo o 

incentivo do aprendizado infantil através deles; e após 3 meses de experiência, perceberam 

dos usuários um aumento de pró-atividade, curiosidade, criatividade e interação no 

ambiente escolar, como tirar dúvidas e expressar-se de forma mais clara e direta. (DIAS; 

MARTINS; XAVIER, 2017).  

 

      4. Desenvolvimento do projeto 

  

O desenvolvimento do projeto foi proposto na disciplina de Metodologia de Projeto da 

segunda fase do Curso de Design de Produto UFSC. A estratégia de projeto para aplicação 

de diversas técnicas e ferramentas de design fizeram com que entrevistas e questionários 

fossem realizados com o público infantil de 10 a 12 anos, com foco relevante nos aspectos 

de museus, posteriormente focando no Museu Colonial de Blumenau, local onde a cultura 

alemã é fortemente abordada. Verificou-se um interesse por parte deles em estudar e visitar 

o museu, gostando dos aprofundamentos no ensino da sociedade ali representada, em seus 
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costumes, e, principalmente, um apelo ao observar objetos antigos, mostrando-se 

empolgados. 

Foi argumentado a afeição e prestígio por jogos diversos, com enfoques em tabuleiros 

como: jogos de peças, quebra-cabeças e jogos com cartas. Em museus há a proibição ao 

toque nos cômodos e objetos, algo que para o público infantil acaba quebrando o clima, 

deixando a visita ainda mais entediante e cansativa. 

Visando esses aspectos, e querendo proporcionar um aprendizado lúdico e divertido 

para as crianças, enquanto aprendem sobre a cultura alemã de Blumenau, foi planejado um 

jogo de tabuleiro que desenvolve a breve história dos colonizadores e seus cômodos da 

residência, de modo a valorizar a cultura por meio do design social.  

As regras do jogo são simples e clássicas, comuns a jogos conhecidos pelas crianças, e 

sua narrativa e criação foram pensados acerca dos ideais da autora Jesse Schell, que em seu 

livro ‘’A Arte de Game Design: o Livro Original’’ (2011), apresenta a Tétrade Elementar 

dos Jogos, que os divide em quatro elementos: estética, que cuida do campo sensorial, 

tendo principalmente uma ligação direta com a experiência projetada; narrativa, que é a 

sequência de eventos que acontecem dentro do jogo; mecânicas, compreendendo todo o 

conjunto de regras, procedimentos e objetivos a serem alcançadas pelos jogadores; e, por 

fim, a tecnologia que encerra todos os componentes que podem permitir ou proibir regras e 

ações.  

Como requisitos essenciais do projeto, foi indispensável inserir aspectos antigos ao 

jogo, fortemente ilustrados de acordo com a cultura da época dos colonizadores. Os alunos 

da Escola Básica Municipal Machado de Assis visitam o Museu Colonial de Blumenau 

apenas uma ou duas vezes por ano, geralmente só no 5º e/ou 4º ano do Ensino 

Fundamental. Foi com base nesse motivo que se viu a oportunidade do desenvolvimento 

do projeto no qual teria um aprofundamento daquela cultura e uma alternativa de atividade 

pós-visitação, colaborando com os professores na aplicação de métodos eficientes através 

do lúdico; e na propagação dessas atividades em outras turmas, antes mesmo de visitarem 

o museu, como uma forma de prévia dos fatos e conhecimento. 

A entrevista foi realizada com 20 alunos no total, e grande parte registrou sua vivência 

positiva no museu, mas gostariam do contato físico, mexer nas coisas. Procurou-se 

representar o máximo possível, através de ilustrações, os móveis similares da casa, onde o 

objetivo seria completar um cômodo residencial, a fim de aproveitamento por parte das 

crianças.  

Além das demais representações, sobre a ex-moradora da casa, Edith Gaertner, o 

fundador da cidade, Dr. Hermann Blumenau, e questões diversas, foram relatados os 

registros de tribos indígenas que habitavam a cidade antes da chegada da colonização 

alemã. É importante que as crianças, desde cedo, tenham consciência dos problemas que a 

colonização trouxe, com enfoque em Blumenau, algo que é pouco tratado nas aulas. Ocorre 

uma certa romantização perante a descoberta da cidade, em como é consolidada, no 

entanto é eficiente para o aprendizado sobre outras culturas essa contextualização histórica 

imparcial. E feita para despertar a curiosidade da criança sobre algo novo, fazê-la 

questionar, pesquisar e estudar.  
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São com esses fundamentos que o jogo foi aplicado na escola. A figura 1 mostra as 

crianças jogando tendo um aprendizado divertido e rico, com embasamentos históricos e 

informações que visam criar um vínculo cultural desde cedo. E a professora recebendo o 

jogo. 

 

Figura 1 – Alunos jogando e entrega do jogo para a escola. Fonte: Das autoras. 

Na entrega do jogo na Escola Básica Municipal Machado de Assis, foi recebido de 

forma extremamente positiva; as crianças mostraram-se muitas atentas às regras e na forma 

que o produto foi produzido: com uma caixa em formato de casa enxaimel, típica da 

cultura alemã. Todos os detalhes foram observados e comentados, e o público infantil 

passou boa parte do seu intervalo interagindo e jogando com seus colegas (Figura 1). Na 

figura também estão a diretora Solange Clebsch e a acadêmica de Design de Produto Maria 

Eduarda Hanoff. 

A figura 2 mostra o produto com a casa, peões que são representam os colonizadores e 

as cartas de perguntas e respostas.  

 

Figura 2: Jogo Neugier. Fonte: Das autoras. 
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Como resultado, foi produzido um produto final que atendeu os requisitos projetuais, 

contemplando pontos históricos e marcantes na relação sociocultural existente entre escola 

e museu, trazendo dados importantes e curiosos para o aprendizado infantil da cultura 

alemã. 

Na tétrade elementar dos jogos o Neugier apresenta: estética, com uso de cores dos 

tijolos, madeira, ambientes e peças dos locais da casa sem cores saturadas remetendo o 

passado; narrativa, dada pela sequência de ações que devem ser realizadas no tabuleiro em 

que o jogador deve passar pelos diversos cômodos da casa, até completar a visita de todos; 

e, a tecnologia que estão dados pelos peões (personagens vestidos com roupas típicas, o 

manual, a casa que é também a embalagem, as cartas que informam sobre a cultura e o 

tabuleiro que o cenário de percurso e também a base da casa.  

Considerando o design social que é a abordagem deste artigo, o jogo foi desenvolvido 

para ser aberto, ou seja, pode ser reproduzido para outros centros culturais ou museus de 

colonização alemã e com adaptações pode ser aplicado para outros museus. Na 

materialização do jogo houve preocupação para que o material utilizado fosse reciclável 

e/ou reciclado, assim foi utilizado o MDF que pode ser substituído por chapas de madeira 

de reflorestamento ou papelão. 

  

Conclusões   

  

A dimensão da sustentabilidade não se limita a dimensão ecológica, ela trabalha a 

dimensão social e econômica. Na dimensão social as ações voltadas ao resgate da cultura, 

contribuição com o ensino e olhar com um viés não mercadológico são valores que devem 

ser inseridos no ensino de design. O artigo mostrou a ação projetual por meio de 

ferramentas e técnicas de projeto que permitam identificar a cultura local e buscar formas 

criativas de mantê-la, assim como, criar e materializar um objeto que pode ser utilizado em 

sala de aula auxiliando o professor.  

Na entrega do jogo para a Escola Básica Municipal Machado de Assis (Blumenau – 

SC), o resultado foi parabenizado pela equipe pedagógica escolar, sendo apontado pela 

diretora a falta de materiais lúdicos presentes na escola, e o cuidado que o resultado 

apresenta na valorização da cultura. As coordenadoras ainda mostraram-se empolgadas na 

aplicação do jogo nas aulas, que poderá ajudar os professores no aprendizado prático. 

Dessa forma, este é um exemplo que o design como uma atividade criativa e solucionadora 

de problemas pode contribuir com a valorização da cultura local e não ter fins lucrativos. 

O artigo também mostrou, que o ensino de design pode fortalecer uma aprendizagem de 

responsabilidade social, cultural e ambiental nos futuros designers para que utilizem a 

profissão como uma ação de mudança.  
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em substratos leves utilizados no sistema Steel Frame  

 

Verification of the grip resistance of different types of mortars on light 

substrates used in the Steel Frame system 
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Resumo 

Existem diversas duvidas a respeito da aderência das argamassas para o assentamento de cerâmicas 

nos substratos pouco rugosos do sistema Steel Frame. Com base nesta problemática realizou-se a 

verificação do desempenho da argamassa industrializada do tipo AC-III e da argamassa tradicional, 

esta com aplicação de chapisco aditivado. Avaliou-se o comportamento das argamassas frente aos 

ensaios de resistência à tração na flexão, resistência à compressão e absorção por capilaridade 

através de corpos de prova moldados e ensaiados aos 7, 28 dias de idade. Para determinar a 

resistência de aderência, assentou-se 10 placas cerâmicas sobre diferentes substratos sendo eles, 

placa cimentícia, GRFV, gesso acartonado RU e OSB, com as duas argamassas em estudo, após 28 

dias realizou-se o ensaio de arrancamento. Conhecidos os resultados, notou-se que em todos os 

ensaios a argamassa industrializada apresentou melhor desempenho. Para o ensaio de 

arrancamento, os melhores resultados foram da chapa GRFV e do gesso acartonado RU com 

argamassa industrializada do tipo AC-III.  

Palavras-chave: Industrializada; Tradicional; Tensão 

 

Abstract  

There are several doubts regarding the adherence of mortars for laying ceramics on the slightly 

rough substrates of the Steel Frame system.Based on this problem, the performance of the 

industrialized mortar type AC-III and the traditional mortar produced with additive roughening 

was carried out.The behavior of mortars was evaluated in relation to the tests of tensile strength in 

flexion, resistance to compression and absorption by capillarity through molded specimens and 

tested at 7, 28 days of age.To determine the bond strength, 10 ceramic plates were laid on different 

substrates, namely cementitious plate, GRFV, plasterboard RU and OSB, with the two mortars 

under study, after 28 days the pullout test was carried out. Knowing the results, it was noted that in 

all tests the industrialized mortar presented better performance. For the pullout test, the best 

results were from GRFV sheet and RU gypsum plaster with industrialized mortar type AC-III 

Keywords: Industrialized; traditional; tension. 
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1. Introdução 

Gaspar (2013) afirma que existem dois termos básicos para referenciar o sistema de 

construção seca: Frame, esqueleto estrutural projetado para dar sustentação e forma a 

edificação, e o Framing, definido como o processo pelo qual vinculam-se os elementos 

leves. O sistema construído com perfis de aço galvanizado é chamado de Steel Frame.  

Para proteger a estrutura, os painéis de aço, são envoltos por elementos construtivos, 

caracterizados pela grande capacidade térmica e acústica, sendo eles, as placas de gesso 

acartonado resistente a umidade e chapa OSB (Oriented Strand Board), utilizadas em 

paredes internas, e para paredes externas a chapa cimentícia, e chapas de gesso reforçado 

(RODRIGUES, 2006, pg.10). 

Objetivando resultar em um acabamento harmonioso, às paredes do sistema Framing, 

são revestidas por placas cerâmicas. Dias (2000) informa que posteriormente a fixação do 

substrato nos perfis, em sua superfície são assentadas as placas cerâmicas, com a utilização 

de argamassa adequada, a qual varia em função da técnica adotada no sistema.  

A aderência é a característica que proporciona ao elemento de revestimento, resistência 

à tensões normais e tangenciais atuantes na interface com a base, ou seja, é propriedade 

fundamental para que o acabamento não resulte em desplacamentos e descolamentos.  

Desta forma, apresentadas como uma inovação sustentável, as construções a seco 

trazem uma incógnita em relação à incorporação de revestimentos cerâmicos em perfis 

leves utilizados nestes sistemas. Existem dúvidas a respeito da aderência das argamassas, 

sendo que, os substratos onde serão aplicadas apresentam baixo nível de rugosidade. 

Assim, esta pesquisa, tem o enfoque voltado para o uso de argamassa colante 

industrializada, e para o uso de argamassa tradicional com aplicação de chapisco aditivado, 

verificando a resistência de aderência a tração simples, para o assentamento de placas 

cerâmicas em perfis leves habitualmente utilizados no sistema Steel Frame. 

2. Revisão Bibliográfica 

O sistema Steel Frame possui como característica principal uma estrutura composta por 

elementos formados de aço galvanizado, sendo estes empregados na composição de perfis 

estruturais e não estruturais. Tratando-se de um método industrializado, permite uma 

construção seca e de rápida execução. Portanto, possuindo tais características, também é 

conhecido como Sistema Autoportante de Construção a Seco. (SANTIAGO, 2012, pg. 12) 

Conforme Santiago (2012, pg. 78), para proteger a estrutura de aço, emprega-se 

elementos de fechamento vertical, estes precisam ser posicionados na parte externa da 

estrutura, de forma a representar uma "pele", resultando nas vedações internas e externas 

da edificação. De acordo com Crasto (2005), os materiais disponibilizados pelo mercado 

nacional e empregados em acabamentos verticais, como a placa cimentícia, o OSB 

(Oriented Strand Board), gesso acartonado e gesso reforçado com fibra de vidro. 

Gomes (2007) define como placa cimentícia, toda chapa delgada a qual possui em sua 

composição, cimento Portland, fibras de celulose ou sintéticas e agregados. Freitas (2006, 

pg. 84) informa que entre as principais propriedades das chapas cimentícias estão a 

resistência a umidade elevada, baixo peso próprio de até 18kg/m², grande resistência a 

impactos, compatibilidade com uma grande variedade de acabamentos e revestimentos. 
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A respeito das chapas OSB, Saldanha (2004) informa que são constituídas de partículas 

de madeira chamadas "strand", produzidas através de madeira como o pinus, orientada em 

direções iguais, coladas com resina a prova de água, prensadas sob elevadas temperaturas.  

De acordo com Silva (2003, pg. 52), pode-se definir placa de gesso acartonado, como 

um composto produzido industrialmente de gesso, água e aditivos, o qual recebe um 

cobrimento com lâminas de papel cartão, com o propósito de garantir maior resistência à 

tração e flexão. A NBR 14715-1 (ABNT, 2010) informa que existem três tipos de chapas 

de gesso acartonado, a Standard (ST) é uma chapa com coloração cinza, utilizada em 

paredes, revestimentos e forros de áreas secas, a chapa resistente a umidade (RU) é uma 

chapa com coloração verde, composta por produtos químicos que lhe conferem proteção 

impermeabilizante contra a umidade e por fim a chapa resistente ao Fogo (RF) possui 

coloração rosa, destinada a áreas onde existe a exigência de resistência ao fogo.  

Já a chapa de gesso reforçada com fibra de vidro, conhecida como GRFV, é utilizada 

para revestimento externo, é definida como um composto de gesso resistente a umidade, 

reforçado com revestimento externo de fibra de vidro, resultando em um elemento de alta 

performance e desempenho confiável. Georgia Pacific ([201-?]) afirma que, em 

comparação com revestimentos de superfícies de papel, a placa GRFV apresenta melhores 

resultados de resistência a umidade e ao mofo, com alto índice de durabilidade, fornecendo 

um substrato rígido para uma ampla variedade de sistemas de barreira resistentes ao ar ou à 

água. 

Sobre os substratos descritos anteriormente emprega-se o uso de revestimentos 

cerâmicos, que segundo NBR 13816 (ABNT, 1997), pode-se entender como um composto 

monolítico de camadas interligadas e aderidas ao substrato, sendo que sua camada externa 

é constituída pelas placas cerâmicas, as quais são assentadas e rejuntadas com argamassa 

ou outro material adesivo podendo-se utilizar argamassa industrializada ou tradicional. 

Segundo Oliveira (2004), as argamassas industrializadas são compostas por argamassas 

de cimento e areia, porém possuem a adição de polímeros. Tais polímeros conferem a 

argamassa maior capacidade de retenção de água, com maior trabalhabilidade, adesividade 

e flexibilidade. A NBR 14081-1 (ABNT, 2012), informa que existem três classificações 

das argamassas industrializadas em relação a sua base cimentícia, sendo elas: argamassa 

colante industrializada do tipo I (AC I) designada para revestimentos internos e possui um 

teor reduzido de aditivos químicos; argamassa colante industrializada do tipo II (AC II) 

com uso voltado para áreas externas, suportando esforços decorrentes de flutuações 

higrotérmicas; e argamassa colante industrializada do tipo III (AC III) a qual apresenta 

resistência de aderência superior às anteriores. 

As características especificas, como a constituição ou as propriedades que sofrem 

variação decorrente a execução, a proporção no preparo, a trabalhabilidade, tempo em 

aberto, adesão inicial, retenção de água, superfície do substrato e resistência de aderência, 

são os fatores que interferem no resultado final da aderência de argamassas industrializadas 

(PEREIRA, 2012).  

De acordo com Pereira (2012), o tempo em aberto de uma argamassa tem extrema 

importância entre os requisitos de desempenho deste material, e refere-se ao maior 

intervalo de tempo entre o espalhamento da argamassa colante sobre o substrato em forma 
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de cordões e o assentamento da placa sobre estes cordões, buscando sempre a correta 

resistência de aderência.  

Conforme consta na NBR 14081-1 (ABNT, 2012), posteriormente o tempo de cura para 

a argamassa industrializada, a resistência de arrancamento obtida através do ensaio deve 

ser maior ou igual a 0,5 MPa para AC I e AC II (de 15 a 20 minutos de tempo em aberto), 

e para AC III precisa-se atingir 1,0 MPa (20 minutos de tempo em aberto).  

De acordo com Roscoe (2009), a principal característica utilizada para diferenciar as 

argamassas adesivas convencionais das argamassas tradicionais é o grau de capacidade de 

retenção de água. Tal propriedade possibilita ao material a aplicação sobre o substrato em 

uma fina camada, sendo que a quantidade de água necessária para as reações do cimento 

Portland, ainda permaneça intacta até a sua final reação química. Para Póvas (1999), a 

presença da água influencia diretamente na trabalhabilidade e viscosidade do material, 

sendo assim a adesão inicial pode ser prejudicada pela falta de água na mistura, absorvida 

pelo substrato ou pela formação da película no cordão da argamassa. Desta forma com a 

adesão ocorrendo de forma inadequada, consequentemente a resistência de aderência será 

prejudicada, acarretando em defeitos no revestimento, como por exemplo o descolamento. 

Em relação a superfície do substrato, afirma-se que materiais que possuem alto nível de 

rugosidade apresentam maior resistência a adesão comparados à superfícies lisas. 

Entretanto, nos substratos lisos ocorre uma maior superfície de contato entre os 

componentes, desta forma proporciona uma maior extensão de aderência (SILVA, 2003).  

Valentini (2018) informa que a porosidade do material é uma das principais 

características do substrato, sendo que o tamanho e o volume dos poros influenciam 

diretamente na aderência de argamassas, determinando a capacidade de retenção do 

material fluido e a facilidade de sua circulação dentro do substrato.  

Santos (2008), informa que existem basicamente dois tipos específicos de aderência: a 

aderência mecânica e aderência química. A aderência mecânica é o processo pelo qual a 

argamassa penetra nos poros ou entre a rugosidade de aplicação, resultando em um engaste 

entre as partículas da argamassa e do substrato. Já a aderência química é definida como a 

propriedade ligada à introdução de aditivos adesivos, podendo estes serem a base de PVA, 

polímeros e resinas. 

Em relação às propriedades da argamassa tradicional, faz-se uma relação com os 

conceitos da argamassa industrializada, sendo que apesar da composição das argamassas 

serem diferentes, as propriedades que irão influenciar no desempenho final serão as 

mesmas. Entretanto, para avaliar a resistência de aderência utiliza-se a norma NBR 13281 

(ABNT, 2005) a qual apresenta o valor de resistência de aderência à tração para 

argamassas tradicionais de 0,30 MPa para revestimento externo. 

Pode-se utilizar o chapisco juntamente com a argamassa tradicional, este é empregado 

como um elemento que desempenha funções de uniformizar a base em relação à absorção 

de água, gerando uma superfície de maior contato, favorecendo para a aderência da 

próxima camada (ABNT NBR 13529, 2013).  

3. Metodologia 
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O ensaio experimental conduziu-se para verificar qual o tipo argamassa possui melhor 

resistência de aderência, sendo avaliadas os tipos: argamassa industrializada colante do 

tipo AC III e argamassa tradicional produzida em obra, com a utilização de chapisco 

aditivado com Bianco. Investigou-se o assentamento da cerâmica sobre quatro diferentes 

substratos: chapa de gesso acartonado resistente à umidade (RU), painel OSB, chapa 

GRFV e placa cimentícia. Foram realizados outros ensaios para a melhor comparação entre 

os resultados as argamassas, sendo eles, ensaio de compressão e tração na flexão, e ainda 

capilaridade, utilizando-se das normas NBR 13279 (ABNT, 2005), NBR 15259 (ABNT, 

2005), NBR 13276 (ABNT, 2006). 

3.1  Materiais 

A argamassa colante utilizada foi a AC-III, indicada pela NBR 14081 (ABNT, 2012) 

para o ensaio de arrancamento.  

Já para a argamassa tradicional utilizou-se o cimento CP-II-Z 32, a cal hidratada CH-III 

e areia. Realizou-se o ensaio da massa especifica e massa unitária solta, para a 

caracterização desses materiais. Para o cimento a massa especifica resultou em 3,08 

kg/dm³ e a massa unitária solta em 1,15 kg/dm³. Já para a cal hidratada os resultados foram 

de 2,60 kg/dm³ para a massa especifica e 0,62 kg/dm³ para a massa unitária solta. E por fim 

para a areia obteve-se resultados de 2,57kg/dm³ e 1,5kg/dm³, para massa especifica e 

massa unitária solta, respectivamente. 

Para a realização do ensaio de arrancamento da argamassa tradicional, optou-se por 

utilizar uma camada adicional de chapisco aditivado industrializado com Bianco de traço 

de 1:2 (bianco:água) com rolo de textura de rugosidade média. 

Conforme consta na NBR 14081- 4 (ABNT, 2012) a placa cerâmica utilizada para o 

ensaio de resistência de aderência à tração pertence ao grupo Blla, sendo ela um semi grês, 

fabricada pelo método de prensagem, a peça possui absorção de água de 6 à 10 %. As 

placas cerâmicas foram cortadas em seção quadrada com (50 ± 1) mm de aresta. 

Para o ensaio de arrancamento foram utilizados quatro diferentes substratos, placa 

cimentícia, chapa OSB, painel GRFV e placa de gesso acartonado resistente à umidade 

(RU), como apresentado e descrito anteriormente no desenvolvimento da pesquisa. As 

peças possuíam dimensão de 40 x 70cm, de modo que atendessem a exigência de distância 

da norma. 

3.2  Procedimentos 

a) Índice de consistência 

Realizou-se o ensaio seguindo as prescrições da NBR 13276 (ABNT, 2006), tais 

equipamentos foram utilizados: misturador mecânico com cuba de aço (também utilizada 

para o preparo das argamassas), mesa de índice de consistência padrão (flow table), molde 

troncônico, soquete metálico, régua metálica e paquímetro. 

A argamassa industrializada foi preparada seguindo as prescrições da norma NBR 

14081- 2 (ABNT, 2012). Para obtenção do espalhamento médio medidos por 3 diagonais 

realizou-se o enchimento do molde troncônico em 3 camadas aplicando-se 15, 10 e 5 

golpes com soquete metálico respectivamente, seguidos de 30 golpes na mesa de Flow 

Table. 
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Em relação à argamassa tradicional utilizou-se um traço em volume de 1:1:4. Com o 

intuito de facilitar e aumentar a precisão no processo de mistura em laboratório optou-se 

pela transformação desse traço de volume para massa. 

b) Preparo das argamassas 

Executou-se a mistura das argamassas de acordo com as especificações impostas pelas 

normas. Para a industrializada utilizou-se a NBR 14081- 2 (ABNT, 2012), e para a 

tradicional NBR 7215 (ABNT, 1996). Para este processo utilizou-se misturador mecânico 

com cuba de aço inoxidável e uma pá metálica, o mesmo operava em velocidade lenta.  

c) Moldagem dos corpos de prova 

Após a finalização das misturas, iniciou-se o preenchimento dos moldes, seguindo as 

prescrições definidas pela NBR 13279 (ABNT, 2005), para confecção de corpos de prova 

prismáticos utilizados nos ensaios mecânicos de 7 e 28 dias de idade.  

O processo de enchimento dos corpos de prova de acordo com a NBR 13279 (ABNT, 

2005), dava-se através da aplicação de 3 camadas uniformes, com 30 golpes cada uma, 

sendo que utilizava-se a Flow table para realizar as quedas de adensamento.  

d) Resistência à tração na flexão 

Seguiu-se o procedimento descrito pela norma NBR 13279 (ABNT, 2005), o qual 

indica posicionar o corpo de prova no equipamento de maneira que a face rasada não fique 

em contato com os dispositivos de apoio e nem de carga, logo em seguida aplica-se a carga 

até a ruptura do corpo de prova.  

e) Resistência à compressão 

Para este ensaio utilizou-se prensa hidráulica, sendo que o mesmo foi realizado 

utilizando as partes dos corpos de prova já rompidos no ensaio de tração na flexão, 

seguindo as indicações descritas na norma NBR 13279 (ABNT, 2005). O resultado final da 

resistência de compressão para cada idade dos corpos de prova foi resultante da média 

aritmética dos valores. 

f) Capilaridade 

Primeiramente mediu-se a massa de cada corpo de prova para posteriormente levá-los 

para a estufa a uma temperatura de 110°C para a sua estabilização de massa. Utilizou-se 

uma forma para a imersão dos corpos de prova de maneira que apenas 5 ± 1 mm da face 

inferior dos corpos de prova ficassem em contato com a água, para tal procedimento lixou-

se uma das bases dos corpos de prova e utilizou-se suportes de madeira. Realizaram-se 

leituras do peso dos corpos de prova, primeiramente aos 10 minutos e por fim aos 90 

minutos. 

g) Ensaio de resistência de aderência a tração simples 

Para cada substrato foram assentadas as cerâmicas com os dois tipos diferentes de 

argamassas, sendo que para a argamassa tradicional fez-se uma camada de chapisco 

aditivado a fim de proporcionar melhor aderência aos componentes. De acordo com a 

norma é necessário assentar 10 placas cerâmicas em cada substrato, deste modo foram oito 

substratos, com 10 cerâmicas cada, totalizando 80 cerâmicas.  
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O chapisco rolado para a argamassa tradicional foi executado seguindo as prescrições 

descritas na embalagem, sendo que para 20Kg é necessário 5,1L de água. Para a proporção 

do aditivo utilizou-se o traço apresentado na embalagem, sendo ele 1:2 (Bianco:água), ou 

seja, 1/3 da quantidade calculada de água foi substituída por Bianco. Após a mistura o 

chapisco foi aplicado com rolo de rugosidade média para textura acrílica em direção 

vertical, sendo que os substratos foram limpos com um pincel, a fim de retirar todas as 

impurezas presentes. Para a aplicação da argamassa tradicional aguardou-se um período 

mínimo de 4 dias de cura ambiente para o chapisco. 

Posteriormente precedeu-se a mistura das argamassas e realizou-se sua aplicação na 

direção longitudinal sobre o substrato, estendendo-se com o lado liso da desempenadeira, 

com movimentos de vaivém, apoiando firmemente na superfície. E então com o lado 

dentado da desempenadeira apoiou-se firmemente sobre o substrato, em um único 

movimento, para formar os cordões com altura de (5 ± 0,5)mm no sentido longitudinal. 

Transcorrido 5 minutos da aplicação da argamassa, posicionou-se as placas cerâmicas 

sobre quatro cordões de argamassa, de modo que existisse uma separação de 50mm entre 

elas e no mínimo 25mm entre suas arestas e a borda mais próxima.  

Os conjuntos argamassas/substratos foram submetidos a uma cura normal de 28 dias, 

em condição ambiente de laboratório para posterior realização do ensaio. Cerca de 72 

horas antes da data do arrancamento colou-se em cada placa uma peça metálica de 

arrancamento, utilizando cola adesiva de base epóxi bicomponente.  Posteriormente a 

colagem, executou-se o processo de arrancamento por tração manual, aplicando a carga até 

a ruptura. Em seguida registrou-se a força máxima aplicada e observou-se o tipo de ruptura 

que ocorreu ao final de cada ensaio. Por fim, calculou-se a tensão média de ruptura por 

tração das placas correspondente a cada série assentada. A figura 1 ilustra os conjuntos 

produzidos para o ensaio.  

 

Figura 1: Conjuntos produzidos (parte A- Argamassa Industrializada; parte B – uso de chapisco 

anterior a argamassa tradicional). Fonte: elaborado pelos autores. 

 

4. Resultados 

4.1  Ensaio de consistência 

O foco do ensaio constituía em encontrar a consistência da argamassa industrializada 

seguindo as indicações do fabricante para a realização da mistura, e desta maneira 

encontrar a relação a/ms que obtivesse a mesma consistência para a argamassa tradicional. 
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Realizando o ensaio com a argamassa industrializada obteve-se que a média dos valores 

resultou em 197,76mm, sendo este o valor de referencia para a consistência da argamassa 

tradicional. Para a argamassa tradicional (1:1:4), obteve-se para um espalhamento de 

196,64 relação a/ms de 0,1733. Entretanto, não foi possível utilizar esta relação, devido ao 

fato de que a argamassa acabou resultando em uma baixa trabalhabilidade, tornando-se 

impossível realizar o assentamento das pastilhas cerâmicas para o ensaio de arrancamento, 

pois a argamassa se prendia aos vãos da desempenadeira, ficando quebradiça e sem 

cordões de argamassa contínuos. Optou-se então, pela mudança da relação a/ms, a fim de 

encontrar uma argamassa com um aspecto visual mais aproximado da argamassa 

industrializada, resultando em um material mais trabalhável e adquirindo a possibilidade de 

assentamento das pastilhas. Realizando este processo obteve-se uma relação a/ms de 

0,2241 e um espalhamento de 281,27. 

4.2  Resistência à tração na flexão 

A argamassa industrializada apresentou os resultados de 3,17MPa e 4,50MPa, aos 7 e 

28 dias, respectivamente. Já a argamassa tradicional 2,48MPa para os 7 dias e 3,21MPa 

para os 28 dias.  Observa-se que os resultados apresentam uma diferença significativa, 

nota-se que a resistência a tração na flexão da argamassa industrializada foi superior tanto 

aos 7 dias quanto aos 28 dias, sendo que para os 7 dias a argamassa industrializada 

ultrapassou os resultados da argamassa tradicional em 12%. Já para os 28 dias a argamassa 

industrializada obteve 17% superior à argamassa tradicional. 

4.3  Resistência à compressão 

Através dos ensaios obteve-se resultados para a argamassa industrializada de 6,06MPa 

para os 7 dias e 12,15MPa para os 28 dias, já para a argamassa tradicional os valores foram 

de 4,87MPa e 7,32MPa para os 7 e 28 dias respectivamente. 

Novamente observa-se a superioridade da argamassa industrializada tanto aos 7 dias 

quanto aos 28 dias, destacando-se uma grande diferença aos 28 dias de idade, sendo a 

industrializada 25% superior a argamassa tradicional.   

4.4  Capilaridade 

Para a argamassa industrializada do tipo AC-III obteve-se valores de 0,11g/cm² e 

0,36g/cm², para os tempos de 10 e 90 minutos. Em relação a argamassa tradicional os 

resultados foram de 0,58g/cm² para o tempo de 10 minutos e 1,64g/cm² para o tempo de 90 

minutos. É possível observar uma diferença bastante significativa entre as argamassas, 

sendo que a argamassa tradicional absorveu 68% a mais de água aos 10 primeiros minutos 

do que a industrializada, e aos 90 minutos ocorreu um aumento de 64% da absorção de 

água da argamassa tradicional.  

4.5 Ensaio de resistência à tração simples 

No ensaio de resistência à tração simples foram executados 8 conjuntos, com as duas 

diferentes argamassas para os 4 substratos definidos, aos 28 dias de idade. Para a 

argamassa tradicional utilizou-se um traço de 1:1:4, além de executar-se a aplicação de 

chapisco aditivado com Bianco para a melhor aderência da argamassa. Já para a argamassa 

industrializada optou-se pelo tipo AC- III. O Gráfico 01 a seguir apresenta os resultados 

encontrados para os 8 conjuntos estudados. 
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Gráfico 01: Resistência de aderência à tração simples. Fonte: elaborado pelos autores. 

Seguindo as prescrições da NBR 13281 (ABNT, 2005) e NBR 14081 (ABNT, 2012), as 

quais informam que a resistência após 28 dias de cura normal deve atingir o valor de 

0,30MPa para argamassa tradicional e 1,0MPa para industrializada, respectivamente, 

analisando o Gráfico 4 observa-se que nenhum dos conjuntos atingiu a resistência exigida. 

Entretanto as chapas Gesso reforçado com fibra de vidro - GRFV e Gesso acartonado RU, 

com a argamassa industrializada do tipo AC-III, apresentaram o melhor resultado, sendo 

este de 0,28MPa. Um dos pontos de fácil observação do gráfico trata-se dos tipos de 

argamassas utilizadas, onde a industrializada apresentou resultados superiores à 

tradicional. 

Observa-se que os conjuntos que possuem em sua composição o gesso (GRFV e gesso 

acartonado) apresentaram resistências mais elevadas tanto para a argamassa industrializada 

quanto para a argamassa tradicional. A placa GRFV com argamassa industrializada 

apresentou-se 53% superior à argamassa tradicional. Já o conjunto formado pelo gesso 

acartonado RU e argamassa industrializada, fez-se superior em uma porcentagem de 57% 

sobre a argamassa tradicional.  

A placa cimentícia apresentou resultados consideravelmente baixos, para a argamassa 

industrializada obteve-se apenas 19% do valor exigido, já a argamassa tradicional atingiu 

27%. Observa-se que a argamassa tradicional obteve a metade do valor da industrializada. 

O substrato OSB resultou nos valores mais críticos entre os ensaios realizados, tanto 

para a argamassa industrializada, atingindo 12% do valor exigido, quanto para a argamassa 

tradicional a qual atingiu 20% do exigido pela norma.  

Mesmo que nenhum dos valores atingiu o exigido pelas normas, vale ressaltar que as 

mesmas fazem referência ao substrato padrão, sendo este a placa de concreto, não existe 

nenhuma normativa própria para a analise da resistência de aderência à tração simples 

quando aplicada a argamassa colante e a argamassa tradicional com uso de chapisco 

aditivado para assentamento de placas cerâmicas em substratos do sistema Steel Frame, 

propostos e descritos no decorrer desta pesquisa. 
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5. Conclusão 

Em relação ao estudo de aderência, afirma-se que nenhum dos conjuntos apresentou a 

resistência desejada e imposta pelas normas, entretanto fica evidente a diferença dos 

valores entre as duas argamassas, desta forma afirmando que existe grande desproporção 

para o assentamento de cerâmicas com argamassa industrializada, para o assentamento 

com a argamassa tradicional, esta com aplicação de chapisco aditivado nos substratos leves 

do sistema Steel Frame, sendo eles a chapa cimentícia, GRFV, gesso acartonado resistente 

a umidade e OSB. Em relação ao conjunto que demonstrou melhor desempenho, informa-

se que dois conjuntos apresentaram resultados de aderência superiores, sendo eles a 

aplicação de argamassa industrializada do tipo AC– III para assentamento de cerâmica na 

placa GRFV e na placa de Gesso Acartonado RU, as quais resultaram em uma resistência 

de 0,28MPa.  Por fim comprova-se a necessidade de estudos com estes tipos de substratos 

leves utilizados no sistema Steel Frame, uma vez que as normas são referenciadas para 

substrato padrão de concreto, desta maneira é um dos parâmetros que justificam a 

diferença entre as exigências das normas e os resultados encontrados.  
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Resumo 

O ovo é um alimento completo e indispensável na alimentação, entretanto gera cerca de 
60 milhões de toneladas de resíduos de casca anualmente. Atualmente, esse resíduo é 
reutilizado dentre outras formas na correção de pH em solos, suplementação de cálcio em 
seres humanos e ainda na substituição do calcário utilizado na produção de cimento. O 
objetivo desse estudo foi verificar a incorporação de resíduos (casca de ovos) em substituição 
de parte do cimento utilizado na produção da argamassa utilizada na confecção de placas de 
isolamento térmico. A reutilização destes resíduos reduz tanto o volume descartado em 
aterros sanitários como a exploração de recursos naturais e seus impactos durante a produção 
do cimento, buscando a produção de placas de isolamento térmico sustentáveis. 

Palavras-chave:  casca de ovos; resíduos; isolamento térmico. 
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Abstract 

Egg is a complete and indispensable food for food, but in the meantime it generates 
around 60 million tonnes of bark residue annually. Currently, this residue is reused among 
other forms in the correction of pH in soils and calcium supplementation in humans, most 
recently has been used in the substitution of limestone used in cement production. The 
objective of this study was to verify the incorporation of residues (eggshell) in place of part 
of the cement used in the production of mortar used in the manufacture of thermal insulation 
plates. The reuse of this waste reduces both the volume discarded in landfills and the 
exploitation of natural resources and their impacts during the production of cement, seeking 
the production of sustainable thermal insulation plates. 

Keywords: eggshell; waste; thermal insulation.  
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1. Introdução 

 

Cerca de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas anualmente em todo 
mundo de acordo com relatório produzido em 2011 pela Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura (FAO), gerando impactos ambientais, econômicos e 
sociais (FAO, 2019). No Brasil, somente no ano de 2013, foram gerados aproximadamente 
26,3 milhões de toneladas de resíduos de alimentos disponíveis, ou seja, 10% do total (Brasil, 
2018).  

Os resíduos provenientes de alimentos podem ser classificados como evitáveis e 
inevitáveis. Os evitáveis são os resíduos gerados durante a manipulação incorreta dos 
alimentos. Os inevitáveis são as partes de alimentos não recomendadas para consumo 
humano, como talos e casca de ovos (Fooladi et al., 2019; Usubiaga, Butnar e Schepelmann, 
2018). 

As cascas de ovos são um resíduo inevitável e que não pode ser reutilizado, pois não é 
indicado para consumo humano em sua forma integral. Segundo dados da FAO, a produção 
mundial de ovos em 2008 foi de 59,2 milhões de toneladas. Além de inúmeros produtos da 
indústria alimentícia que utiliza ovos, a industrialização destes através de processos para 
obtenção de produtos como ovo em pó, pasteurização de claras e gemas trazem benefícios 
como: facilidade no transporte, segurança na utilização e prorrogação de prazo de validade. 
Em contrapartida, o volume de resíduos de cascas de ovos, torna o seu descarte um desafio 
(Dallacorte, Camila;Behling , Samara M.; Quadros, 2017; Oliveira, D. A.; Benelli, P.; 
Amante, 2009; Pliya e Cree, 2015).  

Como a massa estimada em 10% do total do ovo, a casca deste alimento produz grandes 
volumes de resíduos que justificam a necessidade de sua reciclagem (Oliveira, D. A.; 
Benelli, P.; Amante, 2009; Rodrigues e Ávila, De, 2017). Com elevado índice de resíduo 
mundial anual, além do impacto ambiental negativo se descartado de forma inapropriada, 
busca-se alternativas viáveis e sustentáveis para o aproveitamento destes resíduos na geração 
de novos produtos.  

Alguns exemplos de estudos que objetivaram a utilização da casca de ovo sugeriram 
alternativas que agregam valor econômico ao resíduo que possui em sua composição alto 
teor de cálcio (Oliveira, Benelli e Amante, 2013). O uso do resíduo de casca de ovo já é 
utilizado na suplementação de cálcio para ingestão humana e animal, além disso está 
presente na composição de produtos farmacêuticos, cosméticos e odontológicos (Carneiro et 
al., [s.d.]; Waheed et al., 2019). Na agricultura é utilizado para correção de pH de solo ácido, 
remediação de solos contaminados por metais e ainda atua como enriquecedor de solos (Jiao 
et al., 2018; Soares, Quina e Quinta-Ferreira, 2015; Turan, 2020).  Outro emprego da casca 
de ovos se dá na remoção de metais pesados de águas residuárias de aterro sanitário (Ye et 
al., 2017). Ainda o carbonato de cálcio pode ser utilizado como substituto parcial do calcário 
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em formulações cimentícias (Dallacorte, Camila;Behling , Samara M.; Quadros, 2017; Pliya 
e Cree, 2015; Tiong et al., 2020). 

Esta última utilização citada prevê a substituição de parte do calcário utilizado na 
produção do cimento. O calcário, um dos recursos mais utilizados na produção de cimento, 
também é destinado a composição de outros produtos utilizados na construção civil. O setor 
de construção civil demanda grande quantidade de calcário pressionando sua extração, que 
ocorre a céu aberto onde há a presença de rochas calcárias, destinadas principalmente para a 
produção do cimento (Tiong et al., 2020).  

A utilização do cimento na construção civil é amplamente reconhecida (Pliya e Cree, 
2015), devido a sua capacidade de resistência e durabilidade. No entanto tornou-se um 
grande desafio para a sustentabilidade. Desta forma a substituição do cimento na construção 
civil torna-se objeto de desenvolvimento tecnológico, não para a extinção do cimento, mas 
sim, para a substituição gradativa por outros elementos sustentáveis. Para cada tonelada de 
cimento produzida são emitidos em média 1 tonelada de CO2 (FELIX e POSSAN, 2018).      

Deste modo é possível observar que a produção de cimento e os resíduos de casca de ovos 
podem impactar negativamente o meio ambiente. Como uma alternativa, o objetivo desse 
estudo foi verificar a incorporação de resíduos (casca de ovos) em substituição de parte do 
cimento utilizado na produção da argamassa utilizada em placas de isolamento térmico. Aliar 
a reutilização destes resíduos reduzindo o volume descartado em aterros sanitários com a 
diminuição da exploração de recursos naturais e seus impactos durante a produção do 
cimento gerando um produto mais sustentável é um grande passo para o alcance de uma 
produção sustentável e consumo consciente, objetivo tão almejado em tempos de colapso 
ambiental. 

 

2. Métodos 

 

2.1 Coleta e preparação das cascas de ovos. 

 

Para a realização deste estudo foram coletados aproximadamente 2,5 quilos de cascas de 
ovos. O material foi coletado na empresa com nome fantasia Restaurante Hoffmann, 
localizado na Rua Santos Saraiva número 704, no bairro Estreito em Florianópolis, Santa 
Catarina. 

Segundo dados levantados no local, são utilizados por dia em média 650 gramas de casca 
de ovos. O estabelecimento tem um fornecimento diário estimado em 120 refeições, e utiliza-
se de ovos como ingrediente em suas preparações ou como fonte direta de proteína. 
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Após coletada, para obter a farinha a casca de ovo foi seca em estufa à 100 °C e então 
moída com o auxílio de moedor da marca Botini e classificada em peneira de malha 
granulométrica de 75𝝻m. Por fim permaneceu em mufla marca Jung por 4 horas a 900 oC. 

 

2.2 Preparação de corpos de prova. 

 

Os corpos de prova foram preparados de PU-cimento e PU-cimento-casca, foi utilizado 
Cimento CP-5, da marca Itambé. Os corpos de prova foram obtidos através da mistura do pó 
de casca de ovo ao polieterpoliol por 0,5 min e, então, foi adicionado tolueno-2,6-
diisocianato e misturado por aproximadamente 0,5 min. As quantidades necessárias para a 
produção dos corpos de prova estão na Tabela 1. 

Amostra 
Cimento 

(g) 
Casca de 
ovo (g) 

Polieterpoliol           
(g) 

Tolueno-2,6-diisocianato 
(g) 

PU-cimento 21 - 7,26 10,91 

PU-cimento-casca 10,50 10,50 7,26 10,91 

Tabela 1: Quantidades em massa do resíduo de casca de ovo e dos reagentes polieterpoliol e tolueno-
2,6-diisocianato. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os moldes cilíndricos de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura foram untados com 
vaselina sólida para facilitar a retirada do corpo de prova. A mistura foi vertida nestes moldes 
e o tempo de secagem foi de 10 minutos. 

A cura do material se deu de duas formas: (1) em água e (2) em água com gás carbônico. 
O gás carbônico foi produzido pela adição de bicarbonato de sódio (2,15g), carbonato de 
sódio (0,50g) e ácido cítrico (2,15g) em água. Em ambos meios de cura, os corpos de prova 
permaneceram 7 dias imersos, dentro de sacos plásticos, sendo transferidos posteriormente 
para estufa a 40 graus por 24 horas. 

 

2.3 Isolamento térmico 

 

Os ensaios de isolamento térmico foram realizados em triplicata com corpos de prova no 
formato cilíndrico com dimensão de diâmetro de 50 mm e 100 mm de altura. Estes foram 
escavados de modo a revestir um béquer de 10 ml. No béquer foi adicionada água resfriada 
a 8 °C, e levantada a curva de aquecimento da água com um termômetro digital tipo espeto, 
em intervalos de tempo de 10 min, finalizados em temperatura de 21°C.  
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2.4 Absorção de água 

 

O procedimento seguiu o método gravimétrico recomendado pelo Método de Teste 
Padrão para Absorção de Água de Plásticos ASTM D570-98. Inicialmente, as amostras 
foram secas em estufa a 50 °C por 24 h. O material seco foi pesado em uma balança analítica 
da marca Shimadzu. Em seguida, as amostras foram imersas em banho de água destilada a 
25 °C por 24 h. Depois disso, foram removidas e secas com papel toalha e pesados 
novamente. A taxa de absorção de água foi obtida pela equação 1. 

 

Equação 1: 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜 % =  𝑥 100  

Onde:  

P1= Peso seco             P2= Peso úmido 

A equação 1 foi calculada pela diferença entre o peso seco e peso úmido dividido pelo 
peso seco para determinação da quantidade de água absorvida em relação ao peso inicial do 
corpo de prova. 

 

2.5 Resistência mecânica à compressão 

 

Para a realização dos ensaios mecânicos de compressão foram seguidos os requisitos 
determinados pela ABNT NBR 5739:2007 (MARQUES et al., 2016). Os ensaios foram 
realizados em triplicata, com corpos de prova de formato cilíndrico com dimensão de 
diâmetro de 50 mm e 100 mm de altura. Os ensaios mecânicos foram realizados por 
compressão em um equipamento universal de ensaios marca EMIC, modelo DL 30000, 
célula de carga de 5 kN. Os corpos de provas foram submetidos a incrementos de pressão 
até a deformação plástica do material em temperatura ambiente.  

 

3.  Resultados e discussões 

3.1 Preparação dos corpos de prova  
 

Durante a mistura dos reagentes e casca de ovo para obtenção da argamassa constituinte 
dos corpos de prova observou-se que quando adicionado o resíduo de casca de ovo, em 
substituição ao cimento, a secagem do material ocorria mais rapidamente provavelmente 
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devido a propriedade higroscópica conferida ao carbonato de cálcio. Na Figura 1 pode ser 
observado os corpos de prova confeccionados com resíduo de casca de ovo. 

 
Figura 1: Corpos de prova confeccionados com resíduo de casca de ovo. Fonte: Elaborado pelos 

autores. 
A produção da argamassa utilizada na confecção dos corpos de prova (fig. 1), ocorreu 

através da reação de policondensação entre o polieterpoliol e tolueno-2,6-diisocianato na 
formação do poliuretano expandido, com adição de cimento e resíduos da casca de ovo. A 
proporção da mistura de polieterpoliol e tolueno-2,6-diisocianato (18,17g) para incorporação 
de cimento (21g) foi de 1:1,15. Quando adicionado o resíduo a proporção se manteve 
introduzindo uma mistura de 50% de cimento com 50% de resíduo de casca de ovo. 

 

 

3.2 Teste de isolamento térmico 
 

A Tabela 2 apresenta a variação de temperatura no tempo de 70 min para os corpos 
de prova com sua composição e meio da cura.  

Composição Meio de cura Variação da temperatura (°C) 
PU-cimento  Água e CO2 11,1 

PU-cimento Água 8,1 

PU-cimento-casca Água e CO2 12,8 
PU-cimento-casca Água 10,6 

Tabela 2: Variação de temperatura pelo tempo de 70 min. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 A menor variação no tempo de 70 min ocorreu para PU-cimento (curado em água) 
indicando maior capacidade para manutenção da temperatura quando comparado aos demais 
corpos de prova. Na sequência tem-se o PU-cimento-casca (curado em água), PU-cimento 

taia_
Caixa de texto
225



    

 
 

 

 
 

 

VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 

 
 

(curado em água e CO2) e PU-cimento-casca (curado em água e CO2) com variações de 
temperatura de 10,6o C, 11,1o C e 12,8o C, respectivamente. A capacidade térmica diminui 
com a substituição de parte do cimento por casca de ovo e com a cura em água e CO2 (Tab. 
2). 

 

3.3 Testes de absorção de água 
 

Os resultados do teste de absorção de água foram descritos na Figura 2. 

      
Figura 2: Percentual de absorção de água de PU-cimento (curado em água), PU-cimento-casca (curado 

em água), PU-cimento (curado em água e CO2) e PU-cimento-casca (curado em água e CO2). Fonte: 
Elaborado pelos autores. 

 
Na Figura 2, o percentual de absorção de água nos PU-cimento foi de 13% e 19% de 

absorção, respectivamente para cura em água e CO2, e para cura em água. Os corpos de 
prova com resíduo de casca de ovo apresentaram absorção de água de 16% e 18%, 
respectivamente para cura em água e CO2, e para cura em água. Destaca-se que para os 
corpos de prova com cura em água e CO2 reduziu a absorção de água enquanto que para os 
corpos de prova com casca de ovo (cura em água) apresentou valor de absorção 1% menor 
do que o material com cimento. 

 

3.4 Teste de resistência mecânica à compressão  
 

Os resultados de resistência mecânica à compressão estão na Figura 3. 
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Figura 3: Gráfico tensão versus deformação de PU-cimento (curado em água), PU-cimento-casca 
(curado em água), PU-cimento (curado em água e CO2) e PU-cimento-casca (curado em água e CO2). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na Figura 3, os materiais apresentaram curvas típicas de materiais elástico e plástico. A 
tensão máxima de compressão foi maior para PU-Cimento com cura em água, seguido pelo 
PU-Cimento curado em água e CO2, sendo de 0,14 MPa e 0,12 MPa, respectivamente. Os 
materiais com casca de ovo apresentaram menor resistência mecânica de compressão sendo 
de 0,06 MPa para PU-Cimento-Casca com cura em água e de 0,04 MPa para PU-Cimento-
Casca com cura em água e CO2. 

A substituição de 50% do cimento por casca de ovo reduz a resistência mecânica à 
compressão para PU-cimento-casca, tanto em cura em água quanto em água e CO2. A cura 
em CO2 diminuiu a resistência mecânica dos corpos de prova confeccionados, quando 
comparados a cura em água. A cura em água e CO2 pode formar ácido carbônico (H2CO3) 
que em contato com o cimento pode reagir diminuindo a resistência mecânica destes. 

 

4. Conclusões 

 

A solução avaliada neste estudo buscou verificar a possibilidade de incorporar casca de 
ovo rica em cálcio em formulações de argamassas utilizadas em materiais com propriedades 
de isolamento térmico geralmente utilizadas em projetos da construção civil, para melhorar 
o conforto térmico do ambiente. 
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Os melhores desempenhos em relação ao isolamento térmico foram observados em 
corpos de prova confeccionados com argamassa constituídos de cimento curados em água 
que apresentou a menor variação de temperatura no teste térmico. Com relação aos testes de 
absorção de água, fator importante em materiais de construção civil, os melhores resultados 
foram observados nos corpos de prova confeccionados com argamassa contendo cimento e 
posterior cura em água e gás carbônico. Em relação a resistência mecânica, os corpos de 
prova sem adição de resíduos na argamassa e curados em gás carbônico apresentaram os 
melhores resultados. A menor resistência mecânica foi observada no corpo de prova com 
resíduo de casca de ovo e curado em CO2. Um fator que pode ter contribuído para essa 
redução de resistência é a possível reação da alta concentração de carbonato de cálcio 
(CaCO3), presente no resíduo da casca de ovo, com gás carbônico (CO2) e água acaba 
formando o bicarbonato de cálcio, uma investigação mais aprofundada poderá confirmar 
essa interação. 

Dentre os materiais produzidos, a substituição de 50% de cimento por casca de ovo 
produziu corpos de prova que se apresentaram 2% menos isolante térmico, absorvem água 
de maneira semelhante, com diferença de 1% a mais para o material com resíduo. Também 
apresentaram menor resistência mecânica à compressão. Porém a função de uma placa de 
isolamento térmico não é estruturante, este ensaio não exclui o uso para esta finalidade. Os 
resultados foram inferiores para todos os materiais curados em água e CO2. 

Buscar soluções para o grande volume de resíduos inevitáveis de casca de ovos 
produzidos diariamente por diversos setores da indústria alimentícia é indispensável, 
possibilitando o surgimento de alternativas à destinação final ambientalmente amigável, 
diminuindo o volume dos resíduos em aterros sanitários, de forma inteligente e coerente. 

Como estudos futuros sugere-se estudar novas composições da argamassa variando as 
proporções do resíduo de casca de ovo e incluir resíduos com alto teor de sílica, como cinza 
de casca de arroz (Morais Alcantara et al., 2012) buscando aumentar a resistência a 
compressão do material, o isolamento térmico e a diminuição da absorção de água,  através 
da formação de silicatos de cálcio, que atualmente são empregados na construção civil como 
isolante térmicos e acústicos (Hossain e Roy, 2019; Leite et al., 2017). 
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Resumo 

O objetivo deste artigo é comunicar um conjunto de propostas que foram desenvolvidas para o 
mercado da iluminação. O mercado da faiança é bastante vasto e existem milhares de produtos e 
fabricas que produzem objetos neste material. Desse modo, mostra-se neste artigo como introduzir o 
mercado da iluminação na cerâmica fazendo produtos de valor acrescentado e que tenham 
preocupações de sustentabilidade. 

Palavras-chave: Design; sustentabilidade; cerâmica; iluminação; inovação 

 

 

Abstract 

The purpose of this article is to communicate a set of proposals that we develop that are affirming 
in the lighting market. The earthenware market is quite large and there are thousands of products 
and factories that produce objects in this material. What we want to explore with this article is how 
we can introduce the ceramic lighting market by making value-added products that have 
sustainability concerns.  

Keywords: Design; sustainability; ceramics; lighting; innovation 
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1. Introdução 

 

O setor da iluminação em Portugal é pequeno, mas reconhecido pela sua qualidade e 
excelência que se deve a soma de vários fatores como: qualidade da matéria prima; fusão do 
artesanal com a tecnologia moderna; e um design inovador. 

A AIPI (Associação dos Industriais Portugueses da Iluminação) foi fundada em 1997 com 
o objetivo de apoiar e ajudar a promover o setor da iluminação a nível nacional, tendo como 
principal finalidade a internacionalização e o aumento das exportações. Tem como objetivo 
secundário conseguir introduzir este produto em novos materiais como se pode verificar nas 
figuras 1 e 2. 

 
Figura 1: Conic Gloss Branco – Paulo Coelho. Fonte: http://aipi.pt/aipi/ 

 

 

Figura 2: Mantu - Dedal. Fonte: http://aipi.pt/aipi/ 

 

A proposta inicial deste artigo é debater a indústria cerâmica e os segmentos que nela 
estão englobados e subjacentes, desde os materiais utilizados na produção de produtos 
ligados à iluminação até o consumo de produtos de iluminação produzidos com 
preocupações no âmbito da sustentabilidade. Para isso relata-se o caso da indústria S. 
Bernardo (http://www.s-bernardo.pt/) como exemplo de uma indústria que reinventou os 
seus produtos oferecendo objetos de iluminação, procurando novos mercados 
nomeadamente para a sua própria sustentabilidade económica. 

No que diz respeito aos materiais, a faiança tem sido utilizada pela S. Bernardo para 
produzir novos produtos de iluminação. Estes começaram por ser explorados, nesta empresa 
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(atual Perpetua, Pereira & Almeida Ltda.) depois desta passar pela fase de insolvência 
registada em 2009. Esta insolvência nunca levou ao fecho completo da empresa, visto que 
esta nunca parou de laborar, arranjando mecanismos de sustentabilidade social que 
permitirem que alguns trabalhadores continuassem na fábrica. O ponto de viragem da 
empresa registou-se também com a entrada de novos acionistas, Elsa Almeida e Jorge 
Pereira Horta (que são ex-funcionários) e Fernando Perpétua (ex-diretor fabril da SPAL de 
onde se aposentou) que fizeram mudanças muito importantes para o crescimento da empresa 
que atualmente tem um renome mundial. A nível de sustentabilidade económica esta 
empresa aposta na produção de peças de grande tamanho e mais recentemente com a 
exploração da iluminação nos produtos cerâmicos, tendo até introduzido o uso da porcelana 
na criação dessas mesmas peças. 

O grupo de trabalho constituído pelos autores deste artigo visitaram as instalações da 
empresa durante o período de outubro a dezembro de 2019 utilizando-se das técnicas de 
pesquisa de entrevistas e observação para viabilizar o presente projeto. 

 

2. Revisão 

 

Como forma de promover os seus novos produtos, a São Bernardo estreou-se em 2017 
em duas feiras de referência internacional no âmbito do design (100% Design em Londres e 
Euroluce – Saloni Milão), dando assim destaque aos seus novos produtos, como se pode 
observar nas figuras 3 e 4. O objetivo maior da internacionalização mediante a participação 
em eventos internacionais é atrair novos consumidores e com isso proporcionar uma melhor 
integração da sustentabilidade econômica. Esse é um dos objetivos da gestão europeia de 
sustentabilidade como pode ser percebido em Langer (2011). 

 

 
Figura 3: 100% Design em Londres no ano de 2017. Fonte: https://www.salonemilano.it/en 
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Figura 4: Euroluce – Saloni Milão. Fonte: https://www.salonemilano.it/en 

 

Consideram-se para efeitos de projeto os seguintes tipos de iluminação: iluminação direta, 
iluminação indireta, iluminação difusa, iluminação de destaque, iluminação de orientação, 
iluminação de tarefa, iluminação exterior, iluminação interior e iluminação de presença. Já 
os tipos de candeeiros são: de teto, de parede, de mesa, de pé e urbanos. As figuras 5 e 6 
mostram exemplos. 

 
Figura 5: Candeeiro de mesa /iluminação interior. Fonte: https://www.salonemilano.it/en 

 

 
Figura 6: Candeeiro de teto /iluminação interior. Fonte: https://www.agiledesign.store/ 

 

3. Desenvolvimento do projeto 

Foi graças a introdução da cerâmica na iluminação e a esta vontade de dar a volta a uma 
situação económica e social mais difícil registada na empresa, que o grupo de trabalho 
decidiu explorar e debater este novo método de produção, que, e virtude do observado nas 

taia_
Caixa de texto
234



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

entrevistas e observações visuais das visitas técnicas tem imenso para dar e uma grande 
potencialidade, quer a nível da exploração de produtos, quer a nível do design. Esta empresa 
tem especificações técnicas e criativas que a distinguem de outras empresas cerâmicas:  

-Trabalhar com faiança e porcelana; 

-Design de peças de grande escala; 

-Procura o mercado da iluminação. 

O contacto desta empresa com a iluminação permite que as peças tenham diversas 
funções e ao mesmo tempo origina uma maior liberdade no uso dos produtos. Também 
permite a utilização de moldes que a empresa já possua para a construção de novos produtos, 
reforçando o caráter multi funcional destas ferramentas cerâmicas. 

Isto posto apresenta uma resposta à máxima do eco-design que é produzir mais com 
menos, dando resposta a sustentabilidade ambiental e indo ao encontro dos principais 
conceitos atuais sobre sustentabilidade. Conforme Manzini e Vezzoli (2012), o eco-design é 
uma atividade que liga o tecnicamente possível com o ecologicamente necessário, 
originando com isso o surgimento de novas propostas que são social e culturalmente 
aceitáveis.  

A utilização da cerâmica na iluminação tem as seguintes vantagens:  

- Possibilidade de produzir pequenas series;  

- Versatilidade formal; 

- Versatilidade estética;  

- Simplicidade na tecnologia; 

- Baixo investimento que traz um baixo custo na produção;  

- Diversificação da forma através de técnicas simples de acabamentos;  

- Possibilidade de utilização do mesmo molde; 

- Além disso, o uso de tecnologia aditiva permite formas complexas. 

 Como desvantagens pode-se citar que a cerâmica é um material que por si é bastante 
frágil algo que a faz perder valor em relação a madeira, cortiça, metais e outros. Também a 
nível formal é bastante complicado aplicar rasgos de forma reta, pois esses rasgos vão criar 
fragilidades que podem fazer com que a peça se rache com mais facilidade. Uma 
desvantagem grande em relação a iluminação é a cerâmica não ser transparente. 

A inovação na iluminação não se vê só na cerâmica. A prova disso a introdução da 
iluminação em novos mercados que o consumidor não está habituado a ver, usando materiais 
diferenciados como a cortiça, cimento, têxteis e em novas tecnologias como a impressão 3D. 

 

3.1 Propostas com a inclusão da sustentabilidade 

Foram definidas três propostas: 
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Caso 1 - A produção do projeto aqui apresentado começa antes de tudo por um 
envolvimento com várias empresas onde seria dispensado esses moldes não utilizados. Em 
seguida teria de fazer uma verificação se ainda estavam em condições e no caso de estes não 
se encontrarem em condições necessárias teria de entrevir de forma a dar-lhe essas 
condições.  

 Em seguida a parte do esboço e junção de formas, ou seja, após a seleção das formas que 
me foram fornecidas, realizar uma investigação e esboços de forma a conseguir esses 
produtos que podem entrar no ramo da iluminação.  

 Depois, passamos à parte da produção especificamente, desde aos enchimentos do molde 
(com pastas líquidas regularmente utilizadas ou com essa pasta criada a base de 
desperdícios), em seguida a colagem das formas e por fim o processo tradicional desde ás 
cozeduras á decoração. A figura 7 ilustra a proposta e a tabela 1 mostra o desenvolvimento 
explicado. Na referida tabela, a primeira imagem mostra a coleção Pine Green; a segunda 
imagem mostra a peça escolhida da coleção colocada aqui como exemplo; a terceira imagem 
mostra o resultado da peça depois do redesign e a quarta imagem mostra a proposta estética.  

 

 
Figura 7: Proposta de projeto 1. Fonte: dos autores 

 

Tabela 1: Proposta de projeto - evolução. Fonte: dos autores 
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Caso 2 - O segundo projeto consiste em pegar empresas de cerâmica que não façam 
iluminação e pegando em produtos deles e em moldes de peças atuais e a partir disso criar 
peças de iluminação. Esta inovação permitiria a empresa investir num mercado que está em 
alta. Logo os níveis de rendimento iriam subir (sustentabilidade económica); outra vantagem 
é a reutilização de peças e formas já produzidas na fábrica, não acartando custos e 
desperdício de material na concretização de moldes novos, conforme ilustra a figura 8. 

 

 
Figura 8: Proposta de projeto 2. Fonte: dos autores 

 

Caso 3 - Tendo em conta o elevado uso e desperdício de plástico e de derivados no mundo 
atual, e tendo em conta todas as consequências que isso traz para o ambiente, não só para 
nós mas também e principalmente para as gerações que nos seguem, o grupo decidiu propor 
algo que de alguma forma pudesse contribuir para a redução do uso desses mesmos 
materiais.  

 A ideia passa por, simplesmente, substituir todas as tubagens elétricas utilizadas na 
proteção de fios e instalações elétricas nas habitações por montagens do mesmo género, mas 
utilizando materiais cerâmicos. Com isso seria possível a redução do uso e desperdício de 
compostos plásticos, substituindo-os pelos cerâmicos, e ao mesmo tempo, graças a todas as 
potencialidades da cerâmica, entre elas, o facto de ser um isolante elétrico, e aquela que neste 
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caso especifico penso ser a mais vantajosa, a forma como pode ser decorada, e explorada de 
um ponto de vista gráfico que permite uma maior harmonia e um melhor «aspeto» visual 
que os plásticos utilizados agora permitem.  

A montagem destes elementos seria faseada, e composta por vários elementos, para que, 
aquando da necessidade de retificar ou modificar algo nas instalações elétricas fosse fácil e 
ao mesmo tempo prático para os trabalhadores qualificados de o fazerem. A figura 9 ilustra 
o projeto. 

 
Figura 9: Proposta de projeto 3. Fonte: dos autores 

 

4. Considerações finais 

 

Este artigo tem como objetivo mostrar o nosso contributo para incrementar a 
sustentabilidade de produtos de iluminação passiveis de materializar em cerâmica.  

Concluímos que a versatilidade deste material pode trazer inúmeras vantagem para o 
desenvolvimento de novos produtos neste ramo fazendo assim circular a economia e 
aumentando também a exportação devido a qualidade dos produtos portugueses.  

Com as propostas sugerida pretendemos a realização de projetos que tem como objetivo 
pegar no processo cerâmico e torná-lo cada vez mais sustentável. 
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Resumo 

O objetivo deste estudo é analisar quantitativa e qualitativamente diferentes materiais de coberturas 

utilizados em sistemas de aproveitamento de água pluvial, e avaliar a influência destes materiais no 

dimensionamento do volume ideal do reservatório de acumulação de água pluvial e no potencial de 

economia de água potável. No estudo de caso, foram avaliadas quatro opções de materiais (telhado 

vegetado, telhas cerâmicas, telhas de concreto e telhas metálicas) para a cobertura de um projeto de 

uma edificação residencial de baixo padrão, localizada no sul do Brasil. A análise ocorreu por meio 

de pesquisa na literatura e simulações computacionais. Os resultados indicaram que a qualidade da 

água pluvial coletada é dependente tanto do material do telhado como das condições ambientais 

locais. Além disso, o material da cobertura influencia no potencial de economia de água e no 

dimensionamento do volume do reservatório de água pluvial que é um dos componentes mais 

dispendiosos do sistema. Conclui-se que sistemas que possuem coberturas com materiais cujos 

coeficientes de runoff são mais elevados, como telhas de concreto e telhas metálicas, maximizam a 

captação e aproveitamento de água pluvial.  

Palavras-chave: Sistemas de aproveitamento de água pluvial; Materiais para coberturas; 

Coeficiente de runoff; Edificações residenciais. 

 

Abstract 

The aim of this study is to analyze quantitatively and qualitatively different roofing materials used 

in residential rainwater harvesting systems, and to evaluate the influence of these materials on the 

dimensioning of the ideal rainwater accumulation reservoir and the potential for saving drinking 

water. In the case study, four roofing material options (vegetated roof, ceramic tiles, concrete tiles 

and metal tiles) were evaluated to use in a low-standard residential building, located in southern 

Brazil. The analysis took place through literature search and computer simulations. The results 

indicated that the quality of rainwater collected is dependent on both the roof material and local 

environmental conditions. In addition, the roofing material influences the water saving potential and 
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the dimensioning of the rainwater reservoir volume, which is one of the most expensive components 

of the system. It is concluded that systems that have roofing with materials whose runoff coefficients 

are higher, such as concrete tiles and metallic tiles, maximize the collection and use of rainwater.  

 

Keywords: Rainwater harvesting systems; Roofing materials; Runoff coefficient; Residential 

buildings. 

 

1. Introdução 

 

O uso de fontes alternativas de água para o abastecimento dos pontos de consumo com 

fins não potáveis é uma importante prática na busca da sustentabilidade nas edificações. Um 

sistema de aproveitamento de água pluvial de captação pode possibilitar a utilização desta 

água como um recurso complementar e alternativo, e com isto contribuir para prevenir os 

impactos decorrentes das adversidades climáticas. 

As coberturas (superfícies de captação) são componentes de sistemas de aproveitamento 

de água pluvial que possuem grande influência no volume e na qualidade da água da chuva 

que chega ao reservatório. O material do qual a cobertura é confeccionada pode provocar 

maior ou menor retenção da água precipitada (GWENZI et al., 2015). 

De acordo com Mendez et al., (2011), a qualidade água da chuva coletada a partir do 

telhado deve ser cuidadosamente examinada, em especial se a água da chuva for destinada 

para uso doméstico. Por isso, o material de cobertura é uma consideração importante ao 

projetar um sistema de captação de água da chuva. 

A avaliação do potencial quantitativo de sistemas de aproveitamento de água pluvial e da 

qualidade de escoamento de águas pluviais a partir de vários tipos de telhados é essencial, a 

fim de estabelecer critérios para o projeto. Ambos os aspectos (quantidade e qualidade) são 

necessários para selecionar o telhado mais adequado para o aproveitamento de água pluvial. 

O objetivo deste estudo é apresentar critérios obtidos na literatura e simulações 

computacionais para a seleção do material da cobertura (área de captação de água pluvial), 

a fim de verificar qual tipo de material é mais adequado quantitativa e qualitativamente para 

aplicação em sistemas de aproveitamento de água pluvial residenciais. Também objetiva-se 

avaliar a influência de diferentes materiais de coberturas no dimensionamento do volume 

ideal do reservatório de acumulação de água pluvial e no potencial de economia de água 

potável gerado por um sistema de aproveitamento de água pluvial projetado para uma 

edificação residencial de baixo padrão, localizada em Florianópolis/SC. 

 

1.2 Área de captação de água pluvial e Coeficiente de runoff   

 

A área de captação de água pluvial é definida pela a Norma Brasileira NBR 15527 

(ABNT, 2007) como a área, em metros quadrados, da superfície impermeável da cobertura 

onde a água é captada, projetada na horizontal. 
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A captação de água de chuva pode ser realizada em diversas áreas das edificações, como 

coberturas, telhados, lajes de concreto, telhados vegetados, pavimentos (estradas, 

estacionamentos, pátios). No entanto, recomenda-se dar preferência para áreas mais limpas, 

como telhados e coberturas, que não sejam destinadas para o trânsito de pessoas ou animais 

e que estejam acima do local onde será instalado o reservatório de armazenamento, para sua 

alimentação ser por gravidade (ANDRADE et al., 2010). 

Deste modo, a maioria dos sistemas de aproveitamento de água de chuva residenciais 

utiliza como áreas de captação os telhados, pois frequentemente a água captada nas 

coberturas é considerada não poluída, ou, pelo menos, apresenta padrões de qualidade 

relativamente melhores em comparação com a água da chuva captada em outras superfícies 

(MENDEZ et al., 2011). 

Tomaz (2003) afirma que geralmente a captação de água pluvial é feita nos telhados, 

podendo ser os mesmos edificados de telhas de cerâmica, telhas de zinco, telhas de ferro 

galvanizado, telhas de ardósia, podendo estar inclinados, pouco inclinados ou planos. As 

coberturas também podem ser de telhas de concreto, fibrocimento, policarbonato, fibra de 

vidro, fibra vegetal, telhados verdes, telhas metálicas, telhas asfálticas (shingle), telhas de 

acrílico, entre outros tipos.  

Outro aspecto importante referente à área de captação de água pluvial a ser avaliado é a 

eficiência do material adotado para o telhado, pois o volume de água captado é um fator que 

depende da eficiência do escoamento superficial da área de captação. Assim, devem ser 

adotados materiais para coberturas que apresentem coeficientes de runoff (coeficiente de 

escoamento superficial) que maximizem o aproveitamento de água pluvial. 

O coeficiente de runoff, também chamado de coeficiente de escoamento superficial, é um 

valor adimensional que estima a parcela de chuva que se torna o escoamento, tendo em conta 

as perdas existentes (FARRENY et al., 2011). 

Silva et al. (1984) definem o coeficiente de escoamento superficial como sendo a relação 

existente entre o volume escoado e o volume precipitado. Esse coeficiente varia com a 

duração da chuva, com sua intensidade e com as condições físicas da área de captação. 

Outros autores referem-se ao coeficiente de runoff como coeficiente de aproveitamento de 

água pluvial, ou seja, um indicador do volume de água de chuva realmente aproveitável 

(ANDRADE et al., 2010). De acordo com Tomaz (2003), a diferença entre o volume de água 

que escoa superficialmente e o volume total de água precipitada é referente às perdas, devido 

à limpeza do telhado, perda por evaporação, perdas na autolimpeza e outras.  

O coeficiente de runoff de uma cobertura está diretamente relacionado ao material do qual 

essa é constituída. Em telhados mais porosos, as perdas são maiores e o coeficiente será 

menor, o contrário ocorre em telhados menos porosos. A textura dos diferentes materiais de 

telhado causa diferente retenção, comportamento de escoamento e diferentes processos de 

intemperismo. Portanto, cada telhado tem o seu volume de escoamento característico, 

principalmente explicado por sua inclinação e pela rugosidade dos materiais (FARRENY et 

al., 2011). 

O coeficiente de runoff deve ser adotado com critério, pois dele depende a correta 

estimativa do volume ideal do reservatório de acumulação e também a estimativa do 

potencial de economia de água potável. Diversos autores da literatura nacional e 
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internacional sugerem valores de coeficiente de runoff em função do tipo de material da 

superfície de cobertura, conforme apresenta a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Coeficientes de runoff em função do tipo de material da superfície de cobertura. 

 

Material da 

cobertura 

Coeficiente de 

runoff 
Fonte 

Telhados verdes 
0,27 Khan (2001)  

0,20 Thomas e Martinson (2007) 

Cerâmico 

0,56 Khan (2001) 

0,75 – 0,95 Pruski et al., (2004) 

0,80 – 0,90 Hofkes e Frasier (1996)  

Metálico 

0,81– 0,84 Liaw and Tsai (2004) 

0,80 – 0,85 UNEP (2004) 

0,95 Lancaster (2006) 

0,90 – 0,95 Wilken (1978) 

Cimento 
0,62 – 0,69 UNEP (2004) 

0,81 Liaw and Tsai (2004) 

Alumínio 0,70 Ward et al. (2010) 

Plástico 0,94 Khan (2001)  

Concreto asfáltico 0,90 Lancaster (2006) 

Aço galvanizado            > 0,90 Thomas e Martinson (2007) 

Fonte: Adaptado de Farreny et al. (2011); May (2004); Hangemann (2009), Tomaz (2003). 

 

Da análise da Tabela 1, nota-se que os valores de coeficiente de runoff em função do tipo 

de material da cobertura encontram-se dentro de uma faixa de 0,20 a 0,95. Esta ampla gama 

de valores de coeficiente de runoff para um mesmo material resulta da interação de muitos 

fatores, tanto climáticas (quantidade e intensidade da chuva, a umidade antecedente, os 

ventos predominantes) e arquitetura (inclinação, material do telhado, vazamentos, infiltração 

e rugosidade do material). 

 

1.2 Qualidade da água pluvial 

 

A qualidade requerida para a água de chuva depende da finalidade a que se destina. 

Assim, no caso de utilizar a água de chuva em pontos de consumo para fins potáveis deve-

se atender a Portaria nº 518 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). Além disso, as análises 

da composição física, química e bacteriológica da água pluvial devem ser elaboradas para 

verificar a necessidade de tratamento, diminuindo riscos à saúde de seus usuários conforme 

preconiza a NBR 15527 (ABNT, 2007). 

Existem vários parâmetros que podem influenciar na qualidade da água de chuva, como 

a qualidade do ar da região onde será realizada a coleta, o tipo de material da superfície de 

captação, a limpeza dessa superfície, da calha, da tubulação que transporta a água até o 

reservatório e do próprio reservatório, bem como os cuidados dos moradores com a 

manutenção do sistema e o manuseio da água (LEE et al., 2012; GHAFFARIANHOSEINI 

et al., 2015). 
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Dentre os diferentes fatores que podem influenciar na qualidade da água pluvial captada, 

buscou-se destacar no presente trabalho o tipo de telha utilizada na cobertura da área de 

captação, pois o material que compõe a superfície de coleta tem participação no resultado 

final da qualidade da água. 

Mendez et al. (2011) realizaram um estudo nos Estados Unidos analisando o efeito de 

materiais convencionais de cobertura (telhas asfálticas shingle, telhas metálicas e telhas de 

concreto) e materiais alternativos de cobertura (telhado verde e telhado frio) na qualidade da 

água da chuva captada. De acordo com os autores, os telhados metálicos normalmente são 

recomendados para aplicações em sistemas de captação de água pluvial, pois a água coletada 

a partir desses telhados tende a ter concentrações mais baixas de bactérias em comparação 

com outros materiais. Além disso, o telhado de concreto apresentou qualidade da água 

pluvial semelhante ao telhado metálico, indicando que esses materiais também são 

adequados para aplicações em sistemas de captação de água pluvial.  

Farreny et al. (2011), já citados anteriormente, avaliaram a contaminação físico-química 

do escoamento de água pluvial em três telhados inclinados (telhas cerâmicas, telhas 

metálicas e telhas de policarbonato), e um telhado plano de cascalho. O telhado plano de 

cascalho apresentou níveis mais elevados de todos os poluentes (exceto para NH4+) por 

causa dos processos de deposição de partículas, intemperismo do telhado e colonização de 

plantas. Em contraste, telhados inclinados apresentam melhor qualidade da água. 

No Brasil, Cardoso (2009) realizou uma pesquisa quantitativa sobre a qualidade da água 

pluvial na cidade de Belo Horizonte. Foram realizadas análises físico-químicas (pH, 

turbidez, cor aparente, alcalinidade, dureza, sulfato, ferro, manganês e chumbo) e 

microbiológicas (coliformes totais e Escherichia coli) da água pluvial captada em uma 

superfície de captação constituída por telhas cerâmicas e outra superfície de telhas metálicas 

O estudo concluiu que a água captada pelas telhas metálicas apresentou qualidade 

microbiológica superior à captada nas telhas cerâmica. 

Teixeira et al. (2017) compararam a qualidade da água da chuva coletada em duas 

residências em Curitiba, uma construída com telhado verde e a outra com telhado com telhas 

de concreto. A água da chuva captada no telhado com telhas de concreto apresentou menores 

valores para turbidez e demanda química de oxigênio na maioria dos resultados. O telhado 

verde contribuiu para a diminuição da acidez natural da água da chuva.  

Tomaz (2003) apresenta valores para análise de contaminação bacteriológica da água de 

chuva captada em telhados com telhas cerâmicas, chapa galvanizada e concreto, conforme 

apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Contaminação bacteriológica da água de chuva para diferentes tipos de telhado 

(Fonte: Adaptado de TOMAZ, 2003) 

Tipo de telhado 
Coliformes fecais 

(NPM*/100ml) 

Coliformes totais 

(NPM/100ml) 

Cerâmico 8 65 

Chapa galvanizada 6 45 

Concreto 5 15 

                      * NPM = Número Mais Provável  
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2. Método  

2.1 Descrição do sistema 
 

O projeto objeto deste estudo refere-se a uma edificação unifamiliar de baixo padrão com 

61,30 m² de área construída. Este projeto foi fornecido pela Companhia de Habitação do 

Estado de Santa Catarina – COHAB. A Figura 1 apresenta a planta baixa e a planta de 

cobertura da edificação. 

 

 

 

(a) Planta baixa (b) Planta de cobertura 

Figura 1. Projeto objeto de estudo - edificação unifamiliar de baixo padrão (sem escala). 

 

 

A residência analisada localiza-se no município de Florianópolis – SC, região Sul do 

Brasil. A escolha deu-se em função da disponibilidade de alguns dados necessários ao 

estudo, e, além disso, devido ao crescimento populacional e do setor da construção civil 

ocorrido nas últimas décadas, o que implica em maior consumo dos recursos hídricos. Além 

disso, Florianópolis é contemplada com boa distribuição temporal e altos índices de 

precipitação pluviométrica. 

O projeto hidrossanitário original dessa residência não contemplava o aproveitamento de 

água pluvial, por isso, foi preciso elaborar um novo projeto com sistema de aproveitamento 

de água pluvial, e dimensionar os seus componentes.  

Um esquema do sistema de aproveitamento de água pluvial da residência está apresentado 

na Figura 2. 

PLANTA BAIXA 

SERVIÇO

QUARTO

QUARTO

QUARTO

VARANDA

COZINHA
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Figura 2. Esquema do sistema de aproveitamento de água pluvial da residência (sem escala). 

 

2.2 Dimensionamento dos reservatórios  
 

O dimensionamento dos reservatórios de armazenamento de água pluvial requer a 

definição do percentual de água potável que poderia ser substituída por pluvial (demanda de 

água pluvial), obtido por um levantamento dos usos finais de água. Foram utilizados dados 

de usos finais em edificações residenciais localizadas na região da grande Florianópolis 

disponíveis em estudos realizados por Ghisi e Oliveira (2007), Peters (2006) e Ghisi e 

Ferreira (2007). Assumiu-se que as edificações consideradas nos estudos supracitados 

seriam representativas para caracterizar o setor residencial de Florianópolis. 

A faixa de consumo não potável adotada foi de 30% a 50% (com intervalos de 10%), a 

qual corresponde à porcentagem de água potável a ser substituída por pluvial para abastecer 

bacias sanitárias, máquina de lavar roupas e tanque (limpeza geral). 

O dimensionamento do reservatório ideal de acumulação de água pluvial e a avaliação do 

potencial de economia de água potável gerado pelo sistema foram realizados por meio de 

simulações no Programa Netuno versão 3.0 (Ghisi et al., 2010). Os dados de entrada 

utilizados para realizar as simulações estão descritos na sequência. 

Os dados pluviométricos foram fornecidos pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina S.A. – EPAGRI. A precipitação média mensal do período 

de 2000 a 2006 foi de 132,9 mm/mês e a precipitação média anual foi de 1595 mm/ano.  

Foi considerada como área de captação de água pluvial a área de cobertura do telhado 

disponível no plano horizontal igual a 79,6 m², verificada na planta de cobertura. O número 

total de ocupantes das residências baseou-se no número médio de habitantes por domicílio 

no Brasil, que é de aproximadamente quatro pessoas (IBGE, 2007). Foi adotada uma 

demanda per capita de água potável correspondente a 125 litros/pessoa/dia, indicada para 

residências de baixo padrão (MACINTYRE, 1996). 

Foram utilizados nas simulações valores de coeficientes de runoff (CR) verificados 

através de pesquisa na literatura para os seguintes materiais de coberturas: telhado vegetado 

Demanda de água pluvial: 
bacia sanitária, máquina de 
lavar roupas e tanque. 

Moto-bomba

Reservatório 
de acumulação 
de água pluvial 

Reservatório superior de 
água pluvial
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(CR=0,20), telhas cerâmicas (CR=0,80), telhas de concreto (CR=0,90) e telhas metálicas 

(CR=0,95) (THOMAS; MARTINSON, 2007; HOFKES; FRASIER, 1996; LANCASTER, 

2006). 

A determinação do volume do reservatório superior de água pluvial levou em conta a 

demanda diária de água pluvial de acordo com o número de moradores adotado, 

considerando os diferentes percentuais de água potável a ser substituída por pluvial. No 

entanto, em função de não estarem disponíveis no mercado alguns volumes de reservatórios, 

adotaram-se os volumes mais próximos disponíveis. O volume ideal do reservatório de 

acumulação de água pluvial foi determinado pelo programa Netuno quando um aumento de 

1.000 litros na capacidade do reservatório inferior de água resultava em um aumento igual 

ou inferior a diferença entre potenciais de economia de 0,50%. 

 

3. Resultados 

 

Depois de realizadas as simulações no programa Netuno utilizando diferentes opções de 

materiais para a cobertura, obtiveram-se os principais resultados da etapa de 

dimensionamento do reservatório do sistema analisado: volume ideal do reservatório de 

acumulação de água pluvial e potencial de economia de água potável.  

A Figura 3 apresenta um comparativo entre o volume ideal do reservatório de acumulação 

de água pluvial para as diferentes opções de materiais para a cobertura analisadas neste 

estudo, de acordo com as diferentes demandas de água pluvial.  

 

 

Figura 3 – Volume ideal do reservatório de acumulação de água pluvial  

para diferentes opções de materiais para a cobertura. 

 

A cobertura com telhas metálicas apresentou resultados semelhantes aos da cobertura 

com telhas de concreto, pois estes materiais apresentam coeficientes de runoff muito 

próximos. O volume de acumulação de água pluvial também variou entre 3000 a 10000 

litros, porém para a demanda de água pluvial de 40%, o volume ideal do reservatório resultou 

em 6000 litros, ou seja, um volume menor (1000 litros de diferença) que o indicado para a 

cobertura de telhas de concreto e também de telhas cerâmicas. 
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A Figura 4 apresenta um comparativo entre o potencial de economia de água potável em 

função das opções de materiais para a cobertura. 

 

 

Figura 4 – Potencial de economia de água potável para diferentes  

opções de materiais para a cobertura. 

 

Da análise dos resultados obtidos nas simulações, constatou-se que o telhado vegetado 

não apresentou variações no volume ideal do reservatório de acumulação de água pluvial 

(2000 litros) para as diferentes demandas de água pluvial analisadas (30%, 40% e 50%). 

Além disso, os potenciais de economia de água potável obtidos para este tipo de cobertura 

foram muito próximos (13,03 a 13,25% de economia). Isso indica que coberturas com baixos 

valores de coeficientes de runoff, com é o caso do telhado vegetado (CR=0,20), apresentam 

baixa eficiência no aproveitamento de água pluvial, não atendendo a demanda diária de água 

pluvial. 

Para a cobertura com telhas cerâmicas, o volume ideal de reservatório de acumulação de 

água pluvial apresentou uma variação de volume de 4000 a 11000 litros. Isso ocorreu devido 

ao coeficiente de runoff desse material ser maior e assim proporcionar maior captação de 

volume de água pluvial. 

Com relação à cobertura com telhas de concreto, verificou-se que o volume ideal do 

reservatório de acumulação de água pluvial variou entre 3000 a 10000 litros para as 

diferentes demandas de água pluvial analisadas. Logo, seria necessário um reservatório de 

acumulação de água pluvial com volume menor comparado a simulação com cobertura com 

telha cerâmica, porém com potencial de economia de água potável ligeiramente maior (para 

40% e 50% de demanda de água pluvial).  

 

4. Conclusões 

 

Dentre os materiais usados em coberturas da área de captação de sistemas de 

aproveitamento de água pluvial, constatou-se grande variação de valores de coeficiente de 

runoff (de 0,20 a 0,95), dependendo principalmente da porosidade e da rugosidade do 

material adotado, e também da inclinação do telhado. Com relação aos aspectos qualitativos 
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da água da chuva, verificou-se por meio da análise de diversas pesquisas realizadas em 

diferentes países, que a qualidade da água pluvial coletada é dependente tanto do tipo de 

material da cobertura como das condições ambientais, não só do clima do local, mas também 

da poluição atmosférica local. É consenso na maioria das pesquisas, que as telhas metálicas 

proporcionam melhor qualidade da água pluvial. 

No estudo de caso, foram avaliadas quatro opções de materiais (telhado vegetado, telhas 

cerâmicas, telhas de concreto e telhas metálicas) para a cobertura de um projeto de uma 

edificação residencial de baixo padrão, localizada em Florianópolis, sul do Brasil. 

A avaliação dos resultados obtidos nas simulações realizadas no programa Netuno 

permitiu concluir que coberturas de materiais que possuem baixos valores de coeficientes de 

runoff, como o telhado vegetado, apresentam baixa eficiência no aproveitamento de água 

pluvial, consequentemente apresentam um baixo potencial de economia de água potável. Por 

outro lado, os sistemas que possuem coberturas de materiais cujos coeficientes de runoff são 

mais elevados, com telhas de concreto e telhas metálicas, maximizam a captação e 

aproveitamento de água pluvial. Além disso, os resultados confirmam que o material da 

cobertura influencia no dimensionamento do volume ideal do reservatório de acumulação de 

água pluvial, que é um dos componentes mais dispendiosos do sistema.  

Como muitas cidades estão enfrentando crises de abastecimento de água devido à 

crescente pressão sobre os recursos hídricos, é muito importante que as novas edificações 

contemplem sistemas de aproveitamento de água pluvial, incorporando conceitos que 

possibilitem que as coberturas tenham também a função de áreas de captação, levando em 

conta o coeficiente de runoff na seleção dos materiais. 

Demonstrou-se por meio deste estudo, ser de fundamental importância analisar os 

aspectos quantitativos e qualitativos antes da implantação de um sistema de aproveitamento 

de água pluvial, para que assim possam ser realizadas as melhores escolhas em relação ao 

material da cobertura da edificação e aos materiais componentes dos sistemas, visando 

maximizar o aproveitamento de água pluvial e a sustentabilidade nas edificações. 
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Resumo 

Centrando a nossa atenção nas necessidades, num cenário de Catástrofes Naturais, procura-se, 
através deste artigo, relatar um processo de criação de um produto sustentável, que permita organizar, 
guardar, transportar e conservar a comida, num cenário desta natureza. 

Palavras-chave: Catástrofes; Design de Produto; Sustentabilidade 

 

Abstract 

Focusing our attention on needs, in a scenario of Natural Disasters, this article seeks to report on a 
process of creating a sustainable product, which allows to organize, store, transport and preserve 
food, in a scenario of this nature.  

Keywords: Catastrophes; Product design; Sustainability 
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1. Introdução 

 

A degradação ambiental é um assunto multidisciplinar por natureza, visto que envolve 
todas as áreas do conhecimento. De acordo com Almeida (2007), os recursos ambientais, 
hoje tidos como uma espécie de capital, são ameaçados por duas razões básicas: a ausência 
de direito de propriedade (ou seja, não tem dono definitivo) e a fungibilidade, que significa 
que ele não pode ser substituído por outro de mesma espécie, qualidade, quantidade e valor. 
Logo, o fato de serem definidos como externalidades (produtos globais de uso comum) 
origina o uso insustentável desses recursos. O uso insustentável dos recursos gera o que vêm 
sendo denominado de catástrofes devido à ocorrência de fenômenos climáticos intensos.  

Pretende-se com este trabalho mostrar o processo de criação de um produto integrado 
num cenário do design para catástrofes que, proporcione ao usuário uma maior facilidade, 
constituindo-se com um produto multifuncional, na medida em que funciona como 
recipiente para deposição de comida e de confecção da mesma e que, simultaneamente, tenha 
em consideração requisitos de caráter ambiental. O facto de ser um produto multifuncional, 
por si só, já contribui para a sustentabilidade. 

Numa situação de cenário de catástrofes, as pessoas não podem ter muitas coisas com 
elas e, se conseguirem ter poucas coisas, até por questões de espaço, movimentação e 
transporte, melhor, ou seja, o objetivo é condensar mais do que uma função num único 
objeto, reforçando o caráter de sustentabilidade do produto. 

As catástrofes naturais, hoje em dia, são cada vez mais regulares devido ás alterações 
climáticas, pois, metem as pessoas/ populações em situações de fragilidade, que fazem com 
que seja necessário olhar com maior atenção para essas necessidades, o que faz com que 
todas as soluções, sejam soluções de caráter emergente e, por isso mesmo, não podemos 
estar a criar soluções muito elaboradas. 

Uma pessoa que é sujeita a uma situação de catástrofe natural, tem um desconforto 
natural, pois, perde tudo o que tem, ou seja, o produto que for pensado pode, de certa forma, 
dar algum conforto, substituindo esse sentimento através da cortiça, que é um material 
confortável ao tato, maleável e tem requisitos de desempenho, podendo embelezar e tornar 
o objeto esteticamente mais apelativo, conseguindo comunicar esses sentimento de conforto, 
visto que a cerâmica, por si só, é mais frágil e tem pouco isolamento térmico. 

Uma catástrofe natural é também uma catástrofe social, por isso, o produto, para além 
de ter um desempenho funcional, pode também, ser esteticamente elaborado e dar uma 
precessão de conforto e de algo amigável e aconchegante. 

Este produto pode permitir: 

Depositar: Criar um recipiente para essa funcionalidade; 

Confecionar: Numa cerâmica que possa ir a chama direta, por exemplo, o grés de chama 
direta que permite essa finalidade; 

Organizar: Tem a ver com a forma como o objeto encaixa, o número de recipientes que 
vai conter, etc; 
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Guardar: Tem a ver com a questão de ser um produto que, do ponto de vista da ocupação 
espacial, esteja bem resolvido e que não tenha um desenho que necessite de muito espaço 
para poder ser depositado; 

Transportar: Se o produto tem ou não a resistência necessária, por exemplo, a questão da 
cortiça ajuda no transporte e elimina as quebras; 

Conservar: A questão do conservar, não substitui a função de um frigorífico, mas pode 
de alguma forma, proteger a comida de grandes mudanças de temperatura e, provavelmente, 
fazer com que a comida não azede tão rápido (ainda existem algumas dúvidas quanto a esta 
questão). 

Estes pontos são o caráter multifuncional do produto, onde pretendemos criar um produto 
no âmbito de um cenário de catástrofes, que possa permitir o empenho de todos estes 
exemplos e, simultaneamente, não esquecendo a questão estética e a questão do conforto 
emocional. 

A cortiça pode ser um elemento fundamental, tanto a nível do transporte, como do 
conforto, porque a cortiça, para além de ser um produto natural, pode comunicar esta vontade 
que a população de determinado país tem de ajudar e, ao mesmo tempo, pode ser um 
elemento decorativo e de conforto, explorada neste sentido. 

 

2. Definições e conceitos 

 

De acordo com a proposta, o presente projeto deverá ser implantado em um cenário de 
catástrofes naturais. Sendo desta forma, incialmente deve-se entender a obrigatoriedade 
inicial de se utilizar-se, nestes casos, de abrigos emergências. Abrigos emergenciais são 
estruturas portáteis que desempenham funções que estruturas fixas não podem: são 
empregadas rapidamente, montadas em locais de difícil acesso e são reutilizáveis. Seu 
emprego deve-se a fatores históricos, econômicos, aspectos sociais, e culturais da 
comunidade à qual se pretende fornecer o abrigo, adequando-o à realidade da sociedade onde 
serão utilizados. (ANDERS, 2007).   

Os abrigos emergenciais pode ser construídos no local ou fornecidos em kits para 
montagem (do tipo Module, Flat-pack, Tensile e Pneumatic). Surgidos incialmente com a 
necessidade de transporte junto à tribos nômades, as primeiras versões conhecidas de abrigos 
temporários foram as Tipis, dos índios norte americanos, as tendas dos nômades no deserto 
(Norte da África) e o Yurt, na Àsia. Os abrigos temporários também sofreram influência das 
construções militares desmontáveis e das suas instalações em acampamentos. 

Temos como proposta um produto que proporcione ao usuário uma maior facilidade 
tanto a nível da confeção dos alimentos, como também a nível do consumo dos mesmos. 

Posto isto, baseamo-nos nas lancheiras tradicionais, criando um conjunto de peças que 
dê, como acima referido, para o usuário cozinhar e também comer as suas refeições com a 
higiene e segurança desejada.  

taia_
Caixa de texto
254



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

Este conjunto terá como materiais a cortiça, pois esta faz com que haja maior segurança 
não só no transporte, como também para evitar queimaduras, e com isto decidimos colocar 
algo que cubra a parte em que se agarra e a base da marmita.  

De acordo com https://www.ctborracha.com/, a cortiça é um material que combina uma 
baixa densidade, com uma excelente elasticidade e com uma quase total impermeabilidade. 
Apresenta excelentes propriedades como isolamento térmico, acústico e vibrático e com isso 
tem um vasto campo de aplicações.  

A cortiça é um produto natural, extraído de uma árvore, em Portugal chamada sobreiro. 

A cortiça é extraída da “casca” do sobreiro, árvore da família das Fagáceas. Esta “casca” 
é uma camada suberosa, que constitui o revestimento do seu tronco e ramos. Apresenta como 
principais características: baixa densidade; boa elasticidade e boa recuperação a acções 
compressivas (a cortiça é o único sólido que não sofre dilatação lateral); boa resistência à 
fadiga; elevada impermeabilidade a líquidos e a gases; baixa condutibilidade térmica (é um 
excelente isolante térmico); baixa velocidade de propagação do som e baixa impedância 
acústica (é um excelente isolante acústico); é um material resistente à combustão e actua, 
portanto, como retardador da progressão de incêndios; boa resistência ao desgaste; e é um 
material hipo-alergénico. Como não absorve poeiras, não provoca alergias. 

Em seguida decidimos que a marmita em si deveria ser produzida em cerâmica, visto 
que neste tipo de acontecimentos há uma grande taxa de bactérias e fungos, e a cerâmica é 
um material poroso, logo minimiza substancialmente a contaminação dos alimentos 
tornando-o um local seguro para guardar os alimentos e as refeições. Sendo também um 
material também com grande durabilidade e qualidade. A figura 1 ilustra alguns produtos já 
existentes para o problema em questão. 

 

 
Figura 1. Exemplos de produtos para transporte de alimentos.  

 

3. Desenvolvimento do projeto 

 Com esta investigação pretendemos, através das estratégias gerais de eco design, 
desenvolver um produto que tenha uma redução do impacto ambiental na produção e na fase 
de uso, aumentando a sustentabilidade do produto e a otimização dos sistemas de fim de vida 
dos produtos. 

Conforme Manzini e Vezzoli (2012), o eco-design é uma atividade que liga o 
tecnicamente possível com o ecologicamente necessário, originando com isso o surgimento 
de novas propostas que são social e culturalmente aceitáveis. Os autores também destacam 
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a importancia de produzir mais com menos, dando resposta a sustentabilidade ambiental e 
indo ao encontro dos principais conceitos atuais sobre sustentabilidade 

Para o aumento da durabilidade dos produtos, é necessário criarmos uma forte relação 
entre o produto e o utilizador, garantir o desempenho adequado do produto através da 
redução de risco do desgaste e quebra. 

A cerâmica é uma das opções mais comuns e mais escolhidas. Os produtos costumam 
ser mais baratos e oferecem uma ampla gama de cores, texturas, espessuras, tamanhos, 
qualidades e preços. O objetivo desta pesquisa é criar um produto leve, eficaz, funcional, 
fácil limpeza, biodegradável, baixo custo. 

O estudo ACV é uma técnica que avalia aspetos ambientais e impactos relacionados com 
todo o ciclo de vida de um produto, processo ou serviço. Os resultados da ACV apontaram 
que os produtos feitos com cerâmicas impactam menos o meio ambiente e o processo de 
produção desses produtos consome 70% menos água. 

Vantagens de ser um produto em cerâmica: fácil limpeza; não mancha; pode ser exposta 
a temperaturas muito altas (não correndo o risco de rachaduras ou riscos); não é porosa e 
como tal minimiza substancialmente a proliferação de bactérias e fungo e pode ter grande 
durabilidade e qualidade, sendo muito resistentes. 

Desvantagens de ser um produto em cerâmica: pode ter pouca resistência (podem lascar 
e quebrar em caso de impactos ou queda de objetos); deixam o ambiente mais frio; podem 
se tornar escorregadios em contato com a água, sendo aconselhável a escolha de um modelo 
antiderrapante caso entre em contato frequente com a humidade. 

Este conjunto de peças terá como material e matéria a cortiça e grés de chama direta. 

Estes dois componentes fazem com que haja maior segurança, não só no transporte, 
como também para evitar queimaduras. Em seguida decidimos que, este conjunto deverá ser 
produzido em cerâmica (grés), visto que neste tipo de acontecimentos há uma grande taxa 
de bactérias e fungos, e a cerâmica é um material poroso, logo minimiza substancialmente a 
contaminação dos alimentos tornando-o um local seguro para guardar os alimentos e as 
refeições. Sendo também um material com grande durabilidade e qualidade. 

O nosso produto é constituído por quatro peças, uma tampa (1) também em cortiça 
(22x7,5 cm), uma taça (2) em grés de chama direta (20x10 cm), um copo (3) em grés de 
chama direta (5x7,5cm) e uma base (4) em cortiça (22x7,5 cm). As figuras 2, 3 e 4 ilustram 
o projeto, sendo que na figura 2 apresentam-se os componentes. 
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Figura 2. Componentes do projeto. Fonte: própria.  

Na figura 3 apresenta-se o produto final fechado, com detalhe a cortiça que neste 
caso atual também protegendo o interior em Grés.  

 
Figura 3. Produto final fechado. Fonte: própria.  

 

A figura 4 apresenta a vista explodida do produto, mostrando o detalhe do encaixe 
das peças de cerâmica com a cortiça. 
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Figura 4.Vista explodida do produto. Fonte: própria.  

 

4. Conclusões 

 

O presente artigo mostrou uma das possíveis soluções para o problema da alimentação 
de pessoas sujeitas a catástrofes. Durante o período de 2016-2019 diversas partes do mundo 
foi assolada pelas chuvas, que provocaram alagamentos, deslizamentos e deixaram 
desabrigados em diversas regiões. De modo geral, pode-se observar uma série de iniciativas 
governamentais para sanar os efeitos das catástrofes e evitar a repetição do fenômeno. 
Quando possível, as famílias desabrigadas retornam aos seus lares; contudo com isso, 
acabam por expor-se novamente ao risco, enquanto as demais permanecem alocadas em 
abrigos provisórios. 

A UNEP (United Nations Environmental Pogramme) listou recentemente (SILVA e 
SIQUEIRA, 2017) doze grandes problemas ambientais que mais preocupavam os 
pesquisadores, administradores, gerentes e governantes. Foram assim elencados: (1) 
crescimento demográfico, (2) urbanização acelerada, (3) desmatamento, (4) poluição 
marinha, (5) poluição do ar e do solo, (6) poluição e eutroficação de águas, (7) perda de 
diversidade genética, (8) efeitos de grandes obras civis, (9) alteração global do clima, (10) 
energia, (11) agricultura, e (12) saneamento básico. 

Portanto, a questão das catástrofes está relacionada ao item 9 da lista e por essa razão é 
tratada atualmente como prioridade. Concluímos com esta investigação que há uma 
necessidade enorme de aprofundar este tema que são as catástrofes, investigando mais densa 
e vastamente formas de organização, higiene e necessidades das vítimas das catástrofes, pois 
são acontecimentos que causam grandes estragos e, as pessoas não estão preparadas para 
resistir nem para ajudar nestes casos, devido á falta de procura de soluções objetivas que 
sejam sustentáveis, recorrendo sempre a soluções fáceis, incorretas e poluentes.  
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Resumo 
A origem das matérias primas tem sido um tema recorrente na esfera industrial, considerando o               
aquecimento global e ações em prol de um desenvolvimento sustentável. A omissão no processo de               
obtenção dos materiais de origem animal influi ao existente diálogo acerca da libertação desse              
grupo, e também ao desenvolvimento não alicerçado no sofrimento animal. Nesse contexto, o             
artigo objetiva construir uma visão global a respeito da perspectiva vegana atrelada à oportunidade              
projetual que essa parcela de mercado incita. O artigo aborda autores que permitem uma avaliação               
preliminar dos incentivos às inovações materiais, assim como tópicos filosóficos com a intenção de              
apresentar ao leitor a complexidade da relação do homo Sapiens como integrante do reino animalia.               
Conclui-se a abordagem com o entendimento da importância da leitura dos fenômenos sociais para              
a atuação ética e oportuna aos novos requisitos apresentados. 
  
Palavras-chave: Couro Vegano; Materiais residuais; Libertação Animal 

 
Abstract 
 
The origin of raw materials has been a recurring theme in the industrial sphere, considering global                
warming and actions towards sustainable development. The omission in the process of obtaining             
materials of animal origin influences the existing dialogue about the liberation of this group, as               
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well as the development not based on animal suffering. In this context, the article aims to build a                  
global view regarding the vegan perspective linked to the projectual opportunity that this market              
share incites. The article addresses authors who allow a preliminary assessment of the incentives              
for material innovations, as well as philosophical topics with the intention of presenting the reader               
with the complexity of the relationship between homo Sapiens as a member of the animal kingdom.                
The approach is concluded with the understanding of the importance of reading social phenomena              
for ethical and timely performance to the new requirements presented. 
 
Keywords: Vegan Leather; Residual materials; Animal Liberation 
 
 

1. Introdução 

O contexto de produção sofre múltiplas influências, durante o início do segundo milênio             
foi notória a atenção aos aspectos ambientais; e até 2019 somado aos aspectos sociais              
econômicos e diversos outros elementos evidenciou-se o veganismo. A atenção à essa            
temática vem causando controvérsias devido a sua influência diante dos hábitos sociais e             
desenvolvimento tecnológico e mercadológico.  

 

A partir de novos requisitos as oportunidades de materializações projetuais são           
estimuladas, não somente na área de design de produto, mas também serviços, estratégia e              
outras esferas. O veganismo prospecta-se em direção à mitigação de danos ao meio             
ambiente, assim como à geração de soluções tecnológicas e belas, contudo a erradicação do              
sofrimento animal é o cerne defendido.  

 

A People for Ethical Treatment of Animals (PETA), a maior organização de proteção             
animal do mundo, evidencia os maus tratos gerados pela indústria e destaca-se por             
influenciar mudanças em grandes marcas de moda. Através de ações, materiais gráficos            
(imagem 01), e diversas iniciativas o grupo chama a atenção aos aspectos ambientais,             
assim como defende banir o uso dos animais como insumo para produtos, testes             
cosméticos, como fins de entretenimento; e estimula a geração de novas alternativas ao             
couro animal.  

 

 
 

Figura 1: Campanha da PETA. Fonte: Peta 
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Em adição aos fins citados acima a abordagem alimentícia é uma das grandes temáticas              

do século XXI, tendo em vista que segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change              
a relação com a agricultura é uma grande influência às causas das mudanças climáticas.              
Cerca de “23% dos gases de efeito estufa emitidos advém da agricultura, pecuária e              
florestas” necessárias para manter esse sistema (PYTEL, 2019). 

 

Essa abordagem que defende erradicar o uso de animais é complexa, pois envolve um              
dos “insumos” base do desenvolvimento social do homo sapiens. O Centro das Indústrias             
de Curtume do Brasil (CICB) informa que “o setor do couro emprega mais de 50 mil                
trabalhadores e, parte desse contingente, dedica-se exclusivamente a ações para reciclagem           
de águas, descarte adequado de resíduos e melhora de processos” defendendo que essas             
ações têm gerado impactos positivos significativos ao meio ambiente.  

 

Cardoso e Lopes (2015) apontam o couro e seu uso primordial na região semiárida,              
onde o material era utilizado na confecção de “gibões, chapéus, cantis, e uma gama de               
outros apetrechos de trabalho, indispensáveis para que o campear do gado fosse realizado”.             
A partir dele os indivíduos produziam obras de arte e empregavam-nos aos mais diversos              
artigos da residência, ademais a prática se efetivou como parte da construção cultural local.  

 

Manzini e Vezzoli (2011) que caracterizam um contexto de criação no qual o caráter              
sistêmico é mais acentuado que no processo artesanal. Os autores destacam a relevância de              
pesquisas visando o desenvolvimento de novos materiais buscando mitigar o impacto           
ambiental; assim como aspectos relativos ao consumo, enfatizando a necessidade de           
rompimento com padrões anteriores que alinhavam o bem-estar social ao consumo de            
produtos industriais. Observa-se o crescimento de projetos de produtos que visam trazer            
consonância entre o consumo e a resiliência ambiental, que corresponde, segundo Vezzoli            
(2010), a dimensão ambiental da sustentabilidade.  

 

Esse complexo cenário apresentado ao campo do design requer um processo analítico            
delicado, é importante compreender o diálogo vegano sem rejeitar a história construída por             
meio dos recursos animais. Contudo, a crescente consciência acerca da repercussão           
ambiental negativa advinda do consumo de produtos animais, somada à difusão dos            
malefícios à saúde provenientes dessa dieta, geram aspectos que influenciam a propagação            
do veganismo.  

Nesse sentido, o artigo busca incentivar a discussão acerca da forma como o mercado              
pode ler o cenário atual com foco nas oportunidades de desenvolvimento material.  

 
2. O especismo 

 

A PETA defende que o “o especismo é uma crença equivocada de que uma espécie é                
mais importante que outra, e essa mentalidade tóxica está profundamente arraigada em            
nossa sociedade, resultando em todos os tipos de consequências negativas”. O grupo            
ativista também faz referência ao livro Animal Liberation do autor Peter Singer, publicado             
no ano de 1975 o material foi considerado um conteúdo filosófico impactante, e um marco               
no que se refere ao diálogo acerca do tratamendo do homosapiens com os demais animais.  
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A Doutora Sônia Felipe (2013) aponta em suas pesquisas as problemáticas da relação do              

homo sapiens com os demais animais do reino animália, com foco nas implicações éticas,              
ambientais e nutricionais do consumo de leite bovino: 

O princípio da igual consideração de interesses semelhantes elaborado na ética prática            
animalista, iniciada na metade da década de 70 do século XX, em Oxford, pelo jovem               
estudante de Filosofia, Peter Singer, ao mesmo tempo em que a revolução verde colhia seus               
primeiros sucessos -, exige a incorporação da dor e do sofrimento dos animais não-humanos à               
reflexão ética. Segundo esse princípio, os interesses fundamentais dos animais não-humanos           
são tão relevantes para eles quanto o são os nossos, para nós. Não há distinções especistas entre                 
direitos fundamentais quando se trata de seres sencientes, isto é, cientes de sua dor e capazes de                 
sofrer. (FELIPE, 2013) 

 
 

 
Figura 2: Homocentrismo à esquerda e especismo seletivo à direita. Fonte: (FELIPE, 2013) 

 

A autora por meio de palestras e de seu livro Galactolatria, destaca a falha semântica               
gerada pelo projeto gráfico dos alimentos e a realidade da indústria dos laticínios. Processo              
que submete a vaca à um sofrimento intenso, desde a inseminação por mãos humanas,              
supressão de seu filhote, processo diário de má alimentação, condição de           
semiconfinamento e a falta de suavidade com que o leite é retirado do úbere. A autora                
aprofunda-se no entendimento desse cenário ético, e alerta à inadequação nutricional do            
consumo do leite de vacas pelo homo sapiens. 

 
2.2   O Homosapiens está contido no Reino Animalia 

 

Trindade (2014) aponta que o não reconhecimento do homo sapiens dentro do reino             
animália é ecologicamente incorreto e moralmente problemático. Ele defende que a forma            
como o termo “animal” é empregado caracteriza uma linguagem especista, considerando o            
cunho hostil e degradante associado ao uso. O autor defende que a razão dessa intensa               
resistência popular à perspectiva de humanos como sendo animais é, precisamente, a            
reconstrução cultural pela qual o termo ‘animal’ passou ao longo dos séculos. 
 

Quando uma mulher reage ao ser destratada protestando: “Eu sou um ser humano!” ou “Eu               
quero ser tratada com respeito, não como um animal,” o que, exatamente, ela está sugerindo               
acerca das formas aceitáveis de tratar os outros animais? Talvez devido a comparações entre              
mulheres e animais não-humanos tão comumente implicarem em sexismo, muitas mulheres           
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anseiam por se distanciar dos outros animais. Feministas, em especial, percebem que a imagem              
do “animal” tem favorecido a opressão das mulheres. Entretanto, se o nosso tratamento e visão               
dos outros animais se tornassem carinhosos, respeitosos e justos, as metáforas           
não-humano/animal rapidamente perderiam todo o seu poder ofensivo. Poucas mulheres têm           
notado o quanto acabam espelhando os seus opressores patriarcais ao tomarem parte na             
degradação de outras espécies. Mulheres que evitam reconhecer que são animais possuem uma             
grande semelhança com homens que preferem ignorar que mulheres são humanos           
(DUNAYER, 1995, p. 19; APUD TRINDADE 2004). 

 
A compreensão da relação entre o homo sapiens e os demais animais é complexa,              

extensa e controversa, no entanto o conteúdo apresenta uma linha de raciocínio que elucida              
fragmentos das motivações dos defensores dos direitos animais. É pertinente apontar que            
as configurações sociais, nesse artigo, tem um papel importante ao passo que esses arranjos              
proporcionam oportunidades para novas soluções; e nesse contexto vegano, incitam          
avanços tecnológicos e ocasionam impactos mercadológicos. 
 

3.  O mercado Vegano e a geração de oportunidade para profissionais do Design 
 

O Jornal El País, por meio das pesquisas do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e               
Estatística (IBOPE) conclui que cerca de 30 milhões de pessoas, ou 14% da população              
brasileira aderiu a dieta vegana. Vale ressaltar que vegetarianos não consomem animais em             
sua dieta, enquanto que os veganos em adição a não comer carne animal, abstém-se de               
ovos, leite, couro, peles e todos os produtos derivados de animais (HERNANDO, 2019) 

 

O conteúdo proposto pela Dra. Sônia (2013) ilustra o cenário pelo qual os animais estão               
sujeitos, destacando a omissão das relações humanas e as demais espécies animais na             
cadeia industrial. 

 

Nesse sentido, Manzini (2015) aponta que para introduzirmos inovação social deve-se           
haver o contexto que necessita de mudança e uma sociedade que digira novas tecnologias.              
Além disso, defende que “uma sociedade que integra novas tecnologias estimula as pessoas             
a projetar e solucionar problemas de maneiras diferentes”. A libertação animal,           
aparentemente distante do design é totalmente interligada à área, considerando todo o            
processo de geração de alternativas e seleção material envolvida. 

 

Esses estímulos motivadores à construção de novos hábitos implicam em novos arranjos            
e demandas da sociedade. Tendo em vista o papel do profissional de design e sua               
habilidade de leitura dos elementos em mudança no cotidiano, a compreensão do cenário             
vegano torna-se pertinente independente da concordância à temática. 
 

3.1 . Mercado do couro 
 

No relatório da Agência Brasileira de Desenvolvimento industrial (ABDI, 2011) a           
indústria do couro depende da pecuária de corte e dos frigoríficos, para o fornecimento da               
matéria prima. A indústria compõe-se especialmente dos curtumes, que fabricam e fornece            
o couro para diferentes indústrias, essas utilizam-no como um de seus insumos para a              
confecção de artefatos (Figura 1).  
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Figura 3: Cadeia produtiva do Couro. Fonte: NEIT/IE/UNICAMP, Apud ABDI (2011) 
 

O relatório informa que couro advém de uma grande variedade de animais, como              
equinos, caprinos e bovinos, sendo o último predominante na produção e comercialização            
mundial. Dados compilados pelo International Council of Tanners (ICT) mostram que           
aproximadamente 65% do couro produzido no mundo têm origem bovina. 

 

Apesar dos esforços para o desenvolvimento de produtos sintéticos, em 2007 as autoras             
Garcia e Madeira (apud ABDI, 2011) defendiam que ainda não haviam sido desenvolvidos             
materiais capazes de substituir perfeitamente o couro, incorporando suas principais          
características, como estilo, leveza e adaptabilidade. No entanto até o ano de 2019 muitas              
empresas passaram a desenvolver materiais alternativos ao couro animal, refutando as           
autoras e concretizando um mercado em crescimento. 
 

A agricultura animal enfatiza bastante o meio ambiente, usando muitos recursos naturais e             
produzindo grandes quantidades de metano, um gás de efeito estufa extremamente potente. O             
relatório da ONU afirmou que "uma mudança para dietas à base de plantas" é uma das                
maneiras mais significativas de reduzir os gases de efeito estufa do setor agrícola. (PYTEL.              
2019) 

 
O próprio relatório ABDI (2011) expõe a importância de investimentos para o            

desenvolvimento de produção mais ambientalmente adequada. O documento indica a          
dependência da indústria do couro à pecuária, podendo-se relacionar essa relação ao uso             
excessivo dos recursos hídricos (19 mil litros para produção de manteiga e 17.1 mil litros               
para produção de carne de boi) por exemplo. O processo do abate é velado pela indústria,                
apesar da prática ser conhecida; as fortes imagens gráficas da extração do couro (figura 4),               
por exemplo, são indícios do motivo dessa omissão.  

 

Na plataforma Vegan Design aponta-se algumas estatísticas de design, informando a           
quantidade de animais necessários para a confecção de artigos de moda. No caso das vacas: 

 
● Necessita-se de 8 vacas para produzir um sofá 
● Necessita-se de 9 vacas para produzir o interior de um Rolls Royce Phantom 
● Necessita-se de 5 vacas para produzir uma poltrona 
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Figura 4: O processo de extração de couro das vacas fonte: Portal Veganismo  
 

 

5. O mercado dos materiais alternativos 
 

A associação Vegetariana Portuguesa (2019) aponta o aumento pela procura de artefatos            
livres de crueldade animal, destacando até a indústria automobilística como Tesla e Ferrari             
e seus interiores vegan friendly. A associação, através do relatório da cultura de negócios              
Grand View Research (GVR), estima que o Mercado do couro vegan valha 85 milhões de               
dólares em todos o mundo até 2025. De acordo com o relatório da GVR, espera-se que a                 
China, Brasil, Malásia, Tailândia e Vietnam desempenhem um papel importante no futuro            
deste Mercado.  

 

Outrora considerados de baixa qualidade e frágeis, passaram a ser considerados           
materiais de alta qualidade e duradouros. Os materiais veganos disseminaram-se também           
no design de interiores, como atesta a designer Dimari (2018). A profissional aponta que o               
sofrimento animal é ignorado, contudo muito pertinente às escolhas projetuais, pois não            
somente os animais sofrem, mas cerca de 90% dos trabalhadores indianos do ramo de              
curtimento morrem antes dos 50 anos devido à exposição a toxinas.  

 

Impacto das questões animais gerou mudanças estruturais em grandes marcas de luxo            
que não fazem mais uso de peles animais em suas coleções. A exclusão do material pela                
pioneira Gucci no ano de 2015 foi um grande incentivo para outras marcas perceberem a               
importância da leitura do público para a delimitação estratégica dos negócios (FARRA,            
2017). Chanel, Calvin Klein, Burberry, Diane Von furstenberg, Giorgio Armani, Gucci,           
Hugo boss, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger dentre outras tomaram a iniciativa de excluir o              
item.  

 

Houve também a percepção do consumo dos millennials, e foi identificado que essa             
geração não tinha a mesma relação com o as peles da mesma forma que as gerações                
anteriores. Dessa forma, a mudança de estratégia de mercado pode ter sido influenciada             
pelo sofrimento animal, mas a demanda de mercado impulsionou as inovações. Não            
somente as marcas citadas anteriormente, mas a Zara e H&M como exemplos de grandes              
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empreendimentos de departamento, também buscaram alinhar-se aos requisitos do         
consumidor para favorecer os negócios (FARRA, 2017). 
 

5.1 Perspectivas problemáticas 
 

Assim como o greenwash, termo que surgiu na década de 80 nos estados unidos como               
forma de protesto às empresas que produziam propagandas de enganosas em relação ao             
desenvolvimento sustentável (WATSON, 2016); a propaganda de produtos veganos pode          
ser problemática ao passo que há materiais químicos que não são ecologicamente            
favoráveis.  

 

Em entrevista à Christian (et al, 2016) o cientista de materiais Andrew dent comenta              
sobre a problemática que envolve a substituição do couro por alternativas de pvc ou              
poliuretano, sem considerar o perigo que esses materiais apresentam em estágio de            
combustão. Outro aspecto pertinente é acerca da composição química, onde ele aponta que             
os materiais a base de PVC utilizam plastificantes como o phthalates, utilizados para a              
flexibilização do material. Esse plastificante é problemático considerando que o nível de            
toxicidade depende dos níveis e do tipo desse material utilizados. 

 

Além disso aponta-se que atualmente, a alternativa mais popular ao PVC para couro             
sintético é o poliuretano. Esse material, no entanto, apresenta seu próprio conjunto de             
desafios econômicos e ambientais. O processo químico complexo faz com que os preços             
sejam elevados, gerando uma variação de qualidade e desempenho. Outra preocupação em            
relação ao couro sintético é o uso de solventes, pois transformar poliuretano em líquido              
requer solventes de alta toxicidade (CHRISTIAN, et al 2016). 

 

Além das questões químicas destacadas, é notório que o couro tem uma vida útil              
diferente das propostas em pvc, essas não envelhecem com a mesma característica do             
couro. Outra advertência do cientista é que o couro permite a degradação no solo, apesar               
dos processos químicos pelos quais passa; enquanto as propostas em pvc requerem uma             
desconstrução molecular para serem reutilizadas. 

 

Defende, por fim, que a questão não é somente a decisão entre comprar couro animal ou                
vegano, mas sim questionar-se sobre a real necessidade de compra, considerando os            
estímulos das sociedades capitalistas. 

 
 
6.  Materiais de origem residual 
 

Para Moraes (2010), a capacidade técnico-produtivo-fabril do século XX revolucionou          
os hábitos e costumes, mas foi incapaz de permear a ética ecológica e ambiental, fator que                
começa a ser alterado devido ao crescimento da problemática ambiental. Lima (2006)            
defende que o crescimento dos problemas ambientais impulsionou abordagens mais          
inovadoras, adotando-se em maior escala os materiais naturais e resgatando seu valor para             
o design de produtos. 

 

Como apontou Dent à Christian et al. (2016) os materiais alternativos que estão             
surgindo são muito promissores, apesar da atenção necessária à composição química.           
Nesse sentido serão apresentadas três propostas empresariais que aliam a o           
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desenvolvimento de materiais à visão ética social e ambiental, impactando positivamente           
às questões animais: 

 

 
 

Figura 5: Pinatex. Fonte: Página virtual Ananas anam 
 

O tecido Piñatex é produzido pela Ananas Anam (Figura 5) é uma alternativa ao couro               
feita a partir de fibras de celulose extraídas de folhas de abacaxi. Segundo a empresa não                
são necessários recursos ambientais adicionais para matéria-prima, e não há produtos           
químicos na lista Cradle 2 Cradle de substâncias proibidas sendo usadas na produção. Eles              
vivenciam a Produção em Circuito Fechado, no qual a biomassa residual das folhas é usada               
como fertilizante / biocombustível natural. Além disso, a malha não tecida é biodegradável. 

 

Tanja Schenke (figura 6) utiliza em sua marca o resíduo agrícola da maçã, por conta da                
atenção à diminuição dos recursos naturais. Especialmente fibras que exigem mais energia,            
como o algodão, e o impacto ambiental de fibras à base de petróleo, como acrílico,               
poliéster, nylon e elastano. A marca defende que “ é hora de a indústria têxtil e de vestuário                  
procurar alternativas sustentáveis”.  

 

 
 

Figura 6: Bolsas da empresa Happy Genie. Fonte: Página virtual Happy Genie 
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A marca italiana Vegea (Figura 7) propõe o laço entre a química e aquicultura para o                

desenvolvimento de produtos sustentáveis. Essa proposta desenvolvida pelo arquiteto         
italiano Gianpiero Tessitore surgiu da sua inquietação acerca da escassez de alternativas ao             
couro para a indústria da moda e de móveis. O material é feito a partir dos resíduos                 
descartados na produção de vinho, como sementes, cascas e talos da uva e foi selecionado               
pela Bentley para o interior do modelo Exp 100 Gt.  

 
 

 
 

Figura 7: Tecido a base de uva. Fonte: Página virtual Vegea 
 
 

A fábrica da NUVI NOMAD (Figura 8) fica em Chiang Mai na Tailândia e a sede em                 
Frankfurt, Alemanha. Na página virtual da empresa é descrito que o princípio fundamental             
do empreendimento é “criar o melhor produto, sem causar danos, ao mesmo tempo em que               
usa a moda para inspirar responsabilidade social e ambiental”. 
 
 

 
 

Figura 8: Acessórios da empresa Nuvis Nomad.  Fonte: página virtual da empresa  
 
 

Conclusão 
 

O artigo apresentou uma visão global acerca da perspectiva vegana e a influência desse              
nicho no desenvolvimento mercadológico vigente. Através dos primeiros tópicos foi          
possível contextualizar o leitor acerca da complexidade entre a relação do homo sapiens e              
os demais animais. 
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É importante salientar que a visão global do designer pode implicar uma visão pouco              

aprofundada acerca do contexto, neste caso, aspectos filosóficos e químicos não são da             
expertise do profissional. No entanto conclui-se que é imprescindível treinar a           
sensibilidade à leitura das configurações sociais, tendo em vista a importância da reflexão             
acerca dos fatores que influem nos arranjos; e lembrar do aspecto multidisciplinar dos             
desafios projetuais. 

 

Retomando o questionamento de Dent, é válido repensar se os esforços devem            
convergir à seleção dos materiais ou reconsiderar a real necessidade de compra;            
pensamento alinhado ao conceito de desatrelar o bem-estar social ao consumo (MANZINI            
e VEZOLLI, 2011). Possivelmente o sofrimento animal não tenha sido o motivo principal             
das decisões empresariais, contudo, reforça o poder do consumidor em estimular inovação            
nas grandes corporações; como pôde ser visto por meio das iniciativas de grandes marcas              
de luxo, ações estratégicas e sensibilidade à leitura das novas configurações e demandas             
sociais. 
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Resumo 

Nos dias de hoje, ouvimos falar constantemente em sustentabilidade, mas será que conseguimos 
realmente definir o que qualifica algo como sustentável? Quando adquirimos um produto ou serviço, 
a imagem leva-nos a fazer uma escolha e para isso queremos que a informação qualitativa seja de 
fácil acesso e compreensão. Para isso existem Selos de Certificação e de Sustentabilidade, que nos 
garantem que foi feita uma análise e validação dos métodos e processos relacionados com o 
desenvolvimento do produto ou serviço, e práticas sustentáveis na empresa que os executa. Cada selo 
possui uma imagem única e simples que comunica a certificação numa determinada área, elaborado 
para o público alvo definido. Procuraremos assim fornecer ferramentas que orientem na procura e 
obtenção desses selos apresentando organizações, entidades e programas que apoiam empresas, 
produtos e projetos. 

Palavras-chave: Certificação; desenvolvimento sustentável; Sustentabilidade 

 

 

Abstract 

Today we are constantly hearing about sustainability, but can we really define what qualifies 
something as sustainable? When buing a product or service, its image leads us to make a choice and 
for that we want qualitatif information to be acessible and understandable. For this there are 
Cestification and Sustainability Seals, wich assure us that an analisys and validation of the methods 
and processes related to the development of the product or service, and sustainable practices in the 
company that performs them. Each label has a unique and simple image that communicates 
certification in a perticular area , designed for the defined for the defined target audience. We will 
therefore seek to provide tool to guide you in finding and obtaining these labels featuring 
organizations, entities and programs that support companies.products and projects.  

Keywords: Certification; Sustainable development; Sustainability 
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1. Introdução 

 

A sustentabilidade nos dias de hoje parece estar presente em todo o lado, fazer parte de 
todos os assuntos, definicões e estratégias publicitárias. Na verdade cada entidade cria o seu 
próprio referencial de comparação pelo qual analisa a sustentabilidade pelo seu ponto de 
visto particular. A representação física é em si de difícil análise qualitativa generalizada, 
visto que a a fronteira de atuação varia de acordo com as necessidades e universo de cada 
organização. 

Nos anos 80, uma comissão especial na United Nations Environmental Programme 
(UNEP), designada de World Comission on Environment and Development (WCED), 
publicou o Relatório Brundtland que define Desenvolvimento Sustentável como “aquele que 
garante a satisfação das necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras em satisfazer as suas necessidades” (Relatório Brundtland, em 1987 
(BRANDÃO, 2012).) e identificou os seus três componentes fundamentais: 
Desenvolvimento Ambiental, Desenvolvimento Económico e Desenvolvimento Social, 
conhecidos pelos três pilares da Sustentabilidade (Tripple Bottom Line).  

Somente a coexistència e interação harmoniosa destes três pilares leva à sustentabilidade 
e o seu equilíbrio tem de estar presente em qualquer atividade. Há portanto uma 
responsabilidade por parte das empresas, públicas ou privadas, para fazer cumprir o 
Desenvolvimento Sustentável.  

Diz-nos Davis: “a responsabilidade empresarial … começa quando a lei acaba. Uma 
empresa não está a ser socialmente responsável se apenas se limita a cumprir com a lei, uma 
vez que isto é o que o comum do cidadão faria. Uma empresa que procure a maximização 
do lucro numa abordagem tradicional, teria apenas este comportamento. 

Responsabilidade social vai um passo mais além. É o reconhecimento pela empresa da 
importância das obrigações sociais que excedem o exigido por lei.” (Keith Davis, 1973) 

Ao nível dos pilares da Sustentabilidade, podemos encontrar critérios de avaliação para 
cada um. A Sustentabilidade Económica é atingida quando a relação entre os custos de 
produção e manutenção estão equilibrados, viabilizando a rentabilidade de uma empresa, e 
promovendo o emprego digno. Analisa a saúde financeira, o desempenho económico, 
possíveis benefícios financeiros e oportunidades de negócio. 

A Sustentabilidade Ambiental garante a integridade global do ecossistema, analisando a 
qualidade do ar, da água, do solo e dos seres vivos. Controla quatro áreas: recursos 
renováveis, recursos não renováveis, poluição e tratamento de desperdícios. A OECD 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) aponta quatro critérios de 
avaliação: Regeneração, Substituibilidade, Assimilação e Evitar a Irreversibilidade. 

A Sustentabilidade Social visa a Coesão Social, promovendo boas relações sociais e 
evitando a discriminação e rutura sociais. Tem uma grande preocupação pelas comunidades 
locais, reconhece e respeita a diversidade cultural evitando qualquer forma de exploração, 
respeitando assim os interesses das partes interessadas (stakeholders). A Global Reporting 
Initiative (GRI), umas das maiores organizações a nível da Sustentabilidade, promotora de 
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Relatórios de Sustentabilidade, avalia quatros parâmetros: Responsabilidade do Produto, 
Sociedade, Direitos Humanos e Prática Laborais e Trabalho Digno. 

A preocupação e procura pela Sustentabilidade tem-se verificado cada vez mais a nível 
empresarial, não só pela integração de requisitos legais como pela crescente preocupação 
por cumprir as metas da Sustentabilidade empresarial e assim conquistar uma posição de 
confiança por parte dos consumidores e stakeholders, que se traduz num aumento do seu 
valor económico. 

Importa que saibamos onde nos situamos e para onde queremos que a nossa empresa ou 
negócio se dirija, e consiga alcançar os desejados Selos Sustentáveis. Indicadores de 
Sustentabilidade, Relatórios de Sustentabilidade, Certificação, Normalização, Ciclo de Vida 
de Produto são alguns conceitos que nos darão as bases para ficarmos a conhecer os 
caminhos que nos levarão à sustentabilidade. 

O objectivo aqui é o de procurar determinar quais as principais ferramentas e 
metodologias em utilização referentes à avaliação de sustentabilidade. A pesquisa 
bibliográfica foi feita sem orientação de área de atuação, tendo em conta as fronteiras 
nacional e internacional, visto que existem repercursões em qualquer decisão empresarial 
tomada, mesmo a nível local. 

 

2. Definições e conceitos 

Cada organização, empresa ou particular que pretenda alcançar a sustentabilidade, e ver 
esse objetivo reconhecido através de Certificação e Selos de Sustentabilidade deve ter a 
noção de que embora por vezes pareça que determinada temática não leva à sustentabilidade, 
na verdade todas a componentes do percurso de criação e comercialização de um produto 
estão ligadas, garantindo a harmonia dos três pilares da sustentabilidade  Pretende-se aqui 
definir alguns termos que importa conhecer no âmbito da Sustentabilidade. 

2.1 Indicadores e sustentabilidade 

Entendem-se por indicadores de sustentabilidade os parâmetros de avaliação de uma 
organização por forma a comunicar aos seus stakeholders (partes interessadas) informação 
relativa ao seu posicionamento na área da sustentabilidade. A dificuldade de mensurar alguns 
aspetos da sustentabilidade tornam dificil a criação e definição de um sistema de Indicadores 
de que sirvam todos os utilizadores, visto o meio ambiente onde estão inseridos influencia 
os critérios de avaliação a serem usados. Existem no entanto uma grande quantidade de 
métodos utilizados, nomeadamente: 

Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (SIDS) – A nível nacional está 
em vigor o SIDS Portugal, gerido pela Agência Portuguesa para o Ambiente. 

Internacionais: 

- Ecological Footprint Method (EFM):  http://www.footprintnetwork.org 

- Dashboard of Sustainability IISD (DS) - https://www.iisd.org/library/dashboard-
sustainability-brochure 

- Barometer of Sustainability IUCN (BS) - https://portals.iucn.org/library/node/11335 
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- Human Development Index UN (HDI) - http://hdr.undp.org/ 

Um dos Sistemas mais utilizados e de reconhecimento por parte dos consumidores e 
interessados no cumprimento da sustentabilidade mais adotado é o da realização de 
Relatórios de Sustentabilidade.  

O Método mais utilizado foi desenvolvido pela organização Global Report Initiative 
(GRI), com o nome Diretrizes para Relatório de Sustentabilidade.  

2.1.1 Leis e Decretos-lei 

Para fins juridicos, as leis e decretos-lei têm o mesmo valor, sendo as leis, atos aprovados 
pela Assembleia da República e os Decretos-lei aprovados pelo governo, em ambos os casos 
de acordo com a Constituição da República Portuguesa. Existem também, as Portarias que 
são aprovados por uma comissão especial do Governo e que visam assuntos em particular. 

Toda esta informação é atualizada diariamente e publicada no jornal oficial do Governo 
denominado Diário da República, e podem ser consultados em: http://www.dre.pt 

2.1.2 Governo 

“O Governo é o órgão de condução da política geral do país e o órgão superior da 
Administração Pública.” Artº 182º da Constituição da República Portuguesa. O Governo é 
o órgão de soberania que detém funções políticas, legislativas e administrativas, composto 
pelo Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de Estado e Subsecretários de estado. 

No atual Governo da República Portuguesa (XXI), cada Ministro dirige uma área 
governativa. No atual momento compõe-se de 17 áreas, cada uma com uma ou mais 
Secretarias Gerais. Na pagina oficial do Governo, podemos encontrar diversas informações 
acerca das competencias de cada departamento, bem como legislação, e programas 
atualmente em decurso. Portal do Governo: http://portugal.gov.pt 

2.2 União Europeia (EU) 

A União Europeia é uma união política e económica criada em 1958, constituida por 28 
países.Tem como objetivos estreitare fomentar as relações políticas e económica entre os 
países. 

Com vários domínios de intervenção, a livre circulação entre pessoas e bens ou serviços 
veio trazer a facilidade de acesso a recursos e informação. Esta instituição é  uma ferramenta 
importantíssima de apoio, pesquisa, análise e validação da certificação de  sustentabilidade 
em foco neste artigo. Podemos aceder em : http://europa.eu 

2.3 Normas harmonizadas 

A comparação de produtos com diferentes referenciais, é muito difícil, para isso foram 
criadas normas que standardizam esse mesmo referencial. O mais conhecidos desse sistema 
standardizado é o Sistema Internacional de medição (SI). A qualidade e segurança dos 
produtos, equipamentos ou sistemas depende da obediência a certas Normas, tornando-se 
assim fiável para o consumidor.  

Com a Normalização vem a facilidade de acesso aos mercado internacionais. Mas o que 
são realmente as normas? “São documentos técnicos que:  

1. fornecem regras, orientações ou características para produtos ou serviços;  
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2. são estabelecidos por consenso;  

3. são aprovados por um organismo de normalização reconhecido;  

4. baseiam-se em resultados comprovados, científicos, técnicos ou experimentais;  

5. são de aplicação voluntária.” 

2.3.1  Tipos de Normas 

Existem diferentes tipos de normas, conforme o nível de atuação: Internacionais (ISO), 
Europeias (CEN) e Nacionais (IPQ) 

2.3.2 Organismos de Normas e Normalização 

A elaboração das normas é feita por uma Comissão Técnica nomeada e aprovada por 
Entidades Reguladoras, respeitando um processo e metodologia próprios. Temos a nível 
nacional: Instituto Português da Qualidade (IPQ). A nível Europeu: ETSI, CEN e 
CENELEC. A nível Internacional: ITU, ISO e IEC. 

As normas são identificadas pela sua referência, que está ligada a origem da sua elaboração. 
São depois composta por um número e pelo ano da sua elaboração. Em alguns casos poderá 
haver um período de alguns anos entre a sua conceção e entrada em vigor. Exemplo: NP EN 
ISO 14001:2015 - Sistemas de gestão ambiental; Requisitos e linhas de orientação para a sua 
utilização 

Todas as normas podem ser encontradas em catálogos online, e adquiridas pelo utilizador. 

Normas portuguesas : http://www1.ipq.pt 

Normas Europeias: http://www.cen.eu 

Normas Internacionais: http://www.iso.org 

2.4 Certificação  

A certificação é uma declaração de uma entidade competente para o efeito, isenta e 
externa à organizção que atesta que um determinado produto ou serviço corresponde aos 
requisitos de um referencial de análise. São normalmente facultativos, excepto em casos de 
segurança do produto. 

Tem uma duração de 3 anos e é regularmente confirmada atraves de visitas regulares a 
empresa.  

2.4.1 Organismos de Certificação 

Um Organismo de Certificação é uma Entidade independente, reconhecida pelo Instituto 
Português de Aceditação (IPAC) e habilitada para a certificação de produtos, serviços, etc. 
Temos por exemplo:  

Associação Portuguesa de Certificação – APCER http://www.apcer.pt 

Associação para a Certificação – CERTIF http://certif.pt 

SGS http://www.sgs.pt 

Centro Habitat – http://www.centrohabitat.net 

Forest Stewardship Council (FSC) Portugal - https://pt.fsc.org 
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Na página do IPAC, podemos encontrar as diferentes entidades acreditadas, bem como 
as certificações que cada uma está habilitada a emitir: http://www.ipac.pt 

 

2.4.2 Processo de Certificação 

Consiste na realização de ensaios, calibrações, inspecções e certificações. 

Todo o processo deve respeitar normas internacionais e obedecer um regulamento que 
pode ser consultado em: http://ipac.pt 

É então emitido um Certificado de Acreditação com um anexo técnico. 

Simbolos de Acreditação: são obrigatórios em documentos resultantes da atividade 
acreditada.  

 

2.4.3 Organismos de avaliação técnica 

No caso de uma empresa querer obter a Certificação CE, e o seu produto não esteja 
abrangido ou totalmente abrangido pelas Normas europeias harmonizadas, pode requerer a 
uma entidade externa, imparcial que execute uma Avaliação Técnica (ETA- European 
Technical Assessment). Essas entidades têm o nome de Organismos de Avaliação Técnica, 
habilitados a emitir ETA e cada um habilitado pela Comissão Europeia, respeitando 
regulamentos e aplicado a uma determinada gama de produtos. 

Temos por exemplo: 

Laboratório de Angenharia Civil (LNEC) – Produtos para a Construção Civil http://lnec.pt 

 

3. Selos de qualidade 
 

Alguns exemplos dos selos mais usados a nível nacional e internacional 

- Marcação CE (figura 1). Uma das mais conhecidas certificações em Portugal, é a 
Certificação CE. 

 

Figura 1. Selo Marcação CE. Fonte: ec.europa.eu 

 

Esta marcação com um grafismo próprio, indica-nos que determinado produto respeita 
os requisitos estabelecidos nas normas comunitárias, designadas “Diretivas Nova 
Abordagem”. Dá a um produto a garantia de que pode ser comercializado em todo o Espaço 
Económico Europeu (EEE) sem que lhe sejam exigidos quaisquer outros ensaios ou 
certificados. É obrigatória em todos os produtos que abrangidos por pelo menos uma das 
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Directivas Nova Abordagem, embora essa obrigatoriedade estaja sujeita ao âmbito de 
utilização de cada Norma.  

Toda a informação referente as Diretivas Nova Abordagem, bem como a requisição de 
certificação online pode ser consultada em: http://marcacaoce.eu 

Os regulamentos , Normas  e âmbitos da sua utilização podem ser consultados em : 

Jornal Oficial da União Europeia http://eur-lex.europa.eu 

Instituto Portugues da Qualidade http://www1.ipq.pt 

 

- Selo de Qualidade LNEC (figura 2). Selo emitido pelo Laboratório de Engenharia 
Civil, aplicável a elementos ou componentes de edifícios.  

 
Figura 2. Selo de qualidade LNEX. Fonte: LNEC 

 

- Selo de Ouro CentroHabitat (figura 3). Selo Atribuido pela Associação Plataforma 
para a Construção Sustentável 

 
Figura 3. Selo de ouro centrohabitat. Fonte: Centrohabitat 

 

- Selo FSC (figura 4). Selo de Certificação FSC emitido pela Forest Stewardship 
Council Portugal na área florestal.  

 
Figura 4. Selo FSC. Fonte: FSC Portugal 
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- Selo EPD (figura 5). Declaração Ambiental de Produto Certificada de acordo com a 
norma ISSO 14025 (ciclo de vida do produto). 

 
Figura 5. Selo EPD. Fonte: Envirodec 

 

- Selo ISO 9001 (figura 6). Certificação de Sistemas de Gestão de Qualidade.  

 
Figura 6. Selo ISO9001. Fonte:  apcer 

 

- Selo SA 8000 (figura 7). Certificação de Responsabilidade Social  (NP ISO 4469).  

 

 
Figura 7. Selo SA 8000. Fonte: SAI 

 

Selo OSHAS 18001 (figuar 8). Antiga certificação pelo sistema OSHAS, agora subtituída 
pela ISO 45001 (Saude e Segurança no Trabalho) 

 

 
Figura 8. Selo OHSAS. Fonte: oshas 
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4. Considerações finais 

 

O estudo teórico realizado foi complementado por entrevistas, de onde se retiraram as 
seguintes considerações conclusivas. A figura 9 mostra um fluxograma construído com a 
finalidade de organizar o fluxo de informações necessário para pedidos de certificação.  

 

 
Figura 9. Fluxograma para pedidos de certificação. Fonte: própria.  

 

A figura 10 apresenta outro resultado conclusivo do presente estudo, mostrando os 
tipos de certificação encontrados de acordo com as categorias do IPAC, que foram divididas 
na figura em: Sistemas de Gestão (A), Produtos, Processos e Serviços (B) e Pessoas (C). 
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Figura 10. Tipos de certificação. Fonte: própria.  

 

A figura 11 mostra o final da parte conclusiva, com a relação de organismos de 
certificação mais relevantes acreditadas pelo IPAC. 
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Figura 11. Organismos de certificação mais relevantes acreditadas pelo IPAC. Fonte: própria. 
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Resumo 

O cimento fotocatalítico tem a propriedade de limpar a poluição do ar. Isto é conseguido 
introduzindo dióxido de titânio na pasta. O uso deste material no mobiliário urbano pode 
proporcionar uma redução signnificativa no índice de poluição. Este artigo apresenta 
algumas propostas projetuais de mobiliário urbano com esse material em Portugal.  
 
Palavras-chave: Design; Cimento; Betão; Ecodesign; Purificação 

 

Abstract 

Photocatalytic cement has the property of cleaning air pollution. This is achieved by 
introducing titanium dioxide into the paste. The use of this material in urban furniture can 
provide a significant reduction in the pollution index. This article presents some design 
proposals for urban furniture with this material in Portugal. 

Keywords: Design; Cement; Concrete; Ecodesign; Purification 

 

1. Introdução  
 

Considera-se mobiliário urbano um conjunto de instalações no espaço público que tem 
por propósito atender as necessidades urbanas da comunidade. De acordo com a legislação 
mais recente, o termo mobiliário urbano significa “todo o elemento ou conjunto de elementos 
que, mediante instalação total ou parcial na via pública, por si ou instrumentalmente, se 
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destine a satisfazer uma necessidade social ou a prestar um serviço, a título sazonal ou 
precário” (GIL, 2011).  

Desta maneira, de acordo com esse Decreto-Lei, são exemplos de mobiliário urbano: 
paragens de autocarro, parques infantis, luminárias, ginásio ao ar livro, WC para animais, 
entre outros. Hoje, é possível encontrar mobiliários urbanos em várias vertentes de 
utilização, ao contrário do que acontecia há alguns anos, onde apenas era considerado em 
bancos, cabines telefónicas, caixotes do lixo e bebedouros.  

De acordo com Gil (2011) mobiliário urbano é definido como um conjunto de 
equipamentos de rua que estão inseridos em um espaço público com o propósito de oferecer 
serviços específicos e diferentes funções com resposta às necessidades da população. É de 
suma importância sua relação com arquitetura, design e engenharia, uma vez que esse tipo 
de interferência altera a paisagem urbana, sendo portanto necessário que tanto na forma, 
quanto nos materiais utilizados tenha-se o devido cuidado com fatores mercadológicos e 
culturais da região. 

Com o passar do tempo o conceito foi mudando, consequência das novas tecnologias, 
mentalidade e crescimento das cidades. Isso levou a procura de novas formas e métodos de 
desenvolver este tipo de mobiliário e acrescentou itens que antes não eram usuais em espaços 
públicos. A consciência sustentável e ambiental tem vindo a ter grande influência e procura 
nos mercados nacionais e internacionais, onde o mercado do mobiliário de espaços públicos 
não é exceção. A sustentabilidade define-se como a capacidade que o ser humano tem de 
interagir com o mundo, preservando a natureza e as gerações futuras e respeitando os três 
pilares básicos, o fator económico, o fator social e o fator ambiental.  

De acordo com as medidas ambientais europeias a legislação deve ser “respeitada por 
empresas e cidadãos para evitar custos mais altos com saúde, perda de receita pública e 
concorrência desleal entre empresas. Em todo o território europeu, diferentes autoridades 
públicas são responsáveis por promover, monitorar e fazer cumprir a legislação ambiental 
da UE. No entanto, eles enfrentam obstáculos como sistemas nacionais ineficientes, 
treinamento técnico insuficiente, baixo envolvimento da população e procedimentos 
inadequados de avaliação.  

Com seu plano de ação de nove pontos para garantir a conformidade com os regulamentos 
ambientais, a Comissão Europeia pretende ajudar as autoridades públicas a promover, 
monitorar e fazer cumprir a legislação ambiental. Visto que o desenvolvimento sustentável 
é um fio condutor para este projeto, é importante salientar a preservação das matérias-primas 
necessárias para produzir os materiais necessários para a fabricação deste tipo de produto. 
Posto isso, surge a urgência de otimizar o uso destes materiais.  

Sendo que estes produtos são para uso público, a sua produção terá de ser suportada 
ecologicamente para uma produção em grande quantidade. Neste artigo são também 
apresentados conjuntos de propostas que demonstram inovação e sustentabilidade no uso do 
betão e cimento como material de construção de mobiliário urbano. Concluindo assim com 
a forma mais eficiente de introduzir e utilizar o cimento e ou betão fotocatalítico na produção 
de mobiliários urbanos. 
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2. Fundamentação teórica  

 

Yucel (2013) considera que um projeto em que o mobiliário for planejado e coordenado 
em conformidade com o conceito de design mais abrangente é melhor do que aqueles que 
foram selecionados de uma forma fragmentada sem ter em conta as necessidades dos 
utilizadores, o caráter arquitetônico ou as condições do local.  

Durante a pesquisa realizada em Caldas da Rainha (Portugal), procuramos definir qual é 
o tipo de mobiliário urbano mais utilizado pelo público e constatamos que os mais usados 
são os bancos de jardim, em madeira e ferro, geralmente, e os ginásios ao ar livre, 
normalmente em aço e plásticos. Ampliando-se a pesquisa, com imagens coletadas em 
viagens e também de estudos preliminares encontrados em Ferroli e outros (2019). Mostra-
se na sequencia alguns mobiliários urbanos encontrados em cidades europeias com a 
presença de cimento ou betão, em geral acompanhados de outros materiais. 

Na figura 1, tem-se, na primeira imagem, um mobiliário urbano encontrado na cidade de 
Innsbruck (Áustria), com o concreto de base para uma estrutura em madeira; na segunda 
imagem tem-se um mobiliário urbano encontrado na cidade de Bruxella (Bélgica), também 
com o concreto usado de base para uma estrutura de madeira.  

 

  

Figura 1. Mobiliários urbanos em Inssbruck (Áustria) e em Bruxellas (Bélgica. Fonte: própria.  

 

A figura 2 mostra, na primeira imagem, um mobiliário urbano encontrado em Sevilla 
(Espanha) com uma proposta interessante de união entre concreto e madeira. A segunda 
imagem da mesma figura mostra um mobiliário urbano encontrado em Nazaré (Portugal), 
com o cimento atuando como base, novamente com uso em comum com a madeira.  

Para o desenvolvimento deste artigo realizou-se uma pesquisa sobre vários materiais, 
sendo o cimento como base de toda a estrutura mobiliária e resíduos industriais que poderiam 
ser adicionados ao cimento e que formariam então um novo material sustentável.  
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Figura 2. Mobiliário urbano em Sevilla (Espanha) e Nazaré (Portugal). Fonte: própria.  

 

O referido cimento é um aglomerante hidráulico que, em contato com a água, produz 
reação exotérmica de cristalização de produtos hidratados, ganhando assim resistência 
mecânica. É considerado o principal material de construção obtido a partir do cozimento de 
calcários naturais ou artificiais. Misturado com água forma um composto que endurece em 
contato com o ar. É também usado com a cal e a areia na composição das argamassas. O 
cimento mais utilizado e conhecido, sobretudo na construção civil, é o cimento Portland. 
(CALLISTER JR, 2016).  

O primeiro passo no desenvolvimento do cimento foi em 1756 através de John Sematton, 
que conseguiu um produto de alta resistência por meio de calcinação e de calcários moles. 
Já em 1818, o francês Louis Vicat obteve resultados semelhantes adicionando uma mistura 
de compostos argilosos e calcários, tendo recebido o título de inventor do cimento artificial. 
Em 1824 o construtor civil Joseph Aspdin queimou uma mistura de pedras calcárias e argilas, 
que após seca, tornou-se tão dura como as pedras que eram utilizadas até então na 
construção. Esta mistura foi patenteada por Aspdin com o nome de cimento Portland, nome 
escolhido devido a sua coloração e dureza, semelhantes as rochas da ilha de Portland.   

Com a evolução dos tempos, o material a as técnicas de construção foram se alterando. 
O ser humano desenvolveu o tijolo, as telhas e o asfalto, tendo introduzido a sua produção, 
sendo que atualmente estes materiais são utilizados numa larga escala para produção de 
edifícios, casas, pontes, etc.  

A figura 3 mostra um mobiliário urbano moderno, mostrando que o material continua 
em evidência. O mobiliário, encontrado na cidade de Cracóvia (Polônia), mostra a 
composição do cimento com os polímeros industriais. A segunda imagem da figura detalha 
o mobiliário urbano mostrando que o mesmo possui placa solar, que permite aos usuários o 
carregamento de telemóveis, tablets e afins. Colocado neste nível, o cimento mostra-se como 
um material moderno, perfeitamente adequado as novas exigências sócio-ambientais.  
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Figura 3. Mobiliário urbano em Cracóvia (Polônia). Fonte: própria.  

 

Outro exemplo interessante é mostrado na figura 4, onde o cimento foi usado para 
composição de um mobiliário urbano para lazer. No primeiro, encontrado na cidade de 
Frankfurt (Alemanha), o mobiliário mostrado faz parte de um amplo conjunto de mobiliários 
urbanos construído para lazer e entretenimento, muitos deles em cimento e concreto. No 
exemplo o cimento foi usado para construção de uma mesa de ping pong. Na segunda 
imagem, encontrado em Badajoz (Espanha) um tradicional banco de praça. 

 

  
Figura 4. Mobiliários urbanos em Frankfurt (Alemanha) e Badajoz (Espanha). Fonte: própria.  

 

 A figura 5 mostra mais dois exemplos do uso do cimento em mobiliários urbanos. A 
primeira imagem é de um mobiliário encontrado na cidade de Mérida, Espanha. A segunda 
é um exemplo de composição entre madeira e cimento, encontrado na cidade de Aveiro, 
Portugal. A figura 6 complementa as exemplificações mostrando, na primeira imagem um 
mobiliário urbano encontrado em Paris (França) com o cimento usado sem materiais 
compostos e na segunda imagem, de Lisboa (Portugal) um exemplo do cimento em 
composição com aço. 
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Figura 5. Mobiliários urbanos em Mérida (Espanha) e Aveiro (Portugal). Fonte: própria. 

 

  
Figura 6. Mobiliários urbanos em Paris (França) e Lisboa (Portugal) . Fonte: própria. 

 

Em relação a sua composição, o cimento é um pó fino que resulta na mistura de várias 
substâncias, nomeadamente gesso e escória silicosa. Geralmente o cimento Portland simples 
é composto por aproximadamente 96% de clíquer e 4% de gesso.  

 

3. Projeto em cimento fotocatalítico  

 

O cimento fotocatalítico tem a propriedade de limpar a poluição do ar. Isto é conseguido 
introduzindo dióxido de titânio na pasta. Este agente reage a radiação solar, transformando 
agentes poluentes como óxidos de azoto em nitratos. Este material é maioritariamente usado 
como estrutural porém este projeto estuda a potencial utilização deste na construção de 
mobiliário urbano.  Exemplos de utilização de cimento e betão fotocatalítico são mostrados 
na figura 7 e serviram de inspiração ao presente projeto.   
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Figura 7. Propostas de mobiliário urbano com cimentos fotocatalítico retirados da internet. 

 

A proposta de projeto aqui demonstrada é o equipamento urbano “J”.  Este projeto tem 
como objetivo desenvolver um equipamento de mobiliário urbano que sirva mais do que 
uma função. Ou seja equipamento muda a sua função conforme este é apresentado no espaço 
evolvente. O equipamento consiste numa lastra de betão fotocatalitíco reforçado com varão 
de aço nervurado, que adopta um perfil com uma forma em ”J”. As peças podem ser usadas 
em conjunto ou individualmente e apresentadas de formas diferentes, conforme mostra a 
figura 8. 

 
Figura 8.  Projeto proposto. Fonte: própria.   

 

Considerando em todo o produto betão ou cimento fotocatalítico, que consiste numa 
mistura de argamassa de cal hidráulica aditivada com dióxido de titânio. Este agente (dióxido 
de titânio) reage, com a ajuda da radiação solar, com os óxidos poluentes do ar (exp. Óxido 
de azoto), transformando-os em nitratos. Este material é maioritariamente usado como 
estrutural em zonas de trafego automóvel elevado. Tentado assim contraria as emissões de 
poluentes que este transporte cria. 

A figura 9 mostra a proposta projetual em uso, pousando a peça com a sua face mais 
comprida criando desse modo um assento. Colocando as peças na mesma posição 
repetidamente umas ao lado das outras tem-se a possibilidade de ajustar o comprimento do 
assento. 
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Figura 9.  Projeto proposto – possibilidades de uso. Fonte: própria.   

 
 A figura 10 mostra outra possibilidade de uso. Invertendo a posição de assento da 
peça, criamos uma superfície de repouso para o utilizador. Esta, tal como o assento pode se 
regular o comprimento desta com o número de peças que são repetidas. 
 

 
Figura 10.  Projeto proposto – outra possibilidade de uso. Fonte: própria.   

 
Com um conjunto de duas destas peças, pode-se criar uma canteiro. Colocando as 

duas peças na lateral e juntando a face de maior comprimento com a de menor criamos uma 
estrutura para colocar flores, conforme ilustra a figura 11.  
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Figura 11.  Projeto proposto – outra possibilidade de uso. Fonte: própria.   

 

 

4. Conclusões 
 

Este artigo teve como objetivo a análise e exploração de possíveis boas aplicações deste 
material que é o cimento fotocatalítico em mobiliário urbano. Com a introdução deste 
material cria-se oportunidades de criar estruturas que purifiquem o ar do local onde estas 
são colocadas.  

Essa prática irá melhorar a qualidade de vida da população dos grandes centros urbanos, 
porque o cimento fotocatalítico tem como características similares ao cimento comum a 
durabilidade, resistência e boa relação custo x benefício. Entende-se desta fomra que o uso 
consciente deste material poderá vir a melhorar o meio ambiente, proporcionando também 
ganhos industrias e desenvolvimento regional.  
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Resumo 

Nos grandes centros urbanos, a geração de resíduos sólidos vem provocando uma grande 

preocupação entre os gestores das cidades. A busca por soluções na área de resíduos reflete a 

demanda da sociedade que pressiona por mudanças motivadas pelos elevados custos 

socioeconômicos e ambientais. Caso ocorra o manejo adequado dos resíduos sólidos, os mesmos 

podem adquirir valor comercial e serem utilizados em forma de novas matérias-primas ou novos 

insumos, criando um novo ciclo de vida para esses resíduos. Este artigo mostra formas de 

aproveitamento de resíduos sólidos madeireiros gerados no meio urbano, mostrando a importância 

de se estar vinculado aos ODS, como afeta a economia circular e possíveis alternativas tecnológicas 

para o uso desses resíduos. Foram utilizados dados secundários para a realização dessa pesquisa. 

Esses impactos poderão proporcionar para a sociedade modelo de gestão de resíduo sólido urbano, 

com foco na sustentabilidade. Alinhado aos conceitos de Smart Cities, será possível desenvolver 

economia e melhoria da qualidade de vida. Promovendo e destacando as alternativas tecnológicas 

como uma melhor opção para esse aproveitamento. 

Palavras-chave: Madeira; Economia Circular; Alternativas tecnológicas 

 

Abstract 

In large urban centers, the generation of solid waste causes great concern among city managers. 

The search for solutions in the waste area reflects a demand from society that presses for changes 

motivated by the high socioeconomic and environmental costs. If appropriate waste occurs or 

handles, it can use commercial value and be used in new raw materials or new inputs, creating a 

new life cycle for these wastes. This article shows ways to use waste produced in urban areas, 

showing the importance of being linked to the SDG, how it affects the circular economy and the 

alternative technological alternatives for the use of this waste. Secondary data were used to carry 

out this research.These can enable the society to manage urban solid waste, with a focus on 

sustainability. Aligned with the concepts of Smart Cities, it will be possible to develop economics 

and improve the quality of life. Promotion and prominence as technological alternatives as a best 

option for this use..  

Keywords: Wood; Circular Economy; Technological alternatives 
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1. Introdução 

 

Atualmente, sabe-se que as previsões malthusianas não se concretizaram: a população 

do planeta não duplicou a cada 25 anos e a produção de alimentos tem crescido com o 

desenvolvimento tecnológico. Mesmo que se considere uma área fixa de cultivo, a produção 

pode aumentar, em decorrência de investimentos em insumos (agrotóxicos, fertilizantes, 

biotecnologia) e mecanização, por parte do agricultor (FONTANA, 2015). Para ele e os 

defensores dessa tese, descartavam a utilização de métodos contraceptivos para limitar o 

crescimento populacional; para eles a solução estaria no controle da natalidade, sendo que o 

referido controle deveria basear-se na sujeição moral do homem (casamento tardio, 

abstinência sexual etc.). 

Aliado a isto, há um aumento do processo de urbanização, ou seja, a migração do campo 

para as cidades, e a entrada de emigrantes que ocasiona uma maior concentração 

populacional nos centros urbanos. Este fator contribui para o agravamento dos problemas 

com resíduos devido ao aumento da produção de resíduos e muitas vezes a falta de locais 

adequados para sua disposição.  

Com o crescimento populacional nas cidades, a geração de Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU) vem crescendo de forma exponencial, ocasionando o crescimento de consumo de 

bens, uso excessivo de embalagens e descarte constante de materiais. Tais resíduos resultam 

em diversos problemas ambientais, sociais e econômicos, sendo que esses três itens são a 

base para o tripé da sustentabilidade. 

A grande maioria das ações no campo dos RSU restringe-se à limpeza urbana, ou seja, 

os recursos são destinados somente à coleta de resíduos sólidos e à limpeza das vias públicas, 

sendo esse material encaminhado para o aterro sanitário, ficando o tratamento e a disposição 

final dos resíduos completamente relegados (GIACCOM-RIBEIRO & MENDES, 2018).  

O desafio da limpeza urbana não consiste apenas em remover os resíduos de logradouros 

e edificações, mas, principalmente, em dar destino final adequado aos resíduos coletados 

(MONTEIRO et al., 2001). Tornam-se necessários a reciclagem, o tratamento e correta 

destinação destes resíduos. No entanto a população brasileira também deve estar ciente da 

sua importância para esse processo. 

Os brasileiros têm sofrido profundas transformações nas últimas décadas, com relação a 

sustentabilidade, o que traz enormes repercussões em termos sociais e econômicos 

(CARVALHO, 2004). Essas transformações proporcionam uma certa dificuldade na sua 

implantação de fato, podendo ser observado que mesmo em nível educacional mais elevado, 

apresentam restrições em aceitá-las como reais. 

A atividade industrial madeireira no Brasil é altamente geradora de resíduos. 

Adicionalmente, o reprocessamento e a utilização da madeira no meio urbano na construção 

civil, no descarte de embalagens e na poda da arborização urbana, geram volume expressivo 

de resíduos de madeira nos grandes centros urbanos do país (WIECHETECK, 2009). Este 

fato é um problema na medida em que apenas uma parcela do volume de resíduos de madeira 

gerado tem atualmente algum aproveitamento econômico, social e/ou ambiental. 
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A geração excessiva de resíduos de madeira associada ao seu baixo aproveitamento 

resulta em danos ambientais, além de perda significativa de oportunidade para a indústria, 

comunidades locais, governos e sociedade em geral, especialmente em regiões remotas, 

dependentes de fontes energéticas externas. (WIECHETECK, 2009). 

A coleta de resíduos vegetais (podas da arborização pública, limpeza de jardins) 

realizadas em Curitiba, equivale a 1.770 ton/mês. (PREFEITURA DE CURITIBA, 2011). 

Destaca-se que este material não recebe um tratamento e aproveitamento adequado. 

No entanto, os resíduos de madeira gerados que não são utilizados podem deixar de ser 

um passivo ambiental, sendo processados como matéria-prima para diversos fins, incluindo 

a fabricação de painéis, podendo gerar lucro para a iniciativa privada e reduzir problemas 

ambientais de interesse da sociedade. 

O objetivo desse artigo é mostrar a possibilidade de aproveitamento de resíduos e 

subprodutos madeireiros gerados em meio urbano, a partir da análise documental e pesquisa 

bibliográfica. 

 

2 Metodologia 

 

Este trabalho possui natureza exploratória e qualitativa. Segundo Malhotra (2001), a 

pesquisa exploratória é caracterizada pela utilização de métodos amplos e versáteis como: 

levantamento em fontes secundárias (bibliográficas, documentais, entre outras), 

levantamentos de experiências, estudos de casos selecionados e Mattar (1996) ainda 

menciona que observação informal também faz parte desse tipo de pesquisa. 

 

3 Resultados 

 

3.1 Resíduos Sólidos Urbanos – RSU 

 

Segundo o relatório “Que Desperdício 2.0: Um Retrato Global da Gestão de Resíduos 

Sólidos até 2050” do Banco mundial, prevê um aumento de 350% de RSU até 2050 caso não 

ocorra uma mudança nos padrões atuais (KAZA et al., 2018). 

A ONU menciona que 20 a 30% dos orçamentos dos municípios já estão comprometidos 

com a coleta e destinação desses resíduos. No mesmo relatório, informa que nas três últimas 

décadas, geração de resíduos urbanos aumentou três vezes mais rápido que a população 

(ONU, 2019). O que faz com que os países busquem alternativas para enfrentar alto custo 

ambiental e financeiro. 

Em 2007 observava-se que a questão dos resíduos superava a questão do aumento 

populacional, tornando-se, primordialmente, uma questão de comportamento (AZEVEDO, 

2015). Nos dias atuais, tal comportamento não se refere apenas ao consumidor, mas também 

a todo o setor de produção de bens e serviços. 
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Pensando nisso, a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em 

setembro de 2015, lançou uma agenda mundial composta por 17 objetivos e 169 metas a 

serem atingidos até 2030. Dentre os 17 objetivos, dois deles estão alinhados com a proposta 

desse trabalho, o ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis e o ODS 12 – Consumo e 

Produção Sustentáveis. 

Dentro dos ODS apresentam metas estipulada pela ONU e os seus indicadores, cada país 

tem autonomia de definir a sua meta de acordo com o apresentado pelo ONU. Na tabela 1, 

pode-se observar os ODS, metas da ONU e do Brasil juntamente com os seus indicares que 

se refere a resíduos sólidos. 

 

ODS META ONU META BRASIL INDICADOR 

ODS 11 – 

Cidades e 

Comunidades 

Sustentáveis 

11.6 

Até 2030, reduzir 

o impacto 

ambiental 

negativo per 

capita das 

cidades, inclusive 

prestando 

especial atenção à 

qualidade do ar, 

gestão de resíduos 

municipais e 

outros. 

 

Até 2030, reduzir o 

impacto ambiental 

negativo per capita das 

cidades, melhorando os 

índices de qualidade do 

ar e a gestão de resíduos 

sólidos; e garantir que 

todas as cidades com 

acima de 500 mil 

habitantes tenham 

implementado sistemas 

de monitoramento de 

qualidade do ar e planos 

de gerenciamento de 

resíduos sólidos. 

11.6.1 - 

Proporção de 

resíduos sólidos 

urbanos 

regularmente 

coletados e com 

destino final 

adequado no total 

de resíduos sólidos 

urbanos gerados, 

por cidades. 

ODS 12 – 

Consumo e 

Produção 

Sustentáveis 

12.5 

 Até 2030, 

reduzir 

substancialmente 

a geração de 

resíduos por meio 

da prevenção, 

redução, 

reciclagem e 

reuso. 

Até 2030, reduzir 

substancialmente a 

geração de resíduos por 

meio da Economia 

Circular e suas ações de 

prevenção, redução, 

reciclagem e reúso de 

resíduos. 

12.5.1 - Taxa de 

reciclagem 

nacional, toneladas 

de material 

reciclado. 

TABELA 1 – ODS que estão voltados para os resíduos sólidos. Fonte: ODS, 2015. 

 

No Brasil não há um sistema de monitoramento de resíduos em escala nacional integrado 

o que causa uma dificuldade em quantificar e que permitam acompanhar a evolução da meta 

proposta. 
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Os RSU, de acordo com a norma NBR.10.004 (ABNT, 2004), são resultantes da 

atividade doméstica e comercial dos centros urbanos, caracterizados como os que não podem 

ser descartados em rede pública de esgotos nem mesmo em corpos de água.  

 O constante aumento do consumo de bens duráveis e não duráveis tem causalidade 

na geração de resíduos sólidos urbanos, que atualmente é um dos grandes problemas que 

ameaçam a vida dos ecossistemas por todo o planeta (ABDALLA & SAMPAIO, 2018). 

O foco desse trabalho são os resíduos de madeira oriundo das podas de arborização 

urbana público/privada. Os demais RSU de madeira apresentam limitações para uso de 

tecnologias alternativas. No caso da madeira utilizada na construção civil, geralmente, 

apresenta-se impregnada com outros materiais como concreto/argamassa, metais (pregos, 

arames, grampos, etc.) e ainda agentes desmoldantes. E os resíduos oriundos das embalagens 

e descartes apresentam um bom nível de reciclagem. 

 Na figura 1 é possível ver os tipos de resíduos de madeira gerados em meio urbano. 

 

 

FIGURA 1 - Classificação dos Tipos de Resíduos de Madeira. Fonte: Adaptado de Wiecheteck (2009) 

 

Na maioria dos casos, os resíduos de madeira não podem ser evitados. Na realidade, o 

principal problema por trás da geração dos resíduos de madeira é o desperdício de matéria-

prima (madeira) associado ao seu manejo e disposição, muitas vezes, inadequados. 

Um enorme volume de resíduos de madeira é gerado anualmente no Brasil (Tabela 2), 

segundo Tuoto (2009), pode-se afirmar que apenas uma parcela do volume de resíduos 

gerados tem algum aproveitamento econômico, social e/ou ambiental. O mesmo autor 

menciona que na região sul e sudeste do Brasil, grande maioria dos resíduos de madeira 

industriais são aproveitados, principalmente para produção de produtos reconstituídos 

(painéis de madeira e celulose) e geração de energia (térmica e elétrica). O que vem 

contribuindo para a melhoria da matriz energética do país (energia renovável e limpa) e para 
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a mitigação dos efeitos negativos ao meio ambiente que quase sempre estão associados à 

geração de resíduos de madeira, além de garantir uma resposta econômica satisfatória.  

 

FONTE GERADORA RESÍDUOS DE MADEIRA 

(1.000 t/ano) 

% 

Indústria madeireira 27.750 90,7 

Construção Civil 923 3,0 

Meio Urbano (poda de 

árvore urbana) 

1,930 6,3 

TOTAL 30.603 100 

TABELA 2 – Fonte geradora de resíduos de madeira. Fonte: TUOTO, 2009 

 

A principal fonte geradora de resíduos é a indústria madeireira, embora cabe ressaltar 

que mesmo os resíduos provenientes da construção civil e do meio urbano sejam pouco 

expressivos, são importantes no contexto do meio urbano. O que implica na busca de 

soluções para viabilizar sua utilização de forma a mitigar os problemas enfrentados quando 

a geração de RSU no país. 

 

3.2 Economia Circular 

 

Vários autores mencionam sobre a definição da economia circular, outros até discutem 

aspectos conceituais e termos sinônimos como a economia espiral, mas podemos defini-la 

como: um paradigma que tem como objetivo gerar prosperidade econômica, protegendo o 

meio ambiente e prevenir a contaminação, facilitando o desenvolvimento sustentável 

(PRIETO-SANDOVAL, 2017).   

A Economia Circular visa, portanto, possibilitar um ideal aproveitamento e 

reaproveitamento sistemático de produtos industrializados, bens duráveis e não-duráveis, 

desde a etapa de concepção de projeto, até mesmo após a sua reutilização (ciclo de vida útil) 

(ABDALLA & SAMPAIO, 2018). 

O destino de um material deixa de ser uma questão de gerenciamento de resíduos, mas 

parte do processo de design de produtos e sistemas (WEBSTER, 2015; SEHNEM & 

PEREIRA, 2019). Ao determinar a possibilidade de criação de produtos de ciclos múltiplos 

de uso, reduz a dependência em recursos ao mesmo tempo em que elimina o desperdício 

(AZEVEDO, 2015). 

A economia circular e o desenvolvimento sustentável caminham juntos (Figura 2), 

formando um elo entre eles.  
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FIGURA 2 – Evolução paralela dos conceitos de desenvolvimento sustentável e economia circular. 

FONTE: Prieto-Sandoval (2017). 

  

São crescentes   as   preocupações   com   a   quantidade   de   resíduos   produzidos e o 

aumento do custo da matéria-prima. Com isso, o aproveitamento inteligente dos recursos 

que já se encontram em uso no processo produtivo possibilita que o crescimento econômico 

não fique exclusivamente dependente do consumo crescente de novos recursos (SEHNEM 

& PEREIRA, 2019).  

 Num modelo econômico circular, os resíduos tornam-se recursos a serem 

recuperados e revalorizados por meio da reciclagem e reutilização (GREGSON et. al., 2015). 

Ganhando uma nova vida e valoração sobre esse “produto” que até pouco tempo era 

desprezado.  

 A ideia é eliminar o conceito de lixo e enxergar cada material dentro de um fluxo 

cíclico, possibilitando a trajetória dele ‘do berço ao berço’ – de produto a produto, 

preservando e transmitindo seu valor (WEBSTER, 2015). 

 Sehnem & Pereira (2019), descrevem em seu trabalho que o precursor na implantação 

do conceito de economia circular foi a Alemanha, no ano de 1996, mediante a aprovação de 

uma lei de gestão das substâncias tóxicas e a gestão de resíduos em ciclo fechado. Em 

seguida, o Japão promulgou uma lei, no ano de 2000, para promover a economia circular em 

nível nacional. O governo japonês estimulou o surgimento de uma sociedade de alta 

produção, de alto consumo e desperdício para desenvolver um projeto-piloto voltado à 

economia circular (SEHNEM & PEREIRA, 2019).  

 Su, Heshmati, & Geng (2013) menciona que uma característica comum da economia 

circular retratada por esses dois países é evitar a deterioração do meio ambiente e promover 

a conservação dos recursos escassos por meio de uma gestão eficaz dos resíduos, em 
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especial, a gestão de resíduos sólidos. Uma política de gestão ambiental bem implementada 

traz melhoria de forma incremental da gestão dos recursos usados nas cadeias de produção. 

 De acordo com Mattos e Vieira (2011), as cidades e as indústrias precisam importar 

e explorar uma série de outros recursos naturais para sobreviver. Afirmam ainda que: 

“[...] A entrada constante e maciça de matéria-prima 

para o sustento da cidade, muitas vezes supera a sua 

capacidade de eliminar os resíduos sólidos urbanos e 

industriais, o que traz como conseqüência o aumento dos 

níveis de determinadas substâncias, até o ponto em que 

passam a serem consideradas poluentes. [...]” (p.2). 

 O tema da economia circular surgiu há décadas, mas discussões sobre sua 

implementação são recentes, particularmente no Brasil (AZEVEDO, 2015). Dentre diversos 

acontecimentos, o que mais se destaca para a definição desse termo é a escassez de recursos 

naturais uma vez que os desejos da humanidade são ilimitados, impulsionando assim à 

tomada de medidas eficientes. 

 No Brasil e na América do Sul, o conceito de Economia Circular ainda é incipiente. 

A incorporação por políticas públicas nos processos produtivos industriais caminha 

lentamente (ABDALLA & SAMPAIO, 2018). 

 No Brasil, conforme a região, a geração de RSU e o seu gerenciamento são diferentes 

De acordo com os dados publicados  pela  Associação  Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), referentes ao  ano  de  2016,  foram  coletados  

por  região  as  seguintes  quantias  em  toneladas/dia  (t/d): Norte 12.500 (t/d); Centro-Oeste 

15.990 (t/d); Sul 20.987 (t/d); Nordeste 43.355 (t/d); Sudeste 102.620 (t/d) (ABRELPE, 

2016). 

 A destinação das podas de árvores que ocorrem no meio urbano é bastante 

diversificada. Segundo Tuoto (2009), entre os destinos mais frequentes evidenciam-se: 

disposição direta no solo (em regiões de mata); disposição em aterros sanitários; disposição 

em lixões; compostagem; queima descontrolada; e reciclagem (combustível para geração de 

energia térmica, cercas, móveis de jardim e playground, etc). 

 O desconhecimento da logística para coleta de resíduos de biomassa de madeira a 

partir de diversas fontes geradoras como é o caso de resíduos provenientes de podas, tem 

imposto dificuldades à implantação de novos locais que permitam uma destinação final 

adequada a tais materiais e, consequentemente, no seu aproveitamento econômico (CUNHA 

& GALVÃO, 2006 apud TUOTO, 2009).  

 O mesmo autor menciona a complexidade da destinação da poda urbana, como 

inúmeras fontes geradoras; diferentes capacidades de geração; dispersão da localização 

geográfica das fontes geradoras; e grande heterogeneidade do material coletado. O que 

dificulta potencial de utilização dos resíduos de madeira. 
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3.3 Alternativas Tecnológicas 

 

A avaliação das alternativas tecnológicas para os RSU madeireiros pode ter basicamente 

dois destinos principais WIECHETECK (2009): produtos florestais e madeireiros, como 

reutilização, reciclagem e matéria-prima para produtos de maior valor agregado (PMVA) e 

fins energéticos, como combustão direta e incineração, gaseificação, 

briquetagem/pelletização e pirólise. 

 

a) PMVA 

O desenvolvimento de novos produtos utilizando os resíduos madeireiros produzidos 

surgem como uma grande solução para a inserção dessa “matéria-prima” no ciclo produtivo, 

dando vida, gerando uma viabilidade econômica e promovendo a economia circular. 

O reprocessamento de resíduos de madeira e a sua transformação em produtos de maior 

valor agregado é a melhor madeira de valorizá-los. Pisos de madeira (decks e parquets) são 

exemplos típicos de produtos que podem ser obtidos a partir de resíduos de madeira 

(destopos e peças curtas).  

Uma outra opção são os painéis de madeira, que podem ser divididos em painéis de 

madeira reconstituída e os painéis de madeira processada mecanicamente. Os painéis de 

madeira reconstituída são fabricados com base no processamento químico da madeira, que 

passa por diferentes processos de desagregação. E os painéis de madeira processada 

mecanicamente são formados por camadas de lâminas ou sarrafos de madeira maciça 

(REMADE, 2013). 

Os painéis de madeira processada mecanicamente surgiram na Alemanha na década de 

40, pela falta de disponibilidade do material natural, em decorrência do isolamento resultante 

da Segunda Guerra Mundial (KOLLMANN et al., 1975 apud LACOMBRE, 2015). 

O mesmo autor menciona que com os recursos naturais limitados devido à guerra, a 

população recorreu a reutilizando a madeira para confeccionar painéis para minimizar a falta 

de materiais. Fato este, que deveria ter dado continuação até os dias de hoje, que acabou se 

perdeu no meio do caminho com o uso desenfreado dos recursos naturais. A proposta deste 

trabalho é o resgate desse conceito de reutilização mostrando que os painéis de madeira são 

uma opção para valorização dos resíduos de madeira.  

 

b) Fins energéticos 

O reaproveitamento dos resíduos de madeira pode ser utilizado para a geração de energia, 

como energia térmica, elétrica ou ambas (co-geração), através de sua combustão direta ou 

incineração. 

Na combustão direta e incineração, os resíduos são queimados em caldeira de resíduos 

de biomassa que geram vapor acionando um gerador elétrico para a geração de energia. 

Em seu trabalho, WIECHETECK (2009), menciona que a gaseificação da madeira é uma 

alternativa adequada de transformação energética de resíduos de madeira principalmente 
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para localidades isoladas do meio rural, como fonte barata de geração de energia. No entanto 

também existe uma tendência de sua utilização urbana em localidades com disponibilidade 

de biomassa. O processo de gaseificação pode gerar tanto energia térmica quanto elétrica. 

Uma outra opção é a produção de briquete e/ou pélete de madeira que surge como uma 

alternativa de aproveitamento de resíduos de madeira para fins energéticos em substituição 

ao uso tradicional da lenha e do carvão vegetal (BREDA & WIECHETECK, 2007). 

Também pode-se citar a pirólise da madeira, conhecida como carbonização e é o 

processo de produção do carvão vegetal. Grandes empresas de siderurgia utilizam esse 

processo para gerar a energia em suas fábricas. 

 

 

4 Considerações Finais 

 

Com bases nessa sucinta estrutura de conceitos, pode-se facilmente perceber que o tema 

é recheado de oportunidades que merecem a atenção. 

Na medida em que os resíduos de madeira gradualmente têm deixado de ser considerado 

simplesmente como um passivo ambiental gerador de custos, e tratado como um subproduto 

capaz de gerar receitas complementares e melhorar a rentabilidade da indústria madeireira, 

cresce a demanda por políticas públicas específicas.  

Dentro deste contexto, a utilização dos resíduos de madeira como uma fonte de energia 

renovável em detrimento daquelas não-renováveis, sobretudo o petróleo, tem sido o foco das 

políticas públicas tanto em países desenvolvidos como países em desenvolvimento. 

Embora o Brasil esteja dando os primeiros passos na utilização da biomassa como fonte 

de energia renovável (TUOTO, 2009), os resíduos de madeira representam um potencial 

imenso para ser explorado.  

Caso o setor público ou privado, invista e adote procedimentos e alternativas 

tecnológicas nos resíduos de madeira, será possível gerar renda para garantir a 

sustentabilidade econômica e ambiental do seu negócio. 
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Resumo 

Dado o aumento mundial do consumo energético em edificações, uma alternativa para 

minimizá-lo é a implementação das Edificações de Energia Zero (EEZ). Uma solução para 

alcança-las é o uso correto da absortância à radiação solar (ARS). Partindo de simulações 

termoenergéticas para quatro cidades brasileiras e da utilização de diferentes absortâncias 

nas paredes e coberturas, obtiveram-se consumos para condicionamento dos ambientes de 

uma edificação residencial. Calculou-se ainda o percentual de redução de consumo de cada 

uma das soluções propostas, quando comparadas àquela de maior consumo em cada cidade. 

Para locais onde a demanda predominante é por resfriamento, ARS mais baixas são as 

melhores soluções; onde a demanda principal é por aquecimento, valores maiores de ARS 

propiciam menor consumo. Finalmente, foi estimada a redução da área de painéis 

fotovoltaicos resultante de cada solução, sendo essa redução proporcional àquela do 

consumo e também dependente dos valores de irradiação solar de cada localidade. 

 

Palavras-chave: Absortância solar à radiação; Edificações de Energia Zero; Energia 

fotovoltaica; Cargas térmicas 

Abstract 

Due to the increasing energy consumption of buildings worldwide, an alternative to 

minimize it is the implementation of Zero Energy Buildings (ZEB). One solution to achieve 

them is the correct use of solar radiation absorption (ARS). Starting from thermoenergetic 

simulations for four Brazilian cities and the use of different absorbances in the walls and 
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roofs, consumption was obtained for conditioning the environments of a residential building. 

The percentage of consumption reduction for each of the proposed solutions was also 

calculated, when compared to the one with the highest consumption in each city. For 

locations where the predominant demand is for cooling, lower ARS is the best solution; 

where the main demand is for heating, higher ARS values lead to less consumption. Finally, 

the reduction in the area of photovoltaic panels resulting from each solution was estimated, 

this reduction being proportional to that of consumption and also dependent on the solar 

irradiation values of each location. 

 

Keywords: Solar absorptance; Zero Energy Buildings, Photovoltaic energy; Thermal loads 

 

1. Introdução 

 

Pouco mais da metade da eletricidade consumida no Brasil é utilizada nas edificações. 

Essa soma é dividida entre as edificações residenciais (25,5%), comerciais (17,1%) e 

públicas (8,2%) (MME, 2019). Esse elevado percentual gera uma crescente preocupação 

para a melhoria da eficiência energética das edificações. 

As Edificações de Energia Zero (EEZ), ou do inglês Zero Energy Buildings (ZEBs), 

mostram-se como uma alternativa viável e crescente para a redução do volume energético 

consumido por edifícios (CAO; DAI; LIU, 2016). A adoção mais ampla dessas edificações 

ocorre em países europeus e nos Estados Unidos, através da Diretiva do Parlamento Europeu 

sobre Eficiência Energética de Edifícios (EPBD) (EUROPEAN UNION, 2010), e do Ato de 

Segurança e Independência Energética de 2007 (US DEPARTMENT OF ENERGY, 2007), 

respectivamente. 

Em termos gerais, as EEZ são edificações com consumos de energia minimizadas através 

da implementação de estratégias de eficiência energética e têm geração local por fonte 

renovável de tanta ou mais energia do que aquela consumida no período de um ano 

(TORCELLINI et al.., 2006).  

Assim, no projeto de uma EEZ, existem dois fundamentos básicos: aplicação de medidas 

de eficiência energética e o uso de energia de fontes renováveis. A primeira questão está 

relacionada diretamente com a envoltória da edificação, suas técnicas construtivas, soluções 

arquitetônicas ou pela inclusão de sistemas eficientes (BELUSSI et al., 2019). Os fatores 

que influenciam o desempenho energético das edificações, como o projeto arquitetônico, o 

clima local, os sistemas construtivos e suas propriedades térmicas, inclusive suas cores, são, 

portanto, importantes elementos a serem estudados, a fim de que a demanda energética a ser 

alimentada por fontes renováveis seja a menor possível (BRITO, AKUTSU, 2015). 

Tratando especificamente dos materiais das envoltórias dos edifícios, sabe-se que os 

mesmos influenciam de forma significativa não só no ambiente urbano, mas também no 

conforto interno e consumo energético dos edifícios individualmente (SANTAMOURIS; 

SYNNEFA; KARLESSI, 2011). 

Diversos estudos no Brasil analisaram as propriedades térmicas dos materiais das 

coberturas das edificações, sobretudo para investigar os efeitos da variação de sua coloração 
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(BRITO; AKUTSU, 2015), dos tipos de cobertura (SILVEIRA; MARINOSKI; 

LAMBERTS, 2012; SILVA; ALMEIDA; GHISI, 2016; LIZ; ORDENES; GUTHS, 2018) 

ou envolvendo as duas análises anteriores (MUNIZ-GAAL et al., 2018).  

Santamouris, Synnefa e Karlessi (2011) verificaram que a escolha dos elementos 

construtivos da cobertura pode reduzir a demanda energética para resfriamento, além de 

influenciar positivamente no clima urbano do entorno, conclusões relevantes principalmente 

para países de clima quente. Muniz-Gäal et al. (2018) constataram grande sensibilidade da 

eficiência térmica dos materiais e cores empregados em uma cobertura. A absortância à 

radiação solar (ARS) é um fator que afeta diretamente o desempenho térmico de uma 

cobertura e que muitas vezes é negligenciada (SUEHRCKE, PETERSON, SELBY; 2008). 

Outro fator que pode afetar o desempenho térmico das coberturas é o acúmulo de sujeira 

na superfície, alterando os valores de ARS, ocorrendo principalmente no primeiro ano de 

uso (MUNIZ-GAAL et al., 2018). Suehrke, Peterson e Selby (2008) concluíram que 

coberturas claras não mantêm sua ARS original. A pesquisa testou 13 amostras, que tiveram 

um aumento da ARS de 0,12, após três anos de uso. 

Da mesma maneira, as paredes, ainda que recebendo uma intensidade de incidência solar 

menor, também são sensíveis ao valor da ARS, como ilustrado em Silva, Almeida e Ghisi 

(2016), em Dornelles, Caram e Sichieri (2015) e em Barrios et al. (2012). Portanto, a ARS 

torna-se um fator de grande impacto no projeto de edifícios de alto desempenho energético, 

tais como os Edifícios de Energia Zero. 

A absortância à radiação solar é definida pela NBR 15220-1 como o “quociente da taxa 

de radiação solar absorvida por uma superfície pela taxa de radiação solar incidente sobre 

esta mesma superfície” (ABNT, 2005, p. 3). Para a ARS, quanto menor seu valor, mais clara 

a cor associada. 

Também o CB3E (2015) estabelece uma relação entre refletância e absortância à radiação 

solar, sendo a soma das duas parcelas o total incidente na superfície, já que muitas vezes os 

valores tabelados não são exatos e o mais recomendado seria a medição das propriedades 

radiantes de cada superfície. A equação a seguir demonstra o explicado: 

𝛼 = 1 − 𝜌          (1) 

Sendo: 

α = absortância à radiação solar; 

ρ = refletância solar. 

Dornelles, Caram e Sichieri (2013) estudaram diferentes cores de tintas acrílicas, entre 

convencionais e refletivas, para pintura de coberturas e paredes. Após a medição da 

refletância solar, chegou-se à conclusão que a ARS afeta diretamente o desempenho térmico 

das superfícies pintadas e quanto menor a ARS for, menor a temperatura das superfícies do 

edifício. A pesquisa desenvolvida por Barrios et al. (2012), por sua vez, envolveu 

especificamente edifícios não condicionados, concluindo que a energia transferida pelas 

paredes ou coberturas depende das condições climáticas e da ARS. Essas condições 

climáticas têm importância na avaliação porque influenciam diretamente na energia 

transferida do exterior para o interior da edificação através da envoltória. 
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Silva, Almeida e Ghisi (2016) e Silva e Ghisi (2019) estudaram o processo decisório dos 

sistemas construtivos de uma edificação em seu desempenho térmico e energético, 

averiguando através de simulações computacionais que a transmitância e a ARS estão entre 

as variáveis mais determinantes no desempenho de um edifício residencial. 

No setor residencial brasileiro, o aumento de consumo de energia elétrica para 

condicionamento de ar mais que triplicou nos últimos 12 anos, segundo a Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) (BRASIL, 2018), estimulado por um crescimento de 

equipamentos nas residências de 9% entre 2005 e 2017. 

Por esse consumo ser cada vez mais representativo, o conceito de carga térmica deve ser 

determinado, sendo, segundo a Proposta de Instrução Normativa Inmetro para a Classe de 

Eficiência Energética de Edificações Residenciais (INMETRO, 2018a), a quantidade de 

calor a ser fornecida ou retirada do ar para manter, em um ambiente, as condições desejadas, 

sendo de aquecimento ou resfriamento, respectivamente.  

Ao analisar o zoneamento bioclimático brasileiro, disposto na NBR 15220-3 (ABNT, 

2005b), percebe-se que o Brasil é dividido em 8 zonas bioclimáticas, agrupamento que 

facilita a identificação de particularidades regionais e a formulação de estratégias de 

eficiência energética para cada uma (RORIZ; GHISI; LAMBERTS, 2001). Nota-se, 

portanto, a importância de se analisar e demonstrar os efeitos do uso de diferentes cores em 

coberturas e paredes em diferentes condições climáticas brasileiras.  

 

2. Objetivo  

 

O objetivo deste artigo é analisar como o uso de diferentes cores (diferentes absortâncias 

à radiação solar) em paredes e coberturas pode afetar o consumo de energia para resfriamento 

e aquecimento de uma edificação, quando localizada em diferentes condições climáticas. 

Também, com isso, poder-se-á demonstrar como a escolha mais adequada das cores, que se 

dá de forma diferente dependendo do clima local, pode reduzir o consumo de eletricidade, e 

assim facilitar a implantação de Edificações de Energia Zero. 

 

3. Metodologia 

 

Neste trabalho foram analisados os valores de carga térmica anual de resfriamento e 

aquecimento de uma edificação, quando situada em quatro cidades diferentes e com três 

variações de cores para coberturas e paredes. Os valores de carga térmica para resfriamento 

e aquecimento foram obtidos através de simulações computacionais realizadas utilizando o 

software EnergyPlus, versão 9.2 (ENERGYPLUS, 2019). A modelagem da carga térmica 

anual de refrigeração e aquecimento foi realizada por meio do uso do grupo de objetos 

chamado de Ideal Loads Air System. 

É importante salientar as delimitações da pesquisa, onde não foram definidas cores 

específicas para a realização das análises, e sim três valores de absortância comumente 
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aplicáveis às cores mais claras, escuras e um valor intermediário entre elas. Relativamente 

às simulações não foram considerados os efeitos da precipitação.  

 

3.1 Edificação analisada 

 

O modelo de edificação utilizado nesse estudo é baseado no trabalhado de Montes (2016). 

Escolheu-se esse modelo por se tratar de uma edificação que é representativa das habitações 

de interesse social brasileiras. A Figura 1 ilustra a planta baixa e uma vista da edificação. 

Ela é composta por sala e cozinha conjugadas, dois dormitórios e um banheiro, totalizando 

40 m² de área construída.  

 

Figura 1: Ilustração da edificação analisada. Fonte: Montes (2016). 

 

O sistema construtivo mais utilizado atualmente em habitações de interesse social (HIS) 

no Brasil é o de paredes de concreto. No ano de 2016, 52% das unidades habitacionais do 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foram construídas utilizando paredes de 

concreto; em 2015 esse sistema representava 36% (ABCP, 2018). Para as coberturas o 

sistema construtivo mais comum são as telhas de fibrocimento, presentes em cerca de metade 

do total de telhados no país, devido, sobretudo, ao seu baixo custo (COELHO; GOMEZ, 

DORNELLES, 2016). Assim, para a edificação analisada foram consideradas paredes de 

concreto e telhas de fibrocimento com forro de madeira. 

Os vidros são do tipo simples de 3 mm nas aberturas, com fator solar de 0,87 e 

transmitância térmica de 5,7 W/m2.K; as aberturas são sem venezianas e sem projeção que 

proporcione sombreamento. As portas têm 30 mm de madeira, o piso tem estrutura de 

concreto e acabamento cerâmico.  

 

3.2 Considerações para as simulações 

 

A edificação descrita no item 3.1 foi simulada para as condições climáticas de quatro 

cidades brasileiras, considerando três valores diferentes de absortância à radiação solar para 

coberturas e paredes. 
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As cidades e zonas bioclimáticas escolhidas foram São Joaquim-SC (ZB1), Florianópolis-

SC (ZB3), Teresina-PI (ZB7) e Porto Velho-RO (ZB-8). A escolha das cidades deu-se com 

o objetivo de abranger maior variedade de temperaturas médias anuais, compreendendo, 

nesse estudo, uma faixa que vai desde de 13,6 ºC em São Joaquim até 29,1 ºC em Teresina; 

também essas cidades apresentam potenciais de geração fotovoltaica bastante distintos.  

Para as cores a serem analisadas foram definidos três valores de absortância à radiação 

solar para paredes e coberturas: 30, 60 e 90%. Com isso tem-se uma cor mais clara (30%, 

próxima à cor branca), uma cor escura (90%, próxima à cor preta) e um valor intermediário 

entre elas. As paredes foram nomeadas como parede03, parede06 e parede09 e as coberturas 

de cob03, cob06 e cob09, respectivamente à absortância adotada. 

Foi considerado o uso da ventilação natural nos ambientes sempre que a temperatura do 

ar externo estivesse superior a 19ºC e menor que a temperatura interna do ambiente. 

Ademais, utilizou-se do objeto Energy Management System do EnergyPlus para variar o 

acionamento do condicionamento artificial quando o ambiente estivesse ocupado e a 

ventilação natural não atendesse as temperaturas máximas e mínimas desejadas. 

 As temperaturas para acionamento do condicionamento artificial e os padrões de 

ocupação seguiram o que preconiza a Proposta de Instrução Normativa Inmetro para a Classe 

de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (INMETRO, 2018a), da seguinte 

forma:  

• O consumo anual de energia para aquecimento (em kWh) é aquele necessário para 

aquecimento do ambiente durante o período compreendido entre 14h e 22h para as salas e 

durante o período compreendido entre 22h e 08h para os dormitórios. São consideradas duas 

pessoas por dormitório; duas pessoas por sala entre 14h e 18h e quatro pessoas por sala entre 

18h e 22h; todos os dias do ano, com termostato em 18°C. O acionamento do sistema de 

aquecimento é realizado sempre que a temperatura operativa for inferior a 16°C.  

• O consumo anual de energia para refrigeração (em kWh) é o consumo para 

refrigeração do ambiente durante o período compreendido entre 14h e 22h para as salas e 

durante o período compreendido entre 22h e 08h para os dormitórios. São consideradas duas 

pessoas por dormitório; duas pessoas por sala entre 14h e 18h e quatro pessoas por sala entre 

18h e 22h; todos os dias do ano, com termostato em 23°C. O acionamento do sistema de 

refrigeração é realizado sempre que a temperatura operativa for superior a 26oC. 

 

3.3 Análise da redução do consumo de eletricidade para condicionamento 

 

As análises comparativas entre as diferentes combinações de cores foram feitas 

analisando as reduções de consumo para condicionamento da edificação.  

Para a obtenção dos valores de consumo em kWh, os valores de carga térmica obtidos 

através das simulações computacionais foram divididos por um coeficiente de eficiência 

energética igual a 3,25. O valor foi escolhido pois o INMETRO exige um coeficiente de 

eficiência energética (CEE) maior que 3,23 em aparelhos de condicionamento de ar do tipo 
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split para obtenção da classificação A na etiqueta de eficiência energética (INMETRO, 

2018b). 

 Buscando demonstrar tendências nos comportamentos das edificações conforme o clima 

onde ela estiver inserida e as cores de suas coberturas e paredes, foram calculadas as 

reduções percentuais do total de carga térmica para condicionamento dos ambientes (soma 

das cargas para resfriamento e aquecimento). As reduções foram sempre comparadas à pior 

situação para cada cidade, ou seja, o caso base, com valores de ARS de 90% para coberturas 

e paredes. 

 

3.4 Análise da redução do uso de painéis fotovoltaicos 

 

A fim de demonstrar o potencial de cada estratégia no projeto de uma Edificação de 

Energia Zero, foi calculada qual seria a variação da área, em metros quadrados de painéis 

fotovoltaicos, resultante da redução de consumo em cada solução, quando comparadas ao 

pior caso em cada cidade.  

A geração estimada de eletricidade pelos painéis fotovoltaicos foi calculada 

multiplicando-se a irradiação média anual em cada localidade (corrigida para o plano 

inclinado em 30º, conforme o telhado, e orientado para leste), pelo rendimento do sistema e 

pela eficiência do painel fotovoltaico.   

A geração média por metro quadrado foi tomada considerando os valores de irradiação 

solar média anual descritos no atlas solar brasileiro (PEREIRA et al, 2017). Foi ainda 

considerado o rendimento do sistema de 76% (DGS, 2013) e um painel fotovoltaico com 7% 

e eficiência, valor médio encontrado para os painéis de silício multicristalino 

(FRAUNHOFER, 2019).  

A geração estimada por metro quadrado de painel fotovoltaico, para as quatro cidades 

analisadas, está descrita na Tabela 1.  

 

  

Tabela 1: Potencial estimado de geração fotovoltaica. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

4. Resultados 

 

4.1 Análise da redução do consumo de eletricidade para condicionamento 

 

Irradiação média anual 

no plano inclinado 

(kWh/m².dia)

Rendimento 

do sistema 

(%)

Eficiência do 

painel 

fotovoltaico (%)

Geração 

estimada 

(kWh/m².ano)

São Joaquim 4.23 76% 17% 199.5

Florianópolis 4.05 76% 17% 191.0

Porto Velho 5.31 76% 17% 250.4

Teresina 5.45 76% 17% 257.0
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Nas Tabelas 2, 3, 4 e 5 são expostos os resultados obtidos para cada solução analisada, 

nas cidades de São Joaquim, Florianópolis, Porto Velho e Teresina, respectivamente. Nas 

tabelas, as soluções estudadas aparecem na ordem crescente de ARS para paredes e 

coberturas. 

Nota-se que para Florianópolis, Porto Velho e Teresina a solução que proporcionou o 

melhor consumo foi a combinação de paredes e coberturas com cores cuja ARS é igual a 

30% (cores claras). Isso é justificado pelo fato de que o maior consumo nessas cidades é 

relativo ao resfriamento dos ambientes. Para a cidade de São Joaquim, onde o maior 

consumo é relativo ao aquecimento dos ambientes, a melhor solução (que apresentou menor 

consumo para condicionamento dos ambientes) é a aquela cujas ARS de paredes e coberturas 

são iguais a 90%. 

  

Tabela 2: Percentual de redução de consumo em energia elétrica anual em São Joaquim. Fonte: 

elaborado pelos autores. 

 

  

Tabela 3: Percentual de redução de consumo em energia elétrica anual em Florianópolis. Fonte: 

elaborado pelos autores. 

 

  

Tabela 4: Percentual de redução de consumo em energia elétrica anual em Porto Velho. Fonte: 

elaborado pelos autores. 

 

Medida
Parede03 + 

Cob03

Parede03 + 

Cob06

Parede03 + 

Cob09

Parede06 + 

Cob03

Parede06 + 

Cob06

Parede06 + 

Cob09

Parede09 + 

Cob03

Parede09 + 

Cob06

Parede09 + 

Cob09

Resfriamento 0.00 9.32 59.22 3.09 60.26 166.44 52.09 173.23 360.28

Aquecimento 3726.20 3365.01 3067.02 3095.64 2793.42 2563.04 2581.69 2349.52 2157.91

Carga térmica 

total
3726.20 3374.33 3126.24 3098.73 2853.68 2729.48 2633.78 2522.76 2518.19

Consumo 1157.2 1047.9 970.9 962.3 886.2 847.7 817.9 783.5 782.0

%Red 0.0% -9.4% -16.1% -16.8% -23.4% -26.7% -29.3% -32.3% -32.4%

São Joaquim (valores em kWh/ano)

Medida
Parede03 + 

Cob03

Parede03 + 

Cob06

Parede03 + 

Cob09

Parede06 + 

Cob03

Parede06 + 

Cob06

Parede06 + 

Cob09

Parede09 + 

Cob03

Parede09 + 

Cob06

Parede09 + 

Cob09

Resfriamento 3593.83 4639.52 5627.20 5312.02 6431.68 7525.49 7257.35 8509.12 9733.49

Aquecimento 69.82 53.31 42.24 37.22 29.15 22.96 20.68 14.93 11.69

Carga térmica 

total
3663.6 4692.8 5669.4 5349.2 6460.8 7548.5 7278.0 8524.0 9745.2

Consumo 1137.8 1457.4 1760.7 1661.3 2006.5 2344.2 2260.3 2647.2 3026.5

%Red -62.4% -51.8% -41.8% -45.1% -33.7% -22.5% -25% -13% 0%

Florianópolis (valores em kWh/ano)

Medida
Parede03 + 

Cob03

Parede03 + 

Cob06

Parede03 + 

Cob09

Parede06 + 

Cob03

Parede06 + 

Cob06

Parede06 + 

Cob09

Parede09 + 

Cob03

Parede09 + 

Cob06

Parede09 + 

Cob09

Resfriamento 15672.16 17656.24 19350.00 19053.00 20977.18 22687.64 22335.96 24221.76 25909.30

Aquecimento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Carga térmica 

total
15672.2 17656.2 19350.0 19053.0 20977.2 22687.6 22336.0 24221.8 25909.3

Consumo 4867.1 5483.3 6009.3 5917.1 6514.7 7045.9 6936.6 7522.3 8046.4

%Red -39.5% -31.9% -25.3% -26.5% -19.0% -12.4% -13.8% -6.5% 0.0%

Porto Velho (valores em kWh/ano)
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Tabela 5: Percentual de redução de consumo em energia elétrica anual em Teresina. Fonte: 

elaborado pelos autores. 

 

4.2 Análise da redução da área de painéis fotovoltaicos 

 

A redução da área de painéis fotovoltaicos proporcionada pela redução de consumo 

energético foi calculada para cada solução, em cada uma das cidades. O Gráfico 1 abaixo 

mostra a redução da área de painéis fotovoltaicos de acordo com cada solução proposta. 

Nota-se que, com exceção da cidade de São Joaquim, os valores relativos ao caso base 

(parede 09+cob09) não aparecem no gráfico, visto que sua redução é igual a zero. Para São 

Joaquim o valor de redução da combinação parede03+cob03 foi zero. 

 

 

Gráfico 1: Redução dá área de painéis fotovoltaicos para cada solução. Fonte: elaborado pelos 

autores. 

 

Pode-se dizer que a redução da área de painéis depende não só do clima da região, mas 

também da radiação solar incidente. Porto Velho, por exemplo, tem médias de temperaturas 

anuais e irradiação solar inferiores às de Teresina e obteve maior redução em termos de 

consumo e também maior redução em área de painéis fotovoltaicos. Quanto menor a geração 

por m² de painel, maior será a redução em área resultante da diminuição do consumo 

energético. Os elevados valores de redução (12,7 m² por exemplo para Porto Velho, entre o 

pior e o melhor caso) justificam-se pela grande diferença entre os valores de ARS entre o 

caso base e o melhor caso, que resultaram em mais de 38% de economia energética.   

 

Medida
Parede03 + 

Cob03

Parede03 + 

Cob06

Parede03 + 

Cob09

Parede06 + 

Cob03

Parede06 + 

Cob06

Parede06 + 

Cob09

Parede09 + 

Cob03

Parede09 + 

Cob06

Parede09 + 

Cob09

Resfriamento 18574.04 20335.54 21848.81 21588.45 23296.92 24829.55 24525.26 26229.52 27764.06

Aquecimento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Carga térmica 

total
18574.0 20335.5 21848.8 21588.4 23296.9 24829.5 24525.3 26229.5 27764.1

Consumo 5768.3 6315.4 6785.3 6704.5 7235.1 7711.0 7616.5 8145.8 8622.4

%Red -33.1% -26.8% -21.3% -22.2% -16.1% -10.6% -11.7% -5.5% 0.0%

Teresina (valores em kWh/ano)
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5. Conclusão 

 

A cor da cobertura e paredes de uma edificação residencial tem papel fundamental na 

resposta térmica dos ambientes. Em locais cuja maior demanda é por resfriamento, com 

menores valores de absortância à radiação solar (ARS), é possível reduzir significativamente 

os valores de carga térmica dos ambientes. Em locais cuja maior demanda energética é para 

o aquecimento dos ambientes, valores mais altos de ARS favorecem a redução da carga 

térmica. Em locais com climas mais amenos e quentes, como Florianópolis, Porto Velho e 

Teresina a estratégia de variação ARS mostrou-se mais importante na redução de consumo. 

Em São Joaquim a demanda para condicionamento foi menos impactada pela mudança 

das cores. Nesse caso a demanda maior era para aquecimento e também a temperatura média 

anual é de 13,6ºC, sendo esse o local mais frio do Brasil. Ambos fatores podem ser motivo 

para o menor impacto da troca das cores da cobertura e das paredes na redução de cargas 

térmicas. 

A área de painéis fotovoltaicos é reduzida quando a demanda de consumo por 

resfriamento ou aquecimento também diminuir. Essa redução depende fortemente de 

adaptações da edificação ao clima local. Portanto, ao projetar uma Edificação de Energia 

Zero (EEZ) com geração fotovoltaica, devem ser inicialmente levadas em conta as 

estratégias de eficiência energética mais adequadas. Com isso, os custos para implantação 

do sistema de geração de energia de uma EEZ podem ser menores e o projeto viabilizado. 

Sugere-se, para trabalhos futuros, que seja feita a análise de uma edificação implantada 

em uma maior quantidade de cidades e também com diferentes soluções construtivas 

associadas às mudanças de cores, de forma que se possa comparar mais precisamente o 

impacto da ARS na redução de cargas térmicas e na quantidade de painéis fotovoltaicos. 

Além disso, a validação de ARS pode também ser feita através de estudos empíricos e 

experimentais. 
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Resumo 

Este estudo objetivou estimar a proporção do consumo de energia elétrica de usos finais presentes 

no setor residencial brasileiro. Foi estimado o consumo energético nacional de nove equipamentos a 

partir de equações que relacionavam os consumos específicos dos equipamentos, ou suas potências, 
a seus padrões de uso, tendo como base informações extraídas de 18.775 domicílios pesquisados na 

Pesquisa de Posse e Hábitos de Uso de Equipamentos Elétricos (PPH). O estudo demonstrou que, 

nacionalmente, os refrigeradores possuem o maior consumo anual (30,41 TWh), seguidos dos 

televisores (20,34 TWh), chuveiros (17,89 TWh) e ares-condicionados (17,41 TWh). Porém, entre 
as regiões, os maiores consumidores variam: os chuveiros são os maiores consumidores no Sul e no 

Sudeste, no Centro-Oeste e no Nordeste são os refrigeradores, e, no Norte, são os ares-condicionados. 

 

Palavras-chave: Energia elétrica; Eficiência energética; Setor residencial 

 

Abstract 

This study intended to estimate the proportion of electricity end-uses in the Brazilian residential 

sector. It was estimated the national energy consumption of nine equipments, according to electricity 
consumption equations that related the specific consumption of the equipments, or their power, to 

their usage, based on information collected from 18.775 dwellings analyzed in the Electrical 

Appliances Possession and Usage Habits Research for the Residential Sector (PPH). The study 

showed that, nationally, refrigerators are the biggest annual consumers (30,41 TWh), followed by 
televisions (20,34 TWh), showers (17,89 TWh) and AC units (17,41 TWh). However, by region, it 

varies: showers are the biggest consumers in the South and Southwest, in the Midwest and Northeast 

refrigerators are the biggest consumers, in the North the biggest consumption is for air conditioning.  

 

Keywords: Electrical energy; Energy efficiency; Residential sector 
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1. Introdução 

 

O consumo mundial de energia elétrica cresceu 70% de 2000 a 2017, o que fez da 

eletricidade a segunda fonte de energia mais consumida globalmente, atrás apenas do 

petróleo (IEA, 2018). No Brasil, entre os períodos de 2009 e 2018, o consumo de energia 

elétrica cresceu 25,7%, atingindo 535,4 TWh, sendo que aproximadamente um quarto desse 

consumo é devido ao uso da eletricidade nas residências (EPE, 2019a). Há, por isso, uma 

preocupação mundial com o aumento da demanda de energia elétrica, sobretudo por conta 

de preocupações com as emissões de gases do efeito estufa.  

Nesse contexto, até mesmo o Brasil, que possui uma matriz energética 

predominantemente renovável, com 66,6% da eletricidade produzida através de fontes 

hídricas (EPE, 2019a), comprometeu-se a reduzir seu consumo de energia elétrica. Segundo 

o Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf) (MME, 2011), o Brasil deve atingir, até 

2030, uma redução de 10% do consumo de energia elétrica em relação à projeção do 

consumo de um cenário base para 2030. Para alcançar esse objetivo, o PNEf desenvolveu 

linhas de ações para incentivar o aumento da eficiência energética no país e que envolvem, 

entre outras ações, a aplicação de incentivos fiscais e tributários a equipamentos 

energeticamente eficientes.  

O setor de edificações brasileiro é heterogêneo e possui diversas formas de uso final de 

energia (GONZALES-MAHECHA et al., 2019). Segundo projeções da Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE, 2019b), em 2019, os principais equipamentos elétricos em termos de 

consumo no setor residencial são, em ordem decrescente de consumo anual: geladeiras, 

televisores, chuveiros elétricos, ares-condicionados, lâmpadas, congeladores e máquinas de 

lavar roupa. Assim, além da eficiência energética de um determinado equipamento, é preciso 

analisar a sua forma e intensidade de uso, para que se possa determinar aqueles equipamentos 

com maior impacto no consumo de energia elétrica das residências, e que, por consequência, 

possam promover uma maior redução no consumo de energia elétrica do setor residencial.  

Há, na literatura, estudos que estimaram o consumo de energia elétrica de equipamentos 

do setor residencial através de equações de determinação de consumo energético, que 

relacionam a posse do equipamento, a sua potência ou consumo específico e seu padrão de 

uso, como os trabalhos de Bezerra (2017) e Gonzales-Mahecha et al. (2019). Porém, devido 

ao avanço tecnológico, que incentiva a popularização de alguns equipamentos e a obsolência 

de outros, é importante a realização constante de pesquisas de determinação de consumo, de 

modo a refletir o estado atual do uso de energia elétrica no setor residencial brasileiro.  

No ano de 2019, foi publicada uma nova versão da Pesquisa de Posse e Hábitos de Uso 

de Equipamentos Elétricos (PPH) (PROCEL, 2019a), desenvolvida pelo Programa Nacional 

de Conservação de Energia Elétrica (Procel) (PROCEL, 2019b). Nesta pesquisa, foram 

realizadas entrevistas em 18775 domicílios das cinco regiões do país, para obter informações 

de equipamentos elétricos e seus padrões de uso. A partir desses dados, é possível elaborar 

uma estimativa do consumo de energia elétrica no setor residencial brasileiro e identificar 

quais equipamentos possuem o maior impacto em termos de demanda de energia elétrica. 

Desta forma, este estudo objetiva estimar a proporção dos usos finais de energia elétrica no 

setor residenciais brasileiro com base nas informações obtidas pela PPH, versão 2019. 
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2. Procedimentos Metodológicos 

 

Para este estudo, foram estimadas, a partir de equações de determinação de consumo 

energético, o consumo de energia elétrica de lâmpadas, chuveiros, televisores, ares-

condicionados, refrigeradores, congeladores, ventiladores, micro-ondas e máquinas de lavar 

roupa, com base em informações dos 18775 domicílios da base de dados da PPH, que pode 

ser obtida em PROCEL (2019a). O tratamento da base de dados e as estimativas de consumo 

foram realizados em programação R, através do software RStudio (RSTUDIO, 2019). 

Da base de dados, foram extraídas informações sobre a frequência de uso de cada 

equipamento, que podia ser definida como intensa (6 a 7 vezes na semana), grande (4 a 5 

vezes por semana), média (2 a 3 vezes por semana), pequena (uma vez por semana), mínima 

(uma vez a cada 15 dias), raramente (uma vez por mês) ou permanentemente desligado. 

Utilizou-se um valor médio para cada faixa de frequência de uso, ou seja, 6,5 para intensa, 

4,5 para grande e 2,5 para média, e multiplicou-se esse valor pelo número de meses ou de 

semanas, para obter o uso anual ou mensal. O tempo de uso diário de lâmpadas, chuveiros, 

televisores, ares-condicionados, ventiladores e micro-ondas, bem como o número de banhos 

diários de cada chuveiro e o número de ciclos realizados pelas máquinas de lavar roupa ao 

longo do ano também foram obtidos através de informações da base de dados.  

A PPH também informa as características físicas dos equipamentos, o que permitiu 

determinar suas potências ou consumos representativos, a partir das potências ou consumos 

médios dos mesmos modelos de equipamentos registrados nas Tabelas de Consumo e 

Eficiência Energética (INMETRO, 2019a) ou na Base de Dados de Registro das Famílias de 

Lâmpadas (INMETRO, 2019b), disponibilizadas pelo Inmetro. A Tabela 1 mostra as 

características presentes na PPH que foram utilizadas para definir os modelos de cada 

equipamento. Para ventiladores, a PPH não pesquisou suas características físicas.  

Equipamento Características 

Lâmpada - Tipo: Incandescente, fluorescente compacta ou LED. 

Chuveiro 

- Faixa de potência: 4500 W ou menor, 4501-6000 W, 6001-

7500 W, 750 W ou maior 

- Temperatura de elevação: intermediária ou máxima. 

Televisor 

- Tipo de tela: tubo, plasma ou LCD/LED 

- Tamanho da tela: menor que 20”, 20-29”, 30-39”, 40-50” ou 

maior que 50” 

Ar-condicionado 

- Tipo: Janela, Split comum, Split inverter 

- Capacidade térmica: até 7500 Btu/h, 7501-10000 Btu/h, 

10001-12000 Btu/h, 1200-18000 Btu/h, 18001-24000 Btu/h ou 

maior que 24000 Btu/h 

- Tipo de operação: frio ou quente/frio 

Micro-ondas - Capacidade: até 20 litros, 21-29 litros ou 30 litros ou maior. 
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Congelador 

- Tipo: vertical, vertical frost free, horizontal; 

- Capacidade: menor que 150 litros, 150-229 litros, 230-309 

litros ou 310 litros ou maior. 

Refrigerador 

- Tipo: frigobar, refrigerador de uma porta, refrigerador de uma 

porta frost free, combinado, combinado frost free, side by side; 

- Capacidade: 199 litros ou menor, 200-299 litros, 300-399 

litros, 400-499 litros, 500 litros ou maior; 

Máquina de lavar - Tipo: automática, automática lava e seca ou semiautomática 

- Capacidade: 6kg ou menor, 7k-9kg, 10kg ou maior. 

Tabela 1: Modelos considerados para obtenção das potências ou consumos representativos. 

 

2.1 Equações de estimativa dos consumos anuais de energia elétrica 

 

O consumo de energia elétrica de refrigeradores e congeladores (Crc) foi estimado pela 

equação (1), que relaciona o consumo mensal representativo do refrigerador ou congelador 

por modelo (Cm) e o número de equipamentos do mesmo modelo (n). Considerou-se que 

refrigeradores e congeladores, quando presentes no domicílio, eram utilizados todos os dias. 

 

𝐶𝑟𝑐 = ∑ 𝐶𝑚𝑚 × 𝑛 × 12                                                                                               (1) 

Sendo: 

Crc - consumo de energia elétrica de refrigeradores ou congeladores (TWh); Ct – consumo 

mensal representativo (kWh); n – número de equipamentos do mesmo modelo; m – modelo. 

 

A equação (2) determina o consumo de energia elétrica das máquinas de lavar roupa 

(Cmaq) a partir de valores de proporção de máquinas de lavar roupa por modelo (Propm), o 

seu consumo representativo por ciclo (Cm) e o número total de ciclos das máquinas de lavar 

roupa durante um ano (n). A variável relativa à proporção, nesta e nas demais equações, é 

referente a um valor adimensional, que varia de 0 a 1. 

 

𝐶𝑚𝑎𝑞 = ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑚 × 𝐶𝑚𝑚 × 𝑛                                                                                              (2) 

Sendo: 

Cmaq - consumo de energia elétrica de máquinas de lavar roupa (TWh); Propm – proporção; 

Ct – consumo por ciclo representativo (kWh); n – número total de ciclos; m - modelo. 

Os consumos de televisores, micro-ondas e ventiladores (Ctmv) foram determinados pela 

equação (3), em que Propm é a proporção por modelo de equipamento, Pm é a sua potência 

representativa e T é o tempo de uso mensal, que resulta do somatório do tempo de uso diário 

dos equipamentos multiplicados pelas suas frequências de uso mensais. 
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𝐶𝑡𝑚𝑣 = ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑚 × 𝑃𝑚𝑚 × 𝑇 × 12                                                                                   (3) 

Sendo: 

Ctmv - consumo de energia elétrica de televisores, micro-ondas ou refrigeradores (TWh); 

Propm – proporção; Pm – Potência representativa (kW); T – tempo de uso mensal (h); m - 

modelo. 

 

Como a PPH não realizou perguntas sobre os meses em que os ventiladores costumavam 

ser utilizados durante o ano, considerou-se que os ventiladores eram utilizados somente no 

verão no Sul e no Sudeste, e em todos os meses do ano no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Para os chuveiros, a PPH informa, para cada mês do ano, se o chuveiro costuma ser utilizado 

na temperatura máxima, intermediária ou sem aquecimento. Assim, inicialmente, foi 

determinado os consumos mensais considerando 100% dos chuveiros utilizados nas 

temperaturas máxima ou intermediária (Cc), conforme mostra a equação (4), que relaciona a 

proporção de chuveiros pelas faixas de potência indicadas na Tabela 1 (Proppot), seu 

consumo representativo por faixa de potência e temperatura de elevação da água (Cpot,temp) e 

o tempo total uso diário de todos os chuveiros (T). 

 

𝐶𝑐 = ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑝𝑜𝑡 × 𝐶𝑝𝑜𝑡,𝑡𝑒𝑚𝑝𝑝𝑜𝑡 × 𝑇                                                                                           (4) 

Sendo: 

Cc – consumo mensal de energia elétrica dos chuveiros nas temperaturas máximas ou 

intermediária (TWh); Proppot – proporção de chuveiros por faixa de potência; Cpot,temp – 

consumo mensal representativo por faixa de  potência e temperatura de elevação da água 

(kWh); T – tempo total de uso diário dos chuveiros (min); pot – faixa de potência; temp – 

temperatura do banho (intermediária ou máxima). 

 

O consumo mensal representativo do chuveiro é relativo a utilização diária do chuveiro 

por um minuto. Como as tabelas do Inmetro não apresentam os consumos dos chuveiros na 

temperatura intermediária, considerou-se os valores de consumo mínimo, que estão 

presentes nas tabelas do Inmetro. Uma vez determinado o consumo mensal dos chuveiros 

nas temperaturas máximas e intermediária, esses valores foram multiplicados pela proporção 

de pessoas que afirmaram utilizar os chuveiros na temperatura máxima ou intermediária em 

cada mês, para obter o consumo anual dos chuveiros (Canoc), conforme a equação (5): 

 

𝐶𝑎𝑛𝑜𝑐 = ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑝 𝑖𝑛𝑡𝑚ê𝑠 × 𝐶𝑐𝑖𝑛𝑡𝑚ê𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑝 𝑚á𝑥𝑚ê𝑠 × 𝐶𝑐𝑚á𝑥                                               (5) 

Sendo: 

Canoc – consumo anual de energia elétrica dos chuveiros (TWh); Prop intmês – proporção de 

chuveiros utilizados na temperatura intermediária; Prop máxmês – proporção de chuveiros 

utilizados na temperatura máxima; Ccint – consumo mensal do chuveiro na temperatura 

intermediária (kWh); Ccmáx – consumo mensal do chuveiro na temperatura máxima (kWh); 

mês – mês de uso do chuveiro. 
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O consumo de ares-condicionados (CAC) também foi obtido considerando um critério de 

sazonalidade, através da multiplicação do tempo diário de utilização do equipamento pela 

sua frequência de uso em cada mês, obtendo-se, assim, o tempo anual de uso de todos os 

ares-condicionados (T).  Esse valor é, então, multiplicado pela proporção de ares-

condicionados por modelo e por seus consumos representativos, conforme a equação (6):  

 

𝐶𝐴𝐶 = ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑚 × 𝐶𝑚𝑚 × 𝑇                                                                                                      (6) 

Sendo: 

CAC – consumo anual de energia elétrica dos ares-condicionados (TWh); Propm – proporção 

de ares-condicionados por modelo; Cm – consumo representativo considerando uma hora de 

uso (kWh); T – tempo de uso anual (h); m – modelo. 

 

Para a estimativa do consumo de energia elétrica das lâmpadas, considerou-se os 

ambientes quarto, banheiro, sala, cozinha, área de serviço, garagem, área externa, corredor, 

varanda e outros, que são os ambientes não classificados pela PPH, mas que possuem 

informações sobre o horário de uso das lâmpadas. Todas as lâmpadas foram, então, 

agrupadas, para cada ambiente, por modelo, e somados os seus tempos de uso diário. O 

consumo em cada ambiente (Cl) foi, então, determinado a partir da equação (7). 

 

𝐶𝑙 = ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑚 × 𝑃𝑚 × 𝑇𝑚 × 365                                                                                   (7) 

Sendo: 

Cl - consumo de energia elétrica das lâmpadas por ambiente (TWh); Propm - proporção por 

modelo; Pm - potência representativa (kW); T - tempo de uso por ambiente (h); m – modelo; 

 

Os consumos das lâmpadas por ambiente foram, então, somados, para obter seu consumo 

total de energia elétrica. Por fim, foi determinada a proporção do consumo de energia elétrica 

de cada equipamento em relação ao consumo das cinco regiões (Prope,r), pela equação (8): 

 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒,𝑟 =
𝐶𝑒,𝑟

𝐶𝑟 
 ×  

𝑛𝑟

𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟
                                                                                               (8) 

Sendo: 

Prope,r – proporção de consumo do equipamento e na região r; Ce,r – consumo anual estimado 

de energia elétrica do equipamento e na região r (TWh); Cr – consumo de energia elétrica da 

região r (TWh); nr – número de domicílios na região r; baser – número de domicílios da base 

de dados pertencentes à região r; 

Os valores do consumo anual de energia elétrica por região (Cr) e do número de 

domicílios por região (nr) foram obtidos através da Tabela de Consumo Mensal de Energia 

Elétrica por Classe (EPE, 2019c), desenvolvida pela EPE, considerando o ano de 2018, uma 

vez que os dados completos para o ano de 2019 ainda não estão disponíveis.  
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3. Resultados 

 

A Figura 1 e a Figura 2 apresentam, respectivamente, o número de municípios e de 

domicílios da base de dados. Foram coletadas informações de domicílios do Distrito federal 

a de 165 municípios, sendo que o Sudeste e o Nordeste foram as regiões com o maior número 

de municípios (59 e 44, respectivamente). Quanto aos domicílios, o Nordeste possuiu o 

maior número, com 6100 domicílios. Esse valor é explicado pela metodologia da PPH, que 

coletou de informações de 625 domicílios por estado e Distrito Federal, com exceção dos 

quatro estados com maior número de domicílios (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas gerais e 

Bahia), dos quais coletou-se informações de 1100 domicílios por estado. Como o Nordeste 

possui um maior número de estados (9), esta foi a região com mais domicílios pesquisados. 

  
Figura 1: Número de municípios por região. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Figura 2: Número de domicílios por região. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Quanto à posse média dos equipamentos analisados, percebe-se, na Figura 3, que os 

domicílios das cinco regiões possuem uma média de 5,93 a 7,28 lâmpadas por domicílio. 

Para televisores e refrigeradores, a posse média ficou acima de um em todas as regiões, sendo 

que a maioria dos domicílios possui pelo menos um destes equipamentos. Já a posse média 

de congeladores, micro-ondas e máquinas de lavar roupa é menor: de 0,09 a 0,32 para 

congeladores, de 0,26 a 0,81 para micro-ondas e de 0,44 a 0,92 para máquinas de lavar roupa. 

Para chuveiros elétricos, percebe-se que a posse média fica próxima de um nas regiões Sul 

(1,12), Sudeste (0,92) e Centro-Oeste (0,93), mas chega a um valor próximo de zero nas 

regiões Nordeste (0,10) e Norte (0,04). Com os ventiladores ocorre o inverso: as maiores 

posses médias foram registradas no Nordeste (1,41) e no Norte (1,53). Para Ares-

condicionados, as maiores posses médias foram registradas no Sul (0,32) e no Norte (0,4), e 

a menor foi registrada no Nordeste (0,06).  

 

Figura 3: Posse dos equipamentos elétricos analisados. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Quanto à estimativa de consumo anual de energia elétrica desses equipamentos, o Sul 

consumiu 21,79 TWh, o Sudeste 60,35 TWh, o Centro-Oeste 10,33 TWh, o Nordeste 21,59 

TWh e o Norte 6,91 TWh. A Figura 4 apresenta a porcentagem do consumo estimado desses 

equipamentos em relação ao consumo de energia elétrica do setor residencial para cada 

região. Nas regiões Sul e Sudeste, os chuveiros foram os maiores consumidores de energia 

elétrica (33,81%, 24,93%, respectivamente), nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, foram os 

refrigeradores (21,53% e 27,61%, respectivamente) e, no Norte, o maior consumo de energia 

elétrica foi para o condicionamento artificial dos ambientes (23,42%). Os televisores 

também apresentaram uma porcentagem de consumo expressiva, entre 11,51% e 17,82%, 

sendo o segundo equipamento em termos de consumo de energia elétrica no Nordeste.  

 

Figura 4: porcentagem de consumo dos equipamentos analisados. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Percebe-se que a estimativa do consumo de energia elétrica dos equipamentos na região 

Sul representa 99,50% do consumo anual. Nas outras regiões esse valor é reduzido 

gradualmente até chagar a 73,76%, no Norte. Esse comportamento é acompanhado da 

redução da porcentagem de consumo dos chuveiros (33,81% no Sul, 24,93% no Sudeste, 

19,05% no Centro-Oeste, 2,45% no Nordeste e 1% no Norte). O uso de chuveiros elétricos 

está relacionado ao clima da região: em regiões mais quentes, como Norte e Nordeste, a 

posse de chuveiros elétricos tende a ser reduzida. A temperatura da água do banho também 

foi um fator para o aumento do consumo de energia elétrica no Sul, que tende a ter 

temperaturas mais baixas em relação a outras regiões. A Figura 5 apresenta, para as cinco 

regiões, a porcentagem de chuveiros que foram utilizados na temperatura máxima em cada 

mês. Percebe-se que a porcentagem de chuveiros ligados na temperatura máxima aumenta 

significativamente nas regiões Sul e Sudeste nos meses de maio a setembro, e obtém seu 

valor máximo em julho, com 70,64% dos chuveiros utilizados na temperatura máxima no 

Sul e com 48,73% no Sudeste. 
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Figura 5: Porcentagem de chuveiros usados na temperatura máxima. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Outro fator que pode ter acarretado a redução da porcentagem de consumo de energia 

elétrica dos equipamentos analisados em regiões de climas mais quentes foi a forma de 

estimativa do consumo de ares-condicionados, que não considerou a temperatura interna dos 

ambientes, fator que influencia o consumo desses aparelhos, pois precisam consumir mais 

energia elétrica para resfriar ambientes com temperaturas internas maiores. No entanto, 

embora se tenha utilizado um mesmo consumo representativo por hora para as cinco regiões, 

é possível perceber variações significativas no consumo de energia elétrica. Foram dois os 

fatores que influenciaram o consumo dos ares-condicionados: a posse e a frequência de uso 

mensal. As regiões Sul e Norte são as que possuem a maior posse de ares-condicionados, 

0,4 e 0,32, respectivamente, seguidas das regiões Sudeste (0,22), Centro-Oeste (0,20) e 

Nordeste (0,06). Quanto à frequência de uso, percebe-se, na Figura 6, que apresenta o 

percentual mensal de pessoas que afirmaram utilizar o ar-condicionado de forma intensa, 

que as regiões Sul e Sudeste possuem um uso sazonal do equipamento, com uma 

porcentagem maior de ares-condicionados utilizados nos meses de dezembro a fevereiro. No 

Centro-Oeste, a proporção de uso mensal de ares-condicionados ao longo do ano aumenta e 

a sazonalidade do uso do equipamento é atenuada. No Norte e no Nordeste, a proporção de 

uso do ar-condicionado fica acima de 50% em todos os meses. 

 

Figura 6: Porcentagem mensal de uso intenso de ares-condicionados. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A alta posse de ar-condicionado no Norte e sua alta frequência de uso em todos os meses 

explicam o porquê esta foi a região que obteve a maior porcentagem de consumo de ar-

condicionado.  
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Por outro lado, o Nordeste, que também possui uma alta frequência de uso mensal, obteve 

a menor porcentagem, pois a posse de ar-condicionado nesta região ainda é baixa. Para os 

ventiladores, no entanto, o Nordeste possui a maior porcentagem de consumo (12,99%). 

Outro equipamento que apresentou variações significativas na porcentagem de consumo foi 

o refrigerador, que foi de 19,15%, na região Norte, a 27,61%, na região Nordeste.  

Os demais equipamentos apresentaram uma porcentagem de consumo anual inferior a 

8%, variando de 4,76% a 7,83% para lâmpadas, de 2,91% a 7,85% para congeladores, de 

0,45% a 3,39% para micro-ondas e de 1,43% a 3,36% para máquinas de lavar roupa. Chama 

a atenção a baixa porcentagem de consumo das lâmpadas. Esse resultado pode estar 

relacionado à inserção de lâmpadas LED no mercado, que possuem uma potência menor em 

relação às demais tecnologias. A Figura 7 apresenta a porcentagem por região de lâmpadas 

incandescentes, fluorescentes compactas e LED nos domicílios da base de dados. Percebe-

se que mais de 20% das lâmpadas em todas as regiões já são LED, valor que chega a ser 

superior ao de fluorescentes compactas na região Sul. 

 

Figura 7: Porcentagem de tecnologia de lâmpadas por região. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A Figura 8 apresenta a estimativa das porcentagens nacionais de consumo de energia 

elétrica dos equipamentos deste estudo e a Figura 9 apresenta a projeção da EPE do consumo 

nacional de refrigeradores, televisores, chuveiros elétricos, ares-condicionados, lâmpadas, 

congeladores e máquinas de lavar roupa no setor residencial para os anos de 2019 e 2030 

(EPE, 2019b). Na Figura 8, os refrigeradores aparecem com a maior proporção de consumo 

(22,1%), seguidos dos televisores (14,78%). Os chuveiros são os terceiros maiores 

consumidores de energia elétrica (13%), e os ares-condicionados aparecem logo atrás 

(12,65%). Os ventiladores ficaram em quinto lugar, com uma porcentagem de 7,95%, 

seguidos das lâmpadas (5,61%). Os congeladores, as máquinas de lavar roupa e os micro-

ondas foram os de menor proporção de consumo (4,38%, 2,04% e 1,34%, respectivamente). 

A ordem de consumo dos equipamentos elétricos é semelhante à projeção da EPE para 2019, 

como mostra a Figura 9, que apresenta os refrigeradores como os maiores consumidores de 

energia elétrica, seguido dos televisores, chuveiros e ares-condicionados. Na projeção da 

EPE, as lâmpadas são os quintos maiores consumidores, os congeladores, os sextos, e as 

máquinas de lavar roupa, os sétimos. A EPE não considerou o consumo de ventiladores e de 

micro-ondas nessa pesquisa. 
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Figura 8: Porcentagens nacionais de consumo. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Figura 9: Consumo nacional estimado pela EPE. 

Fonte: EPE (2019b) 

 

4. Conclusão 

 

Neste estudo estimou-se a porcentagem de consumo de energia elétrica de nove 

equipamentos do setor residencial brasileiro: lâmpadas, chuveiros, televisores, ares-

condicionados, refrigeradores, congeladores, ventiladores, micro-ondas e máquinas de lavar 

roupa. Para isso, utilizou-se informações dos domicílios pertencentes à base de dados da 

Pesquisa de Posse e Hábitos de Uso de Equipamentos Elétricos (PPH), sendo que seus 

consumos foram estimados com base em equações de determinação de consumo de energia 

elétrica. O estudo demonstrou que, nacionalmente, os refrigeradores possuem a maior 

porcentagem de consumo de energia elétrica (22,1%), seguidos de televisores (14,78%), 

chuveiros (13%), ares-condicionados (12,65%), ventiladores (7,95%), lâmpadas (5,61%), 

congeladores (4,38%), máquinas de lavar roupa (2,04%) e micro-ondas (1,34%).  

Também foi possível demonstrar que há uma grande variabilidade da proporção do 

consumo de chuveiros e ares-condicionados entre as regiões, e que esses valores podem estar 

associados à posse e ao padrão de uso dos equipamentos. No entanto, percebeu-se que a 

porcentagem total do consumo de energia elétrica cai nas regiões mais quentes, atingindo o 

menor valor no Norte (73,76%). Este comportamento pode estar associado à forma de 

estimativa de consumo de ares-condicionados, que não considerou a temperatura interna do 

ambiente no cômputo do consumo. Desta forma, é necessário, em próximos estudos, o 

desenvolvimento de um método de determinação de consumo de ares-condicionados que 

considere a temperatura dos ambientes ou o clima da região. 
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Resumo 

O objetivo desta pesquisa é desenvolver coberturas solares a partir de estruturas leves, 

que sejam resistentes as intempéries, sejam recicláveis e inteligentes. O primeiro produto 

desenvolvido foi a Árvore Solar que é um objeto inteligente que gera energia através do 

uso de painéis fotovoltaicos orgânicos (OPV). Esta oferta uma série de funções para 

atender as novas necessidades das Cidades Inteligentes A árvore permite conexão e 

iluminação pública através de fitas de LED. Provê ainda tomadas USB para carregamento 

de dispositivos eletrônicos (Smartphones, laptops e gadgets) que são alimentadas pelas 

placas OPV. Possui um assistente virtual que possibilita uma interação do produto com o 

usuário através de um sistema embarcado, que disponibiliza informações e atrações da 

região (shows, teatro) além de oferecer cupons e ou promoções que levarão os clientes até 

os estabelecimentos comerciais. Foram elaborados e testados dois protótipos instalados em 

locais públicos. Os testes permitiram validar a excelência da forma das folhas e da robustez 

do projeto face às tempestades e ventos. Após 18 meses de testes verificou-se a não 

resistência do OPV, que foi adesivado sobre as folhas, bem como foi validado o uso de 

novos painéis flexíveis SUNPOWER.  

Palavras-chave: Energia renovável; Sustentabilidade; Inovação tecnológica. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to develop solar roofs, with light structures, that is weather 

resistant, recyclable, intelligent. The first product developed was the Solar Tree, which is an 
intelligent object that generates green energy through the use of organic photovoltaic panels 

(OPV) and provides connection and a series of functions for the new needs of Smart cities. Two 

prototypes installed in public places were designed and tested. The tests made it possible to 
validate the excellence of form and design in the face of storms and winds. After 18 months of 

testing, the non-resistance of the OPV that was applied to the sheets was verified and the use of 

new flexible SUNPOWER panels was validated. 

In conclusion, the tree offers public lighting through LED strips, and provides USB sockets for 

charging electronic devices (Smartphones, laptops and gadgets) that are powered by OPV cards. It 

has a virtual assistant that allows interaction of the product with the user through an embedded 

system, which provides information and attractions of the region (shows, theater), ecology and 
plants, in addition to offering coupons and or promotions that will take customers to the 

establishments commercial. 

Keywords: Renewable energy, Sustainability, Technology innovation.  
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1. Introdução 

 

De acordo com as principais conclusões apontadas pelo 5º Relatório de Avaliação do 

Clima do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC 2015). O aquecimento 

global é uma realidade. A contribuição do ser humano é significativa para a ocorrência de 

fenômenos ligados às mudanças climáticas; 

Assim é necessário agir em escala global, zerando as emissões de gases de efeito estufa 

(GEE). Os combustíveis fósseis precisariam se manter enterrados no subsolo e as energias 

renováveis teriam que assumir um papel preponderante na matriz energética mundial, para 

ficarmos abaixo de um aumento de 2°C da temperatura até 2100. 

 

 
Figura 1: Gráfico da mudança de temperatura na superfície da Terra. Fonte: Painel 

Intergovernamental de Mudança Climática (IPCC). 
  

No cenário mais ameno deste relatório (RCP 2.6) indicado na Figura 1, mudanças 

agressivas por parte da sociedade resultam em concentrações de GEE, que se estabilizam e 

até continuam a diminuir depois de certo período. Este cenário assume que a humanidade 

desenvolverá tecnologias que removeriam ativamente GEE da atmosfera, uma opção que é 

inviável no curto prazo. Neste cenário utópico, o aumento de temperatura até 2100 não 

chegaria a um grau centígrado. Já no pior cenário, o RCP 8.5, o aumento poderia chegar 

em média a quase 4ºC. A população crescerá de 7 bilhões para 10 bilhões. 
 

Muitos dos riscos globais das mudanças climáticas estão concentrados em áreas 

urbanas. Logo devem ser implementadas ações para construir cidades resilientes, e permitir 

o desenvolvimento sustentável para acelerar a adaptação bem sucedida à mudança 

climática global. Mais da metade da humanidade vive hoje nas cidades - percentual que 

deverá chegar a 60% em 2030, de acordo com as estimativas.  

 

Na América Latina, o Brasil é o país mais urbanizado, resultado de um intenso processo 

de estruturação das cidades iniciado na década de 1950, que provocou a concentração de 
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85% de sua população nas áreas urbanas.  As estimativas dão conta de que esse percentual 

possa chegar a mais de 90% até 2050. 

 

Em virtude deste contexto existem ações imediatas e um esforço internacional em 

relação a elaboração de normas para introdução e uso de energias renováveis. 

As instituições governamentais e ONGs para a diminuição da emissão de gases do 

efeito estufa (GEE) estão gerando pactos para a redução de emissão de carbono e ainda 

fomentando iniciativas de grandes empresas e colaboradores. Pode-se citar em escala 

mundial a OTHERE100 (there100.org) que conta com 81 empresas de grande porte 

(multinacionais) que tem como objetivo influenciar e encorajar empresas a terem 100% de 

sua produção energética advinda de fontes limpas. Pode-se citar o GHG Protocol, fundado 

por 27 empresas e que hoje conta com 144 empresas adeptas no Brasil (correspondem a 

7% das emissões nacionais), que tem como finalidade cobrar a publicação de relatórios 

referentes a emissão dos gases estufa (GEE) além de quantificar e gerenciar esses dados.  

Vale ressaltar que o programa no Brasil é destaque pelo número crescente de adeptos, 

pela qualidade dos relatórios e pelas iniciativas inovadoras. Ainda no Brasil, a diretoria da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) Resolução Normativa nº 482/2012, criou 

o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, permitindo que o consumidor instale 

pequenos geradores (tais como painéis solares fotovoltaicos e micro turbinas eólicas, entre 

outros) em sua unidade consumidora e troque energia com a distribuidora local com 

objetivo de reduzir o valor da sua fatura de energia elétrica. 

Existe portanto, um alinhamento internacional em relação: 

 

 A necessidade do uso de energias renováveis; 

 A necessidade de tornar as cidades resilientes de forma a suportar novos desafios; 

Vale ressaltar que o uso de energias renováveis contribui também para a redução dos 

impactos sobre a saúde humana em grandes cidades e melhora a segurança. 

 O projeto apresentado neste artigo está inscrito neste contexto, e alinhado com o início 

da produção internacional de painéis orgânicos, tecnologia que ainda apresenta enormes 

dificuldades para a sua aplicação, com uma demanda potencial de mercado.   

Células orgânicas solares, como as utilizadas no presente projeto, são células feitas de 

polímero e plástico. São compostas de material orgânico, são muito leves, flexíveis e 

semitransparentes. Além disso, elas têm potencial para captação de energia solar e podem 

ser instaladas em estruturas transparentes, como vidraças e janelas. Com a energia por elas 

produzida, é possível alimentar computadores, telefones celulares e uma série de 

componentes eletrônicos dos automóveis (apud Santos et ali 2019). 

A eficiência dessas células na transformação de luz solar em eletricidade faz crer que 

elas podem ser uma alternativa de performance superior se comparadas às células solares 

de silício, o que é animador em virtude dos menores custos e maiores facilidades na 

instalação deste tipo de tecnologia. 
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  A célula orgânica fotovoltaica corresponde a um tipo de eletrônica orgânica. O 

funcionamento se dá pela absorção e condução da luz, através de polímeros que atuam 

como condutores, para a produção de energia elétrica. O processo é possível por efeito 

fotovoltaico a partir da luz do sol. (Qian, D. 2018,Yu, G.,1995). 

      Dentre as tecnologias fotovoltaicas, os painéis orgânicos são ideais para mercados 

com problema na distribuição e geração da energia elétrica de modo tradicional. No futuro 

espera-se que as células orgânicas fotovoltaicas terão um preço menor e uma maior 

eficiência dada a evolução dos polímeros. Logo existe uma tendência no uso de energia 

solar. 

     Analisando a produção de painéis orgânicos, podemos concluir que poucas empresas 

no mundo estão desenvolvendo e obtendo resultados satisfatórios e com uma boa 

capacidade de eficiência de geração de energia.     

Algumas empresas vêm tentando inserir no mercado uma palmeira artificial fabricada 

em vidro com OPV no estilo árvore solar, mas não provê sombra e inteligência e uma 

bananeira solar. A palmeira é fabricada em vidro, com restrições à ação das intempéries 

pois apresenta um  risco para a população.    

Além disto, existe uma tendência do desenvolvimento de estações de recarga para 

eletrônicos portáteis (equipamentos à bateria) assim como veículos na cidade, bicicletas e 

carros, dada a recomendação internacional do 5º Relatório de Avaliação do Clima do 

Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC 2015), para eliminação dos 

combustíveis fósseis. 

Isto incentivará o desenvolvimento de produtos relacionados a energias renováveis, 

sobretudo aqueles que resolvem problemas urbanos. O uso de energias limpas será a 

solução para enfrentarmos os grandes desafios do futuro. 

Neste contexto identificamos a demanda para o desenvolvimento de coberturas 

inteligentes fotovoltaicas, visando proteger a população, e ao mesmo tempo contribuir na 

geração de energias renováveis. 

Estas poderão ser aplicadas em: 

 Shoppings 

 Supermercados 

 Hospitais 

 Universidades particulares 

 Empresas de eventos 

 Associação de classe ou de moradores 

 Clubes 

 E ainda pedestres, turistas e condutores de carro e bicicletas elétricas. 

 
De acordo com a pesquisa realizada, existem inúmeros desafios a serem vencidos no 

projeto de coberturas sustentáveis. As coberturas devem:  

 

 Ter grande resistência às intempéries; 
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 Devem estar associadas as estruturas leves e materiais recicláveis; 

 

 Devem ser inteligentes, incorporar sensores que poderão gerar informações na 

perspectiva da internet das coisas. 

 

Deve-se ainda estudar possibilidade de integração dos painéis OPVs ao material dos 

produtos, prever facilidade de manutenção destes e investir no desenvolvimento dos 

conectores especiais. 

  A Árvore Solar desenvolvida é reciclável e pode ser fabricada com as novas resinas 

Elium da Arkema, que oferece excelentes características estruturais e tem menor impacto 

ambiental. Esta resina é isenta de estireno, reciclável, termo formável e permite a 

fabricação de peças mais leves, facilitando o processamento, armazenamento e transporte 

da árvore, oferecendo um alto módulo, resistência e rigidez. 

 Trata-se de um produto diferenciado, sustentável e inteligente que pode abrigar a 

população e atender as novas necessidades das cidades inteligentes, usando energias 

renováveis e fazendo face aos desafios do aquecimento global. 

 

1.1 Conceito 

 

O conceito do projeto da árvore solar ou SMART STATION está fundamentado na 

disponibilização de pontos inteligentes espalhados pela cidade atendendo as seguintes 

necessidades da população: 

 

- Saúde: disponibilizar sombra e o refrescamento do usuário através de ventilador e ou 
borrifador; 

 

- Energia e acesso às informações: disponibilizar WI-FI via satélite/acesso a rede, 

disponibilizar saídas USB Energia para carregamento de celulares e eletrônicos portáteis; 

 

- Segurança: prover iluminação; 

 

- Informação, alta conveniência e iot-commerce. 

 

Hoje existem algumas árvores solares com uso de painéis tradicionais em alguns países. 

Trata-se de uma tendência internacional. Entretanto estas árvores geram apenas energia e 

não oferecem sombra e outros serviços para a população. 
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A Árvore Solar poderá no futuro, fornecer também energia para bicicletas e outros 

veículos, a partir do aumento do rendimento dos painéis OPV. 

 

A Árvore Solar está inserida no ramo da publicidade chamada de Mídia Exterior Mídia 

Exterior É a denominação genérica dos meios de comunicação que expõem propaganda ao 

ar livre. Atualmente, a mídia exterior tem apresentado crescimento significativo no meio 

publicitário nacional. Pode também ser chamada Mídia Extensiva, Mídia ao Ar Livre ou 

Mídia Alternativa. A Smart Station ou árvore solar tem uma vantagem adicional, já que as 

mensagens podem ser transmitidas de forma mais precisa e ainda prover interação mais 

intensa com o receptor, por este estar muito próximo. 

 

 Um assistente virtual foi desenvolvido para a árvore. Por meio desse aplicativo o 

cliente pode entrar em um mundo virtual que promove produtos e soluções sustentáveis de 

lojas e negócios associados (IOT COMMERCE). 
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Figura 2: Internet das Coisas. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

1.2 Características do Produto 

 

  Processo de Fabricação 

 

Neste projeto optou-se pelo uso de materiais compósitos pela liberdade de forma. A 

Árvore Solar foi desenvolvida usando a moldagem por infusão e foi fabricada pela 

Cogumelo, Indústria de Polímeros do Rio de Janeiro. 

 

 Moldagem por infusão: A base da árvore e as hastes são feitas por infusão com 

resina Elium (ARKEMA 2017). Dois moldes, um de cada lado da folha, são colados por 

adesivos ou por indução A nova tecnologia torna possível inovar e obter uma estrutura 

composta leve. O filme fotovoltaico orgânico (OPV) pesa 200g por m², é extremamente 

leve e pode aderir diretamente às folhas. Os painéis flexíveis também podem ser utilizados. 

 

 O uso de materiais compósitos reduz os custos de manutenção, pois a estrutura de 

fibra de vidro da árvore não requer manutenção. Qualquer outro tipo de material, além das 

limitações de design, geraria altos custos de manutenção. 

 

 O uso de compósitos aumenta a vida útil do produto, pois pode suportar chuva, 

vento e sol. A Árvore Solar oferece outras vantagens, incluindo alta resistência ao impacto 

e pós-termoformagem devido ao uso da resina Elium. A árvore é leve e pode ser facilmente 

transportada e montada. É reciclável e oferece novas possibilidades de montagem de 

materiais. Os painéis fotovoltaicos orgânicos ou flexíveis podem ser ligados diretamente ao 

produto. 
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 A Árvore Solar também tem a função social de conscientizar as pessoas sobre 

sustentabilidade. O uso de compósitos oferece oportunidades aprimoradas de marketing, 

pois fotos e imagens de propaganda e publicidade podem ser projetadas nas folhas e no 
banco. 

 

Design modular 

 

  A Árvore Solar possui um design arrojado e modular, onde uma única folha permite 

criar configurações diferentes.  

 

É produto é composto por seis folhas, organizadas em duas alturas diferentes.  Montado 

separadamente ou em conjunto, o cliente poderá usar uma ou mais folhas e até mesmo  

organizar uma floresta. 

 

  O sistema proposto é componível, modular e retrátil. Seu tamanho pode ser ampliado 

ou reduzido de acordo com a sua função. Exemplo: As árvores poderão compor grandes 

estruturas de estacionamento ou serem instaladas individualmente. 

Figura 3: Composições possíveis da Smart Station. Fonte: elaborada pelos autores. 

As árvores poderão dar suporte às feiras ou exposições temporárias ou atender clubes e 

projetos sociais de comunidades carentes. 

  

 

 

 

 

 

1.3 Testes e Protótipos 

 

O primeiro protótipo de árvore foi feito de fibra de vidro, com um design simples, com 

3 m² de painéis solares e oferecendo quatro portas USB para carregar dispositivos. Este 

protótipo foi testado e instalado na comunidade Santa Marta, no Rio de Janeiro, sob o 

programa Maker's The Future da Shell e foi alvo de três patentes de invenção. 

 

Após os testes iniciais, o design foi alterado e simplificado, e um design arrojado foi 
desenvolvido usando uma única folha solar que pode ser montada de diferentes maneiras. 
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O segundo protótipo que utiliza 4m² de painéis orgânicos, aumentando assim a 

produção de energia renovável, uma faixa de LED de alta eficiência, soquetes USB, 

sensores e um sistema wi-fi. Este último protótipo foi instalado em um shopping do Rio de 

Janeiro, e foi testado por 12 meses, exposto a ventos e tempestades. O painel fotovoltaico 

orgânico não resistiu às intempéries mais do que 18 meses e teve que ser retirado e 

substituído por painéis flexíveis da SUNPOWER que são também leves e geram mais 

energia por m2. 

 

 

2.  Conclusão 

 

 È necessário avançar no uso da energia renovável e conscientizar a população. Projetar 

coberturas capazes de suportar painéis solares é um grande desafio. Essas coberturas 

devem suportar o peso dos painéis; resistir à ação do sol, vento e chuva; devem requerer 
pouca manutenção; devem ter uma vida longa; devem ser inteligentes e recicláveis.  

 

A Árvore Solar é conceitualmente mais avançada que os produtos existentes. É um 

gerador de energia OFF GRID com conectividade (IoT)  e sustentável. A Árvore Solar 

contribui para a conscientização da população sobre sustentabilidade, com foco no 

desenvolvimento econômico, social e ambiental. O projeto utiliza matérias-primas 

recicláveis, painéis solares flexíveis de última geração feitos de polímeros e 

nanotecnologia, e uma faixa de LED com eficiência 85% maior que os materiais 

tradicionais. Essas lâmpadas consomem 10 vezes menos energia, duram 10 a 15 vezes 

mais e não emitem radiação UV. Isso tudo resulta em economia de custos e uma redução 
drástica das emissões de carbono. 

 

As peças compostas feitas de resina Elium podem ser recicladas após a vida útil e de 

duas maneiras diferentes. O primeiro envolve trituração e composição para uso como 

resina de composição de fibra picada e o segundo é um processo de termólise que permite 

a recuperação de fibras e monômeros por despolimerização. O modelo de negócios 

adotado é inovador e prevê impacto social. 
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Figura 4: Foto referente ao prêmio JEC Asia Innovation Award. Fonte: elaborada pelos 

autores. 

 

O projeto da SMART STATION ganhou o Prêmio ASIA JEC Awards e o Prêmio de 

Excelência Composite 2018 na FEIPLAR, foi selecionado duas vezes no programa 

nacional StartOut da Apex/MDIC/Business France como um dos projetos mais inovadores 

do Brasil e representou o Brasil nas Missões da França e da Alemanha. Também ganhou o 

Prêmio Sesi Senai de Inovação (2017) e os outros produtos solares foram expostos no 

Museu do Amanhã na exposição Interface Interlace 2017.   
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Resumo 

A iluminação artificial nas vias públicas é uma das necessidades fundamentais da sociedade 

moderna. As mudanças tecnológicas revolucionaram a iluminação pública, no Brasil e no mundo. 

Juntamente com esses avanços, a tecnologia LED se destacou com atrativos em eficiência energética 

e luminosa, na transformação de energia elétrica em luz. Nesta perspectiva, iniciamos uma pesquisa 

com o objetivo de avaliar a eficiência elétrica e a sustentabilidade da iluminação pública na cidade 

de Concórdia SC, para avaliar a viabilidade do uso da tecnologia LED. A metodologia utilizada foi 

quantitativa e qualitativa, contemplando aspectos visuais, técnicos e econômicos. Os resultados da 

pesquisa mostraram que a iluminação pública da cidade estudada apresenta baixa eficiência e altos 

custos de manutenção. O estudo permitiu concluir que a substituição da tecnologia convencional por 

LED é viável, oferecendo atrativos para a melhoria da iluminação pública na cidade. 

 

Palavras-chave: LED; Iluminação Pública; Eficiência Energética. 

 

Abstract 

Artificial lighting on public roads is one of the fundamental needs of modern society. Technological 

changes have revolutionized public lighting, in Brazil and worldwide. Along with these advances, 

LED technology stood out with attractive features in energy and light efficiency, in the 

transformation of electrical energy into light. In this perspective, we started a research with the 

objective of evaluating the electrical efficiency and the sustainability of public lighting in the city of 

Concórdia SC, to evaluate the feasibility of using LED technology. The methodology used was 

quantitative and qualitative, covering visual, technical and economic aspects. The research results 

showed that the public lighting of the studied city has low efficiency and high maintenance costs. The 

study concluded that replacing conventional technology with LED is feasible, offering attractions 

for improving public lighting in the city. 

 

Keywords: LED; Street lighting; Energy efficiency. 

taia_
Caixa de texto
342



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

1. Introdução 

A eletricidade é um bem de consumo indispensável à sociedade moderna, atendendo a 

necessidades como conforto e qualidade de vida para o ser humano. Entre as inúmeras 

aplicações proporcionados por avanços científicos e tecnológicos no uso da eletricidade, se 

destaca a iluminação artificial (SANTOS; REIS JÚNIOR; REIS, 2019). O início do uso da 

iluminação artificial é um processo muito antigo, iniciando com o domínio do fogo e 

evoluindo os avanços tecnológicos. Entre as principais causas dessa evolução de tecnologias 

para a transformação da eletricidade em luz está a necessidade na redução no consumo de 

energia, a fim do sistema elétrico atender à crescente demanda. 

 Consequentemente, nas últimas décadas os sistemas de iluminação pública têm passando 

por mudanças na tecnologia, em todo o país, com foco na conservação da energia e eficiência 

do sistema. O uso de sensores com células fotoelétricas (conhecidos como sensor de luz) 

permite que estas reagem às alterações da luminosidade do ambiente, proporcionara ligar ao 

anoitecer (sem a presença da luz) e desligar durante o dia (na presença da luz do Sol), 

facilitando a gestão eficiente do sistema de iluminação pública (MAGALHÃES, 2014).  

A tecnologia LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) tem como princípio de 

funcionamento a transformação da energia elétrica em radiação (visível ou infravermelho) 

luminosa por semicondutores (OLIVEIRA et al., 2020). O diodo é um dos semicondutores 

de grande relevância nas engenharias. Já eram conhecidos no século XIX, entretanto sua 

utilização em recursos tecnológicos foi lenta devido às restritas aplicações na época. A 

evolução científica, junto com as novas aplicações na engenharia, proporciona a exploração 

das propriedades peculiares deste material, motivando a atenção de muitas pesquisas 

(JENKINS, 2005).  

As lâmpadas de LED, completamente diferentes das lâmpadas convencionais, os 

semicondutores apresentam comportamento semelhante a um material isolante, até que uma 

fonte externa de energia seja capaz de ejetar os elétrons da banda de valência para a banda 

de condução, tornando-os portadores de carga em movimento (corrente). No diodo emissor 

de luz (fótons), a corrente percorre uma única direção. Quando os elétrons passam no diodo, 

os átomos que compõem o chip são “excitados” e a energia contida ali é liberada, pelo efeito 

fotoelétrico (RICHARDS; ETKINA, 2013). 

A evolução do LED teve início em 1961, por intermédio de um diodo emissor de 

infravermelho, o qual não é uma luz visível. A revolução na tecnologia da iluminação 

ocorreu a partir do desenvolvimento do LED azul, pois a tríade formada pelas cores 

vermelha, verde e azul pode produzir a luz branca (OLIVEIRA et al., 2020). Os trabalhos 

desenvolvidos e apresentados nas pesquisas dos cientistas japoneses Isamu Akasaki, Hiroshi 

Amano e Shuji Nakamura culminaram com a invenção do LED azul, resultando no Prêmio 

Nobel de Física em 2014, que possibilitou mudanças nas tecnologias.  

O LED tem se destacado com a principal tendência para a iluminação no futuro, tendo 

atrativos como redução no consumo de energia, durabilidade nas lâmpadas, baixa radiação 

que gera impacto ambiental e capacidades de design  (SANTOS, 2011). O fluxo luminoso 

emitido por lâmpadas de LED permite que a luz seja direcionada com precisão, para a área 

a ser iluminada, reduzindo deste modo o espalhamento da luz e proporcionando eficiência 
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na iluminação. Esses e muitos outros atributos têm impulsionado o desenvolvimento de 

tecnologias para o uso do LED na iluminação pública. 

Importante destacar que a segurança nas vias públicas está diretamente relacionada a 

iluminação pública (MAGALHÃES, 2014), sendo uma das principais justificativas para 

investimentos neste setor. Este também é fator relevante na utilização da tecnologia LED na 

iluminação pública, melhora a segurança rodoviária e diminui a poluição luminosa. 

Considerando os atributos à tecnologia, bem como sua importância da iluminação pública, 

no início de 2018 buscamos a realização de uma pesquisa para atingir o seguinte objetivo: 

Desenvolver a partir de um estudo de caso para o uso da tecnologia LED na iluminação 

pública, relacionando aspectos sociais, ambientais e tecnológicos, associados ao conforto 

luminoso e  qualidade de vida dos moradores. Esse artigo apresenta os resultado da avaliação 

qualitativa e quantitativa, iniciada em 2018 (SEFFRIN JÚNIOR; REIS, 2018). A pesquisa 

foi realizada para responde a seguinte pergunta: Com base em eficiência energética na 

iluminação pública do município de Concórdia SC, qual a viabilidade na substituição da 

tecnologia tradicional por tecnologia LED?  

 

2. Contextualização metodológica aplicada ao estudo 

A pesquisa for realizada com a metodologia qualitativa e quantitativa, do tipo estudo de 

caso. Inicialmente, por intermédio de pesquisas bibliográficas e pesquisa documental, foi 

realizada a busca por indicadores e informações relevantes para a eficiência energética na 

iluminação pública, bem como a eficácia no uso de tecnologia LED na iluminação de vias 

públicas. Nessa fase também foi realizada uma pesquisa em sítios de fornecedores da 

tecnologia a fim de avaliar possibilidade e características das iluminarias existentes no 

mercado. 

Na posse de informações bibliográficas e dados de fornecedores (prefeitura, 

fornecedores da tecnologia LED), realizamos estudo de campo, onde foram coletados dados 

quantitativos e qualitativos em relação a atual situação do sistema de iluminação pública no 

município de Concórdia, no estado de Santa Catarina. Essa fase foi realizada em três etapas:  

2.1 Avaliação qualitativa e quantitativa do sistema de iluminação de Concórdia SC 

Na primeira fase da pesquisa foi realizada a avaliação qualitativa do sistema de 

iluminação atual, nos deslocamos aos bairros e regiões de maior altitude, realizamos 

observações identificando as características qualitativas da iluminação pública que está em 

funcionamento atualmente em Concórdia. O relevo local, especialmente nessa cidade, 

oferece condições para esse tipo de avaliação. Também foram realizadas observações 

diurnas a fim de identificar problemas apresentados na tecnologia utilizada na iluminação 

atual. Utilizando método hipotético-dedutivo, foi realizada a obtenção de fotografias 

registadas nestes pontos, de modo a coletar dados de logradouros contemplados no sistema 

de iluminação pública. 

Na segunda etapa foi realizada uma coleta de dados junto à Prefeitura Municipal de 

Concórdia, responsável por gestar a iluminação das vias públicas. Nessa etapa tivemos a 

contribuição de colaboradores municipais e acadêmicos do Curso de Engenharia Civil. Os 

dados coletados nos auxiliaram os dados do sistema atual, provido por sistema iluminação 

das vias urbanas do município. Os dados obtidos, nessa etapa, foram de fundamental 
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importância para a composição do estudo de viabilidade técnica para a implantação do 

sistema de iluminação pública utilizando a tecnologia de LED no município estudado.  

Na terceira e última etapa, com uso de plantinha eletrônica, realizamos a análise 

quantitativa dos dados coletados. Os dados brutos a nós apresentados foram organizados em 

planilhas eletrônicas e, a partir dessas, foi realizada a avaliação quantitativa do sistema atual 

de iluminação e o estudo comparativo com o sistema proposto por tecnologia LED. 

2.2 Contextualização do local de estudo 

A cidade de concórdia se localiza na região oeste catarinense, com divisas para o estado 

do Rio Grande do Sul (Figura 1). Dados do IBGE (2019) apontam que Concórdia (SC) possui 

uma área territorial de 799,194 km², com uma população de 74.641 habitantes, densidade 

demográfica 85,79 habitantes/km² e o PIB per capita de 43.094,67 reais. A urbanização das 

vias públicas é de 41,5 %, com 23,1 % de urbanização.  

 

Figura 1: Localização geográfica do município de Concórdia SC.  

Fonte: IBGE, disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/concordia/panorama>. 

 

A partir dos dados coletados no município observamos que são aproximadamente 900 

logradouros atendidos por iluminação pública, num total de 11.146 pontos de iluminação 

(SEFFRIN JÚNIOR; REIS, 2018). A tecnologia predominante do sistema é por lâmpadas 

de vapor de sódio (luz amarelada) e, nas vias mais utilizadas (vias do centro), predomina a 

tecnologia por vapor de mercúrio de alta pressão (luz branca). O controle de acionamento 

das lâmpadas é realizado mediante sensores fotoelétricos, conhecidos como sensores de luz.  
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Figura 2: Comparativo entre a luz com lâmpada de vapor de sódio (no final da via) e vapor de 

mercúrio (na rua central). Fonte: Autores, 2018. 

 

3. Avaliação da iluminação pública avaliada na cidade de Concórdia 

Conforme relatado, o sistema de iluminação pública é realizado por tecnologias 

tradicionais com o uso de lâmpadas com vapor de sódio e de vapor de mercúrio.  A lâmpada 

de vapor de sódio (alta pressão), predominantes nos bairros, apresenta emissão fótons com 

um comprimento de onda médio de 589,3 nm, cuja cor característica das lâmpadas com essa 

tecnologia é amarelada, classificadas como luz quente (1900ºK a 2500ºK). A potência dessas 

lâmpadas é diversificada, nas regiões próximas ao centro do município elas são de 250 Watts, 

já nos bairros e localidades mais afastadas (Figura 3) são utilizadas lâmpadas de 160 Watts, 

150 Watts, 100 Watts, 80 Watts, 70 Watts, 25 Watts, 20 Watts ou 15 Watts (Figura 3).  
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Figura 3: Registro das observações noturnas em um bairro do município de Concórdia SC (SEFFRIN 

JÚNIOR; REIS, 2018). 

 

Nas áreas centrais da cidade e próximo às indústrias são utilizadas lâmpadas com vapor 

metálico, com potência de 400 Watts. A diferença visual entre as duas tecnologias pode ser 

identificada na cor fótons emitidos. A tecnologia por vapor de mercúrio de alta pressão 

(conhecidas como lâmpadas de descarga), com emissão de fótons de comprimento de onda 

médio de 253,7 nm, correspondente a uma faixa do espectro entre ultravioleta (UVC) e 

amarelo, resultado em luz de cor branca. Na figura a seguir (Figura 4) é possível verificar a 

luz emitida por essas tecnologias, a partir da foto obtida de logradores da região central da 

cidade, onde predomina as lâmpadas de vapor de mercúrio, também reconhecidas como 

lâmpadas de vapor metálico.  

 

 

Figura 4: Registro das observações noturnas no município de Concórdia SC (SEFFRIN JÚNIOR; REIS, 

2018). 
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Um dos principais problemas observados durante as observações noturnas e diurnas foi a 

baixa eficiência na transformação da energia elétrica em luz. Mesmo apresentando elevado 

custo na manutenção, conforme será demonstrado nos próximos tópicos, a tecnologia atual 

apresenta baixa eficiência na conservação da energia. Entre os muitos exemplos, durante o 

período de observações foram identificadas muitas luminárias com sensores fotoelétricos 

danificados, de modo que as lâmpadas permanecem acesas 24 horas diárias, gerando perdas 

significativas (Figura 3). Também foram identificadas regiões desprovidas de luz artificial 

noturna, devido ao mau funcionamento dos equipamentos. Portanto, o sistema atual 

demonstra qualitativamente ineficiência da iluminação pública atual. 

 

 

Figura 5: Poste com sensores fotoelétricos com falta de funcionamento. Fonte: Autores, 2019. 

 

4. Dados quantitativos coletados e analisados durante a pesquisa 

Os resultados dos dados obtidos em campo e analisados em planilha eletrônica, 

demonstram que a iluminação pública é de gestão da Prefeitura Municipal de Concórdia. 

O sistema oferece esse serviço em aproximadamente 900 logradouros (ruas e avenidas). 

A potência de cada lâmpada depende do local onde é instalada e oscilam de 15 a 400 

Watts. No total são 11.146 unidades, todas acompanhadas de reator com potência que 

oscila, também conforme a potência da lâmpada.  

As lâmpadas mais utilizadas são as de 70 Watts, num total de 9.207 unidades, 

acompanhadas por um reator de 15 Watts de potência. Em seguida, no ranking de 

instalações, estão as de 250 Watts de potência, somando um total de 1.179 unidades 

instaladas. São lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão, acompanhadas por reator de 31 

Watts. Nesse cenário, o consumo total de energia elétrica no sistema de iluminação pública 

do município é de 1.282.718 Watts/hora (Tabela 1).  
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Tabela 1: Quantitativo do sistema atual da iluminação pública de Concórdia SC 

 Potência (W)   Reator (W)   Quantidade  Potência (W)  

                          15                         5                         1                           20  

                          20                         5                         1                           25  

                          25                         5                        74                       2.220  

                          70                       15                   9.207                   782.595  

                          80                       15                        11                       1.045  

                        100                       18                        25                       2.950  

                        150                       22                      429                     73.788  

                        160                       22                        33                       6.006  

                        250                       31                   1.179                   331.299  

                        400                       45                      186                     82.770  

 TOTAL                 11.146                 1.282.718  

Fonte: Autores, 2019. 

 

Nesse caso não foram consideradas as perdas de energia no sistema, mas somente a 

potência dos equipamentos. O sistema atual apresentou custos mensais variável com 

manutenção das lâmpadas e tocas de equipamentos no sistema. Esses custos estão 

diretamente relacionados à vida útil do sistema de iluminação, fatores climáticos e atos de 

vandalismo ocorrido no período. A pesquisa mostrou que no segundo trimestre de 2018 o 

custo de manutenção foi de aproximadamente 130 mil reais (R$130.000,00). Só no mês de 

abril o custo de manutenção foi de aproximadamente 84 mil reais, superior à somatória dos 

meses de maio e junho (em maio foi 29 mil reais e no mês junho de 17 mil reais).  

A média de gasto mensal atual no sistema (Tabela 2), a partir de obtida no entre agosto 

de 2017 a julho de 2018, foi de R$ 233.714,86 com uso a tecnologia atual. E, utilizando a 

tecnologia LED na iluminação pública, os gastos mensais com energia elétrica podem 

reduzir a R$ 84.072,81. Portanto, com a utilização da tecnologia de LED na iluminação 

pública, é possível economizar aproximadamente R$1.800.000,00 ao ano. 

 

Tabela 2 Valores obtidos no período (agosto de 2017 a julho de 2018) 

 

Fonte: Autores, 2019. 
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5. Simulação para substituição da tecnologia atual por tecnologia LED 

 

Na posse dos dados do sistema atual e pesquisa documental, realizada junto a 

fornecedores por intermédio da rede mundial de computadores, realizamos buscas de dados 

por tecnologias LED, para simular a substituição do sistema. Na tabela 3 é apresentada a 

simulação de dados quantitativos para as substituições das lâmpadas, considerando manter 

a quantidade de pontos de luz e intensidade luminosa. A simulação demonstrou que a 

tecnologia de LED poderá gerar um consumo de aproximadamente 461.230 W/hora, 

equivalente a 35,97% do consumo atual de energia elétrica. Na tecnologia LED não há 

necessidade do uso de reatores e, portanto, há ganhos na sustentabilidade energética para o 

uso desse sistema. 

 

Tabela 3 – Dados simulados para a potência de consumo após substituição por LED. 

Potência LED (W)   Quantidade   Potência (W)  

                           7                         2                        14  

                           9                       74                      666  

                          30                   9.218                276.540  

                          50                       25                   1.250  

                          80                     462                 36.960  

                        100                   1.179                117.900  

                        150                     186                 27.900  

 TOTAL                 11.146                461.230  

Fonte: Autores, 2019. 

 

A pesquisa mercadológica demostrou que os custos de mercado para a aquisição da 

tecnologia LED sejam necessários investimento público de R$ 2.732.324,19, com taxa de 

juro anual de 6%, é necessário um período de aproximadamente dois anos para recuperar 

todo o investimento realizado. Não foram considerados os custos com a mão de obra na 

substituição, pois os próprios funcionários que atualmente fazem a manutenção no sistema 

poderão realizar as substituições da tecnologia. 

 

Considerações Finais 

A pesquisa realizada demonstrou que a iluminação pública do município de Concórdia 

apresenta problemas que podem ser identificados de modo qualitativo e quantitativo. A 

coleta de dados qualitativos nos contextualizou para os aspectos visuais e funcionais, a fim 

de reconhecermos as características da iluminação pública atual de Concórdia. Também, 

demostrou aspectos que justificam a ineficiência no sistema, como perdas na conservação 

da energia, apesar dos custos elevados aplicados na manutenção do sistema. O estudo 

mostrou, também, que a iluminação atual não segue um padrão técnico ou metodológico 

para a potência e característica das lâmpadas, de modo que é possível identificar em imagens 

noturnas. 
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O estudo quantitativo demostrou que a potência de consumo em cada ponto de iluminação 

é variável, dependendo do fluxo da via. A substituição por LED poderia padronizar o sistema 

e aumentar a eficiência energética na transformação da eletricidade em luz visível para a 

iluminação pública do município de Concórdia. A padronização do sistema permite maior 

controle sobre a iluminação, proporcionando maior segurança e conforto à população. Além 

desse resultado, a substituição das tecnologias pode reduzir os custos com manutenção e, 

principalmente, reduzir os gastos de energia elétrica. Assim, a economia gerada nos cofres 

públicos, a partir do sistema de iluminação LED, o município poderá investir em melhores 

no sistema, deixando a cidade mais iluminada ou investir em técnicas para o 

desenvolvimento de tecnologia própria para cidades inteligentes.  

A pesquisa nos proporcionou concluir que a substituição da tecnologia atual por 

tecnologia LED é indispensável. Considerando os desafios apresentados nesse artigo e 

dimensão do projeto, para o sucesso na transição das tecnologias, um projeto de retrofit para 

o sistema foi desenvolvido como trabalho de conclusão do curso de Engenharia Civil, por 

um dos autores desse artigo. Encontra-se em edição o artigo, com os dados da pesquisa de 

transação, para ser submetido para apreciação em periódico. 
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Resumo 

A biomimética é um ramo da ciência que usa a natureza como mentora. Através do método de 

pensamento biomimético pode-se encontrar inúmeras soluções naturais de termo regulação com o 

potencial de inspirar projetos arquitetônicos mais eficientes e que demandam  um menor consumo 

energético, devido a diminuição da necessidade do uso de aparelhos de ar condicionado. Esta 

pesquisa tem como objetivo analisar as estratégias passivas de condicionamento térmico do 

cupinzeiro, o qual é um bem sucedido exemplo de estrutura natural que consegue promover 

conforto térmico de maneira passiva. Os resultados indicam que o direcionamento do vento, o uso 

de resfriamento evaporativo, a formação de correntes convectivas e a conexão entre os ambientes 

internos são importantes estratégias usadas pelos cupins para ventilação natural de seus ninhos, e 

que podem ser facilmente adaptadas para concepção de edificações mais dinâmicas, eficientes e 

sustentáveis.  

 

Palavras-chave: Conforto Térmico; Biomimética; Ventilação Natural; Sustentabilidade; 

Arquitetura Passiva  

 

Abstract 

Biomimicry is a branch of science that uses nature as a mentor. Through the method of biomimicry 

thinking one can find innumerable natural solutions of thermo regulation with the potential to 

inspire more efficient architectural projects that demand less energy consumption, due to the 

reduced need of air conditioning devices. This research aims to analyze the passive thermal 

conditioning strategies of the termite mound, which is a successful example of a natural structure 

that manages to passively promote thermal comfort. The results indicate that the direction of the 

wind, the use of evaporative cooling, the formation of convective currents and the connection 

between internal environments are important strategies used by termites for natural ventilation of 

their nests, and can be easily adapted for designing more dynamic, efficient and sustainable 

buildings.  
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1. Introdução 

 

Na grande maioria dos projetos de construção, a fachada é concebida como uma 

barreira: um plano vertical estático que tem como objetivo proteger o espaço interno da 

hostilidade do ambiente externo. Porém, esse isolamento do exterior por vezes torna a 

ocupação dos espaços desagradável, e resolver esse paradoxo é o que leva a inclusão de 

elementos de infraestrutura: janelas, ventiladores, ar-condicionado, aquecimento, etc, 

essencialmente para desfazer o que a construção das paredes fez em primeiro lugar 

(TURNER; SOAR, 2018, p.12).  

Devido a isso, surge o questionamento de como se pode proteger as edificações das 

intempéries sem perder a conexão com o mundo externo, de uma forma mais inteligente e 

prática. A natureza já tem a resposta: os sistemas vivos resolvem esse paradoxo 

construindo paredes que não são barreiras, mas interfaces adaptativas que permitem e 

gerenciam os fluxos de matéria e energia através delas. Isso pode ser observado de forma 

clara na complexa e eficiente arquitetura construída pelos cupins para gerenciar seu espaço 

coletivamente construído. 

A biomimética surge nesse contexto para contrapor a ideia de que cada elemento da 

edificação deva ser observado e projetado de forma isolada. Como um ramo da ciência que 

busca a observação dos mecanismos da natureza, a biomimética visa entender seus 

princípios de funcionamento e usá-los como inspiração para criação de tecnologias que 

solucionem problemas de projeto de forma sistêmica. De acordo com Fecheyr-lippens e 

Bhiwapurkar (2017), a capacidade de se adaptar às condições externas é algo relativamente 

novo no campo da arquitetura, mas é um fenômeno tão antigo quanto a própria vida. Os 

organismos vivos são capazes de se adaptar as condições climáticas porque implementam 

meios fisiológicos, morfológicos e / ou comportamentais para termo regulação.  

Os cupinzeiros são exemplos de estruturas naturais extremamente adaptáveis, que 

conseguem preservar a temperatura agradável em seu interior ao longo de diferentes 

estações, com o mínimo consumo de energia apenas por conta do seu bom projeto 

arquitetônico. A estrutura dos cupinzeiros de fluxo induzido age como um "pulmão", 

aproveitando a mudança de temperatura à medida que o dia se torna noite para impulsionar 

a ventilação. O entendimento desse processo pode inspirar novas soluções na arquitetura 

passiva, que procura eliminar a necessidade de sistemas ativos de aquecimento e 

refrigeração em edifícios, utilizando estratégias como ventilação natural e isolamento 

eficiente para promover conforto térmico. 

As estratégias de adaptação são consideradas essenciais no design de envelopes 

capazes de mediar os agentes externos para se atingir o conforto térmico com menor 

consumo de energia. Esta pesquisa visa investigar os mecanismos termo regulatórios do 

cupinzeiro de fluxo induzido em busca de inspiração para concepção de construções 

adaptativas, que abordem o desafio do design sustentável e energeticamente eficiente, 

retomando os conceitos da arquitetura bioclimática. Através do uso do método de 

pensamento biomimético busca-se não mais perguntar “o que se quer projetar?”, mas sim 
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“o que se deseja que o design alcance?” Com o uso desse pensamento busca-se obter 

edifícios adaptáveis que não são simplesmente inspirados pela vida, mas que são, de certo 

modo, tão vivos quanto seus habitantes e a natureza ao seu redor. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

 

De acordo com a definição da bióloga Janine Benyus, a biomimética (2016, p. 1-2, 

tradução da autora): "[...] é aprender a cultivar alimentos como uma pradaria, aderir como 

uma lagartixa, confiscar carbono como um molusco, criar cores como um pavão e 

administrar um negócio como uma floresta de sequoias”. Segundo ela, após 3,8 bilhões de 

anos de evolução a natureza sabe o que funciona, o que é mais apropriado e o que perdura, 

criando oportunidades em vez de desperdício. De acordo com esse método de pensamento, 

a natureza já resolveu muitos dos problemas com os quais estamos lidando, inclusive os 

que envolvem conforto térmico e eficiência energética. Por isso, faz sentido que se utilize a 

biomimética como processo metodológico na arquitetura para elaboração de projetos 

energeticamente mais eficientes e que resgatem conceitos da arquitetura bioclimática.  

A arquitetura bioclimática é aquela que usa elementos arquitetônicos e tecnologias 

construtivas para se adequar ao clima e aos condicionantes naturais, e que começou a ser 

deixada de lado a partir da revolução industrial. Nessa época, de acordo com Lima (2010), 

se deu inicio às chamadas “soluções arquitetônicas internacionalizadas”: soluções 

generalizadas para poderem ser aplicadas em diferentes tipos de edifícios em diversas 

partes do mundo. “Uma mesma tipologia de projeto [...] é adotada em cidades com 

características muito distintas, sendo desconsiderada a grande diversidade [...] entre as 

diferentes regiões do Brasil” (ROTTA, 2009, p. 21). Deixando-se de levar em conta as 

características climáticas do local de implantação começou-se a buscar alternativas 

artificiais para resfriamento e aquecimento de ambientes para se conseguir atingir um nível 

satisfatório de conforto, requerendo um alto consumo energético. 

Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, 2018), no mundo, o consumo 

energético para climatização em edifícios cresce mais rápido que qualquer outro uso final, 

mais que triplicando entre 1990 e 2016, sendo que o Brasil se apresenta como um dos 

países com maior perspectiva de crescimento da demanda energética para conforto térmico 

e com uma das maiores contribuições ao crescimento da demanda elétrica mundial. 

Estima-se que o estoque global de condicionadores de ar em edifícios crescerá para 5,6 

bilhões até 2050, o que equivale a 10 novos aparelhos de ar condicionado vendidos a cada 

segundo pelos próximos 30 anos. Fica claro que é necessário se pensar em soluções para 

minimizar a demanda energética requerida por condicionadores de ar em edificações, e 

nesse sentido não há melhores soluções do que aquelas encontradas na natureza.  

Estudos recentes estão sendo conduzidos no exterior a respeito do uso da 

biomimética como método de projeto para fachadas, a exemplo das pesquisas de López et 

al. (2015), em que são investigados diferentes tipos de materiais ativos como resultado da 

aplicação de princípios biomiméticos de plantas na arquitetura, e Fecheyr-lippens e 

Bhiwapurkar (2017), em que um projeto de fachada biomimética é proposto inspirado 

pelas estratégias adaptativas do sapo africano e do besouro Hércules. Apesar de ter o 

potencial de transformar grandes fatias da economia (Segundo dados do Fermanian 

Business & Economic Institute, até 2030 a bioinspiração poderia gerar US $ 1,6 trilhão do 
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produto interno bruto global), a biomimética ainda é uma ciência pouco discutida e 

implementada no mercado construtivo brasileiro, sendo necessárias novas pesquisas que 

fomentem o incentivo nessa área. Além disso, embora o controle térmico dos cupinzeiros 

tenha sido alvo de várias pesquisas no campo da biologia, esses estudos carecem da 

perspectiva arquitetônica necessária para se descobrir os princípios específicos de termo 

regulação possíveis de servirem como inspiração para construções mais eficientes e 

sustentáveis.  

 

3. Metodologia 

 

O processo de pesquisa será baseado no Método de Pensamento Biomimético 

(Biomimicry Thinking), que auxilia a delinear um caminho metodológico para se encontrar 

soluções de projeto inspiradas na natureza com maior rapidez, eficácia e probabilidade de 

sucesso. O processo adotado será dividido em quatro fases principais: primeiramente foi 

realizada a fase de escopo, em que se define o contexto e a problemática da pesquisa, 

através da revisão bibliográfica sobre biomimética, sustentabilidade e conforto térmico em 

fachadas. Num segundo momento, será feita a etapa de descoberta, em que se observa o 

modelo natural escolhido, no caso o cupinzeiro, e se identifica as estratégias biológicas 

relevantes para aplicação potencial em fachadas. Após, será realizada a etapa de criação, 

em que se define e se e enquadra as estratégias naturais de termo regulação na geração de 

conceitos para fachadas visando a melhoria do conforto térmico.  Por fim, se procede com 

a etapa de avaliação, em que se elaboram algumas conclusões a cerca da eficiência das 

soluções encontradas. 

 

 

4. Resultados 

 

 

4.1 Termo regulação no cupinzeiro 

 

A natureza possui estratégias únicas que lhe permite se adaptar às mudanças 

ambientais através da termo regulação. Segundo Kadri (2012), a termo regulação é a ação 

de manter os níveis de temperatura interna de um organismo dentro de certos limites 

(equilíbrio entre ganhos e perdas de calor), apesar das mudanças de temperatura no 

ambiente circundante. Os organismos fazem isso através da condução, convecção, radiação 

ou evaporação. Esses processos são realizados por organismos e / ou empregados em suas 

estruturas para obter, reter, dissipar ou impedir o calor (BADARNAH, 2017).  

Os ninhos de algumas espécies de cupins podem ter de 3 a 4 metros de altura e 

abrigar cerca de dois milhões de cupins que vivem, trabalham e respiram dentro dessa 

estrutura (Figura 1). Por isso, os cupins precisam construir seus montes de modo que a 

temperatura, a umidade e os níveis de dióxido de carbono sejam controláveis. Isso é 

alcançado principalmente pelas características passivas da arquitetura do ninho e da sua 

ventilação natural, que cumpre duas funções principais: fazer a troca gasosa e a troca 

térmica entre o interior e exterior da estrutura (ABAEIAN; MADANI; BAHRAMIAN, 

2017). 
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Figura 1: Tamanho de diferentes tipos de cupinzeiro em escala humana. Fonte: Xue (2018). 

 

O processo de ventilação natural dos cupinzeiros de fluxo induzido é realizado 

através de quatro etapas: sucção do ar fresco do exterior, realização de resfriamento 

evaporativo, passagem de ar pelos espaços internos e exaustão do calor pela chaminé. Cada 

uma dessas etapas é explicada de forma detalhada nos itens a seguir: 

 

4.1.1 Trazer o ar fresco do exterior para o interior da estrutura 

 

A entrada de ar fresco no cupinzeiro é amplamente facilitada pela presença de 

pequenos poros nas suas paredes, que criam um fluxo de ar através da diferença de 

pressão. Conforme o principio de Bernoulli, uma diminuição na área da seção transversal 

de um tubo resulta em um aumento da velocidade média do fluido e uma diminuição da 

pressão. Nos cupinzeiros, esse efeito é usado nos diversos canais que compõem a estrutura 

para facilitar o fluxo de ar. O ar fresco rico em oxigênio passa primeiramente pela parte 

subterrânea da estrutura, que se encontra em temperaturas mais amenas, e ajuda a resfriar o 

ar que entra no caso da temperatura exterior ser muito alta. O processo de captação de ar 

pelo principio de Bernoulli é reforçado pelo aumento da diferença de altura entre os pontos 

de entrada e saída de ar. Isso é interessante, pois se sabe que a velocidade do vento 

normalmente aumenta com a altura. O mesmo efeito também pode ser usado 

propositalmente e com muito mais eficiência em arranha-céus, pois enquanto os 

cupinzeiros raramente atingem mais de 2-3 metros, os arranha-céus atingem alturas muito 

maiores (ABAEIAN; MADANI; BAHRAMIAN, 2017).  

 

4.1.2 Realização de resfriamento evaporativo 

 

Em épocas de calor extremo, os cupins movem os solos umedecidos pela 

proximidade de águas subterrâneas até a boca das entradas de ar, criando um 

resfriamento evaporativo de maneira que as flutuações de temperatura dentro de seus 

ninhos nunca excedem 1 ° C. Assim, o contato do fluxo de ar com a umidade nos canais 

subterrâneos esfria e umedece o ar que perpassa todo o ninho. 
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4.1.3  Passagem de ar pelos espaços interiores 

 

Quando o ar flui para o monte, a interconexão de seus canais permite que o fluxo de 

ar circule por toda sua extensão. Em termos de morfologia e tamanho, os canais dentro do 

cupinzeiro podem geralmente ser categorizados em três redes: a rede de túneis de grande 

diâmetro que estão em torno do ninho principal e são conectados a ele através de uma série 

de subcanais, a rede de túneis superiores que conectam a seção inferior à chaminé superior 

e a rede de túneis superficiais ao redor do monte, que estão conectados a ambas as redes 

mencionadas.  

 

4.1.4  Exaustão do calor pela chaminé 

 

A diferença de temperatura no interior do cupinzeiro é a razão por trás das 

variações da densidade do ar que aumentam a transferência de calor natural na estrutura. 

Em um cupinzeiro de fluxo induzido típico, há grandes chaminés verticais que sobem até a 

abertura na parte superior da estrutura e criam uma pressão negativa na boca desses eixos. 

Com a ação do vento, que causa uma diferença de pressão entre a superfície do monte e o 

topo, uma força de sucção é induzida e ocorre o fluxo de ar ascendente em direção à 

chaminé. Como resultado, o fluxo de Venturi induz ar fresco no monte, que atravessa o 

ninho e retira o calor por essa abertura superior. Resumidamente, nas estruturas 

subterrâneas predomina o processo de convecção natural, e nas partes superiores e espaços 

aéreos periféricos do monte predomina a convecção forçada movida pelo vento. Esse 

processo como um todo é resumido de forma esquemática na Figura 2: 

 

 
Figura 2: Princípios termo regulatórios de um cupinzeiro de fluxo induzido. Fonte: Traduzido e 

adaptado de Xue (2018). 
 

4.2 Design Bioinspirado  
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Após o entendimento de como ocorre o mecanismo termo regulatório dos 

cupinzeiros de fluxo induzido, buscou-se esquematizar cada etapa desse processo de forma 

gráfica para facilitar sua visualização e a inserção dos seus principios de funcionamento na 

criação de soluções arquitetônicas bioinspiradas. Para isso, se elaborou um resumo 

esquemático que pode ser observado na Figura 3:  

 

 
 

Figura 3: O processo termoregulatório do cupinzeiro de fluxo induzido. Fonte: A autora (2020). 

 

Através da compreensão dessas estratégias, pôde-se observar algumas 

semelhanças entre as funções dos elementos construtivos do cupinzeiro e das envoltórias 

de edifícios, conforme Figura 4: 

 

      
Figura 4: Semelhanças funcionais entre a estrutura do cupinzeiro e a fachada de uma edificação. 

Fonte: A autora (2020). 

 

Através dessas semelhanças e a partir do entendimento dos mecanismos 

encontrados no cupinzeiro para ventilação natural e termo regulação, chegou-se a algumas 

soluções que fazem uso dessas  estratégias, possíveis de serem implementadas no contexto 

da construção civil, sendo citadas a seguir:   

 

 O melhor aproveitamento da ventilação natural pode ser obtido através do correto 

posicionamento das aberturas do edifício. Sabe-se que o vento traz pressão de ar 

positiva no lado de barlavento e pressão de ar negativa no lado de sotavento. 

Através da exploração do correto posicionamento das aberturas pode-se utilizar a 
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diferença de pressão para promover a ventilação natural e promover a retirada de 

calor, sendo esse fluxo ainda melhor aproveitado se as aberturas forem dispostas 

de modo que o ar seja captado em nível baixo e ventilado para o ponto mais alto 

do ambiente, otimizando a ventilação; 

 

 O uso da forma e relevo da fachada para redirecionar ou guiar o ar para dentro dos 

edifícios, otimizando as taxas de fluxo de ar interno através do aumento ou 

diminuição do diferencial de pressão entre as entradas e saídas de ar. As “wing 

walls” ou os brises são exemplos de estruturas que atuam como os canais do 

cupinzeiro, que efetivamente “coletam” ventos distorcidos e os projetam para 

dentro do ambiente;  

 

 Utilização de torres chaminé e aberturas nos pontos mais altos do telhado para 

favorecer a saída de calor da edificação através das correntes convectivas. Além 

disso, as aberturas superiores reduzem o calor irradiado do teto às partes internas 

da construção; 

 

 O efeito de arrefecimento é potencializado se o ar fresco for conduzido 

primeiramente através de dutos subterrâneos existentes debaixo ou ao lado do 

prédio, permitindo com que o calor seja dissipado antes de entrar no edifício 

através da inércia térmica do subsolo; 

 

 Uso de torres de resfriamento ou presença de fontes de água próximas das 

aberturas, para fornecer ar refrigerado e úmido para os espaços através do 

resfriamento evaporativo; 

 

 Priorizar a concepção de edificações estreitas e altas, devido à dificuldade de se 

distribuir ar fresco a todas as partes de um edifício muito amplo usando apenas a 

ventilação natural. A largura máxima de uma edificação que se poderia esperar 

ventilar naturalmente é estimada em aproximadamente 14 metros (WALKER, 

2016).  

 

 Além da consideração do fluxo de ar entre o exterior e o interior do edifício, o 

fluxo de ar entre os ambientes internos também é importante. Quando possível, os 

ambientes devem ser conectados para incentivar a ventilação, seja através de 

espaços abertos ou da utilização de dutos de ventilação. 

 

 

5. Considerações Finais 

 

 

Como este artigo demostrou, o mecanismo de ventilação no cupinzeiro é constituido 

por diversas etapas. No processo de ventilação, primeiramente a diferença de pressão nas 

partes superior e inferior da estrutura atrai o ar fresco para o monte. Em dias quentes, o ar 

fresco é resfriado pelas águas subterrâneas e depois passa através dos canais estendidos por 

toda a estrutura. Finalmente, o ar viciado é exaurido pela força de sucção criada pela torre 

chaminé devido à diferença de temperatura. 
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Esse processo, apesar de simples, é muito eficiente. Provou-se que os princípios termo 

regulatórios do cupinzeiro de fluxo induzido podem oferecer vastas possibilidades de 

incorporação na concepção de edifícios mais confortáveis termicamente e com um menor 

gasto energético. Isso ocorre porque o cupinzeiro é por si só um organismo vivo, 

sustentado por um processo contínuo de construção que reflete os aspectos fisiológicos dos 

inúmeros agentes que o constroem e mantêm. Esse exemplo expande a ideia de que o 

projeto de uma edificação pode ir além da mera inspiração nas formas estéticas naturais, 

projetando-se edifícios que não imitam simplesmente a vida, mas são elas mesmas 

estruturas "vivas". 

Como já dizia um dos maiores inventores da história, Leonardo Da Vinci: “Se você 

não acredita nas bases sólidas da natureza, você trabalhará com pouca honra e menos lucro. 

Aqueles que têm como referência qualquer coisa que não seja a natureza – a senhora de 

todos os mestres – se cansam em vão.” 
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Resumo 
Com as constantes inovações tecnológicas, a quantidade de equipamentos eletroeletrônicos 
disponíveis para facilitar a rotina dos usuários é crescente. No entanto, esse crescimento também 
reflete diretamente no aumento do consumo de energia elétrica. Neste cenário, o presente estudo 
objetiva descrever um relato de experiência sobre o desenvolvimento de uma aplicação para auxiliar 
no controle de consumo de energia elétrica residencial. Como resultado, a aplicação permite prever 
o consumo de energia elétrica por equipamento, usuário e período. Espera-se que esse trabalho possa 
contribuir para construção e incentivo de sistemas informatizados com foco na sustentabilidade 
energética, a partir de estratégias como a comparação de consumo entre usuários e o uso de feedbacks 
para conscientização e redução no consumo de energia elétrica. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Energia Elétrica; Programação Orientada a 
Objetos 
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Abstract 

With the constant technological innovations, the amount of electronic equipment available to 
facilitate the users' routine is increasing. However, this growth also directly reflects the increase in 
electricity consumption. In this scenario, the present work aims to describe an experience report on 
the development of an application to assist in the control of residential electricity consumption. As a 
result, the application allows to predict the consumption of electricity by equipment, user and period. 
It is hoped that this work can contribute to the construction and incentive of computerized systems 
with a focus on energy sustainability, based on strategies such as the comparison of consumption 
between users and the use of feedbacks to raise awareness and reduce electricity consumption. 

 

Keywords: Sustainable Development; Electric Power; Object Oriented Programming 

 
 

1. Introdução 
 

Diante das constantes inovações tecnológicas, nas últimas décadas, a quantidade de 
equipamentos eletroeletrônicos disponíveis para facilitar a rotina dos usuários tem crescido 
exponencialmente. No entanto, esse crescimento reflete diretamente no aumento do 
consumo de energia elétrica, haja vista que muitos dos equipamentos demandam esse recurso 
para seu funcionamento. Segundo o relatório de Balanço Energético Nacional (BEN), 
publicado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o consumo de energia elétrica 
residencial no Brasil cresceu 70% na última década. A EPE é uma instituição pública federal 
que tem por finalidade prestar serviços ao Ministério de Minas e Energia (MME) na área de 
estudos e pesquisas para o setor energético (EPE, 2018). 

Em escala global, segundo dados da Revisão Estatística da Energia Mundial (Statistical 
Review of World Energy), a demanda por energia elétrica cresceu 2,9% em 2018, sendo este 
o crescimento mais rápido desde o ano 2010. Ao mesmo tempo, estes valores refletem no 
aumento das emissões de carbono, que cresceram 2% em 2018, indicando novamente o 
maior crescimento dos últimos anos. Este expressivo aumento no consumo de energia 
elétrica está relacionado a todas as fontes de energia, sendo que aquela que apresentou maior 
percentual de crescimento em 2018 foi o gás natural, resultando em uma de suas maiores 
taxas de crescimento em mais de 30 anos (5,3%), correspondendo a quase 45% de todo o 
crescimento do consumo global de energia. Já a demanda por carvão também aumentou pelo 
segundo ano consecutivo (1,4%), após três anos em queda. O crescimento de fontes de 
energia renovável reduziu em relação aos anos anteriores (14,5%), embora continue sendo a 
fonte de energia que apresenta maior percentual de crescimento (DALE, 2019). 

Neste cenário, ainda em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu 
formalmente a “Agenda 2030”, um documento que reúne 17 grandes objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS) e visa orientar os países em relação às ações que devem 
ser priorizadas para que todos se desenvolvam de maneira mais sustentável. Logo, entende-
se como desenvolvimento sustentável aquele capaz de atender às necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade das futuras gerações atenderem às suas (World Commission 
on Environment and Development, 1987). Dentre estes 17 grandes objetivos mundiais, o 
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ODS n° 7 prevê o acesso à energia elétrica de forma confiável, sustentável e com preço 
acessível a todos, tendo como foco cerca de 1,3 bilhão de pessoas que ainda sequer possuem 
acesso à eletricidade no mundo (ONU, 2015).  

Diante do exposto, verifica-se que, por um lado, existe um conjunto de esforços na busca 
por alternativas que nos conduzam a um cenário mais sustentável, por outro, as fontes de 
energia elétrica ainda são predominantemente oriundas de recursos finitos, conhecidos como 
combustíveis fósseis. Contudo, esta crescente demanda por produtos que consomem energia 
elétrica gera preocupações principalmente em relação aos impactos ao meio ambiente. Por 
isso, profissionais e pesquisadores vêm buscando alternativas que tornem estes produtos 
eletroeletrônicos cada vez mais eficientes, a partir de tecnologias que contribuam para a 
redução do consumo energético (DALAROSA; FERNANDES; CÂNDIDO, 2019).  

Com fundamento nesse cenário, verifica-se a importância de pesquisas que investiguem 
alternativas que estimulem o consumo consciente da energia elétrica por parte dos usuários. 
Nesse sentido, os autores Yun, Aziz e Lasternas (2015) afirmam que o incentivo à mudança 
de comportamento dos usuários torna-se um fator relevante neste processo de busca por um 
cenário mais sustentável, a qual pode ser alcançada quando o usuário toma consciência 
acerca do seu consumo de energia. 

Portanto, com base nesta problemática, o presente artigo apresenta um relato de 
experiência sobre o desenvolvimento de uma aplicação para auxiliar no controle de consumo 
de energia elétrica, capaz de prever o consumo de uma residência de acordo com os seus 
equipamentos, períodos e usuários. Para tanto, utilizou-se da Programação Orientada a 
Objetos (POO), em linguagem Object Pascal, no ambiente Delphi. O estudo foi 
desenvolvido na disciplina de Projeto de Artefatos Digitais, no Programa de Pós-Graduação 
em Design da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  A aplicação foi desenvolvida 
com base também em uma pesquisa bibliográfica, a fim de construir um embasamento 
teórico sobre esta temática. Portanto, este artigo está estruturado da seguinte forma: na etapa 
de desenvolvimento, é abordado o design como estratégia para a redução do consumo de 
energia elétrica em residências; a programação orientada a objetos em ambiente Delphi; e a 
proposta de aplicação. E, por fim, são discorridas as considerações finais. 

 
 

2. Desenvolvimento 
 

Visando elucidar os principais conceitos abordados no trabalho, bem como contextualizar 
a problemática que motiva o presente estudo, esta seção apresenta uma breve fundamentação 
teórica sobre POO em Delphi e o consumo de energia elétrica residencial sob a perspectiva 
do Design. 
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2.1 O design como estratégia para a redução do consumo de energia elétrica em 
residências 

 
Segundo Lockton, Harrison e Stanton (2008), os impactos ambientais durante a fase de 

utilização dos produtos eletroeletrônicos é, muitas vezes, significativamente maior em 
comparação às fases de produção e pós-consumo, devido ao consumo de energia elétrica que 
estes demandam durante sua vida útil. Embora os avanços tecnológicos permitam cada dia 
mais a eficiência de operação do produto, os hábitos de consumo dos usuários possuem um 
efeito significativo, tornando-se um fator determinante em relação ao impacto ambiental de 
um produto. Com isso, diferentes abordagens para conscientização e mudança de 
comportamento destes usuários são discutidas estrategicamente no campo do Design. 

Ao compreender a importância do Design como uma ferramenta capaz de persuadir e 
orientar os usuários, alguns princípios persuasivos têm aplicabilidade imediata no sentido de 
incentivá-los a repensar e reduzir o seu consumo de energia. Dentre as possíveis abordagens, 
por exemplo, está o processo de comparação entre usuários de uma mesma aplicação, neste 
caso, a partir do comparativo de quanta energia cada um consumiu em determinado período 
ou quanta energia cada um consumiu de cada equipamento disponível. “Se os usuários estão 
cientes de que eles estão usando mais energia ou criando mais resíduos do que outros 
usuários semelhantes, isso pode levá-los a alterar o seu comportamento” (tradução nossa) 
(LOCKTON; HARRISON; STANTON, 2008, p. 5). 

Além do processo comparativo entre usuários, o presente trabalho baseou-se também no 
estudo de Moura (2018), que propõe a mudança do comportamento dos usuários por meio 
da apresentação de feedback de consumo. Segundo a autora, esse feedback pode ser 
apresentado a partir de dispositivos visuais que mensuram o consumo de eletricidade das 
residências e apresentam esta informação aos usuários, contribuindo para a conscientização 
acerca da quantidade de energia consumida com a intenção de reduzi-la (MOURA, 2018). 
Este princípio de usabilidade “refere-se ao retorno de informações a respeito de ação que foi 
feita e do que foi realizada, permitindo à pessoa continuar com a atividade” (PREECE; 
ROGERS; SHARP, 2007, p.41).  

Para Lockton, Harrison e Stanton (2008), o uso do design persuasivo, a partir da técnica 
de feedback, visa incentivar o usuário a tomar consciência do impacto ambiental resultante 
de seu comportamento, orientando-o a utilizar os produtos com a máxima eficácia e a reduzir 
a oportunidade de ineficiência energética afetada pelo usuário. Segundo Yun, Aziz e 
Lasternas (2015), esta estratégia baseia-se no pressuposto de que a mudança de 
comportamento do usuário pode ser alcançada quando ele toma consciência sobre o seu 
consumo de energia.  

Nesse sentido, Moura (2018) afirma que o feedback pode ser empregado em dispositivos 
visuais para compartilhar informações com os usuários com a intenção de reduzir o consumo 
energético nas residências e, desta forma, a autora aponta a possibilidade de uma redução de 
5 a 20% no consumo energético de uma residência, ao prover uso dessa estratégia. Aliado a 
isso, Moura (2018) propõe um conjunto de diretrizes para o design de dispositivos visuais 
cuja finalidade é a apresentação do consumo de energia elétrica em residências. Tais 
diretrizes estão descritas no Quadro 1 e são organizadas de acordo com as preferências de 
cada tipo de usuário: crianças, adultos e idosos. 
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Quadro 1: Diretrizes em relação ao tipo de usuário. Fonte: adaptado de Moura (2018). 

 

Essas diretrizes, aliadas ao processo de abordagem comparativa entre usuários e 
apresentação de feedback, contribuíram para a tomada de decisões sobre a construção da 
estrutura da aplicação proposta pelo presente estudo. 

 

2.2 A Programação Orientada a Objetos em ambiente Delphi 
 

O Delphi pode ser considerado uma ferramenta ou ambiente de desenvolvimento de 
sistemas ou aplicações que utiliza a Object Pascal como linguagem. Esta linguagem permite 
ao programador o desenvolvimento de softwares tanto no paradigma procedural quanto 
orientado a objetos. Segundo Cantù (2016), a linguagem Object Pascal teve origem em 
1995, mesmo ano em que outras conhecidas linguagens de programação foram criadas, como 
Java e JavaScript. Desde então, esta linguagem segue sendo aprimorada e utilizada 
principalmente em Delphi e RAD Studio.  

Para Martins (2003), o ambiente Delphi surgiu em um período em que diversos outros 
ambientes de programação eram lançados com o intuito de simplificar o desenvolvimento 
de softwares visuais para o sistema operacional Windows e, até os dias atuais, esta 
ferramenta ainda é considerada eficiente para o desenvolvimento de programas em diversas 
áreas. 

Já a POO, têm como característica principal a capacidade de reunir as características e 
comportamentos comuns que operam em determinados dados em uma nova e única entidade, 
denominada classe. Consequentemente, as funções e procedimentos, que são referidos como 
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métodos em POO, definidos internamente à classe, passam a ter a capacidade de acessar 
diretamente estes dados, que não precisam mais ser passados como parâmetros (LEÃO, 
2003). Na sequência, são elucidados alguns conceitos básicos sobre esta abordagem 
(O'DOCHERTY, 2015). 

• Classe: Definição de tipo dos objetos, modelo de objeto; 
• Objeto: Instância de classe, variável cujo tipo é uma classe; 
• Atributos: Variáveis de instância. São os dados de um objeto; 
• Métodos: Funções e procedimentos de um objeto; 
• Propriedades: Apelido usado para evitar o acesso direto aos atributos de um objeto, com 

o qual podemos especificar métodos que serão usados para ler e atribuir seus valores a 
esses atributos; 

• Mensagens: Chamada de métodos, leitura e atribuição de propriedades; 
• Encapsulamento: Conjunto de técnicas usadas para limitar o acesso aos atributos e 

métodos internos de um objeto; 
• Herança: Possibilidade de criar uma classe descendente de outra, aproveitando seus 

métodos, atributos e propriedades; 
• Ancestral: Superclasse ou classe de base, a partir da qual outras classes podem ser criadas; 
• Descendente: Subclasse; 
• Hierarquia de Classes: Conjunto de classes ancestrais e descendentes, geralmente 

representadas em uma árvore hierárquica; 
• Polimorfismo: Capacidade de redefinir métodos e propriedades de uma classe em seus 

descendentes. 
Com base nisso, pretende-se apropriar-se da ferramenta Delphi, aliada aos conceitos que 

orientam a POO, a partir da linguagem Object Pascal, para propor uma aplicação que 
contribua para a redução do consumo de energia elétrica em residências, apresentada na 
seção seguinte. 

 
2.3 Proposta de Aplicação 

 
O desenvolvimento da aplicação iniciou-se com a definição da estrutura de informações 

que seriam incorporadas ao software, ilustrado pela Figura 1, objetivando organizar e 
sintetizar os componentes. Outro aspecto que norteou o projeto foi a decisão de conceber, 
inicialmente, a aplicação para usos em computadores, podendo ser, futuramente, também 
adaptado para dispositivos móveis. 
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Figura 1: Organograma do estudo. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A partir das definições preestabelecidas, iniciou-se a codificação através do software 
RAD Studio 10.2, em linguagem Object Pascal pela IDE (Integrated Development 
Environment), Embarcadeiro Delphi.  

O projeto foi estruturado conforme a Figura 1. Após a abertura da aplicação, na página 
de acesso inicial, o usuário autentifica sua senha. Além disso, esta página detém a estrutura 
de código que faz o sistema conectar, inicialmente, com banco de dados. Caso o usuário não 
seja cadastrado, há um campo que o direciona para a página de cadastro. Ao finalizar este 
processo, a aplicação apresenta a página geral, que reúne os principais recursos e faz a 
simulação do consumo de energia em Reais (R$). A partir dela, é possível inserir novos 
usuários, com novos nomes e senhas. Ainda, permite cadastrar o valor do kWh e a descrição 
dos equipamentos, adicionando valores como quantidade, tempo e a potência dos 
equipamentos e dicas para economia de energia elétrica. 

Para otimizar o desenvolvimento do sistema, foi criada uma classe-base que reúne as 
principais propriedades, atributos e métodos (procedimentos e funções) da aplicação. Essa 
classe foi reutilizada por outras classes pelo mecanismo de herança, replicadas para as 
classes derivadas: usuário, kWh, equipamento e utilização. 

Os métodos desenvolvidos na classe-base estão associados aos seguintes procedimentos: 
controle de botões (novo, alterar, cancelar, gravar, apagar, navegador), controle de páginas 
e pesquisa de informação. Além disso, têm funções como apagar e gravar as informações 
via conexão com o banco de dados. Para isso, optou-se pelo uso do gerenciador de dados 
Microsoft SQL (Structured Query Language) “Server 2014 Express”, por ser um sistema 
gratuito de armazenamento de informações.  

Para a simulação do consumo de energia foi desenvolvida a função que multiplica a 
potência e quantidade de equipamentos, dias e tempo de uso e divide o resultado por 
quilowatts ou kilowatts (kW), sendo que cada kW equivale a 1000 Watts (W), conforme 
apresenta o Quadro 2.  
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// Função calcular total de Consumo 
function TfrmUso.TotalConsumoEquipamento (Potencia, Quantidade, Dias, Horas, 

Minutos,Kwh:Double):Double; 
var  MinParaHoras, Tempo, Resultado:Double; 
//Divisão 1h -  kW1000 
  begin 
     MinParaHoras:= Minutos/60; 
     Tempo:= MinParaHoras+ Horas; 
     Resultado:= (Potencia*Quantidade*Dias*Tempo)/1000; 
     Result:= Resultado*Kwh; 
  end; 
 

Quadro 2: Função para calcular consumo. Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Com relação à usabilidade da aplicação, a interface foi composta por botões com 

pictogramas personalizados. A página geral (Figura 2) foi estruturada de maneira que orienta 
o usuário na utilização do sistema a partir de uma sequência numérica, indicando as etapas 
operação: (1) Cadastre o usuário; (2) Cadastre o preço do kWh; (3) Cadastre o equipamento; 
e (4) Simule aqui o seu consumo. Além disso, ícones foram aplicados nos botões principais 
de maneira ilustrativa, visando tornar o processo mais intuitivo para os usuários. 

 
Figura 2: Página geral da aplicação. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Na mesma interface geral, estão relacionados os equipamentos em relação ao seu 
percentual de utilização de maneira geral, apresentado no lado direito da Figura 2, em gráfico 
pizza. Logo abaixo, em um gráfico de barras, é apresentado o percentual de consumo de cada 
usuário, de maneira comparativa, visando incentivá-lo à redução de consumo, conforme já 
exposto.  

Além da interação nativa do sistema, como avisos de campos obrigatórios, erros e 
finalização de processos, a aplicação possui um botão com “Dicas para economizar”, como 
é apresentado na Figura 3, em ao clicar, apresenta diferentes sugestões para reduzir o 
consumo elétrico. Este recurso corresponde à estratégia de feedback, que visa orientar e 
conscientizar o usuário em relação às suas práticas. 

 
Figura 3: Dicas para economizar. Fonte: elaborado pelos autores. 

 
3. Considerações Finais 

 
Este trabalho relata a experiência da construção de uma aplicação voltada para a economia 

de consumo energético residencial. Estima-se que este estudo possa contribuir e inspirar a 
construção de sistemas informatizados que considerem o Design uma importante ferramenta 
de persuasão, capaz de incentivar o usuário a mudar seu comportamento e reduzir seu 
consumo energético.  

Embora ao longo do desenvolvimento da aplicação tenham sido encontradas algumas 
dificuldades, como limitações dos softwares disponibilizados em versão gratuita, acredita-
se que o estudo tenha cumprido com seu objetivo, demonstrando que é possível desenvolver 
uma aplicação capaz de prever o consumo de energia elétrica por equipamento, usuário e 
por período, incorporando aspectos como a comparação de consumo entre usuários e o uso 
de feedbacks para conscientização e redução no consumo de energia elétrica. 

Portanto, conclui-se que o designer possui a capacidade de incentivar e orientar os 
usuários a determinados comportamentos, tendo como foco, neste caso, a conscientização 
em prol da redução de consumo de energia elétrica residencial. Assim, esse profissional 
contribui, para construção de uma consciência social que vá ao encontro das demandas 
mundiais em prol de um desenvolvimento cada vez mais sustentável. 
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Resumo

O artesanato é uma atividade desenvolvida pelos seres humanos em todos os continentes e
culturas. No Estado do Pará, o artesanato com o miriti (Mauritia Flexuosa L.F), se destaca,
principalmente,  na  cidade  de  Abaetetuba,  sendo  uma  atividade  relevante  cultural  e
economicamente.  O presente artigo trata do processo de utilização de talas de miriti  na
confecção de um acessório de moda (bolsa clutch), partindo de uma metodologia (Design
conduzido pelo material – MDD) que busca compreender as características e propriedades
de um determinado material para que se possa, com base nessas informações, analisar as
possibilidades  de  uso.  Essa  metodologia  foi  utilizada  a  fim  de  que  fosse  avaliada  a
viabilidade de aplicação das talas na área de acessórios de moda, de forma a valorizar  o
artesanato.  Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo  a fabricação de bolsas
clutch utilizando a tala do miriti como matéria-prima principal.

Palavras-chave: Design; Valorização do Artesanato; MDD; Miriti.

Abstract

Craftsmanship is an activity developed by human beings on all continents and cultures. In
the State of Pará, handicraft with miriti (Mauritia Flexuosa L.F), stands out, mainly, in the
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city of Abaetetuba, being a culturally and economically relevant activity. This article deals
with the process of using miriti splints to make a fashion accessory (clutch bag), based on
a  methodology  (Design  driven  by  material  -  MDD)  that  seeks  to  understand  the
characteristics and properties of a given material so that can, based on this information,
analyze  the  possibilities  of  use.  This  methodology  was  used  in  order  to  assess  the
feasibility  of  applying  splints  in  the  fashion  accessories  area,  in  order  to  enhance
craftsmanship. Thus, the present work aims to manufacture clutch bags using the miriti
splint as the main raw material.

Keywords: Design; Valorization of Crafts; MDD; Miriti.

1. Introdução

A produção artesanal gera renda para diversos núcleos familiares de comunidades do
interior do Brasil, movimentando uma quantia de R$ 50 bilhões por ano e representando
uma fonte de sustento para cerca de 10 milhões de pessoas (BACCARINI, 2018). No Pará,
o artesanato obteve em 2014 um crescimento de 28% de acordo com Instituto de Gemas e
Joias da Amazônia (Igama), além de apresentar em 2015 um aumento de 20% no comércio
de peças e artefatos (ARTESANATO..., 2015). O artesanato consistiu-se como parte da
cultura regional das comunidades interioranas e, em especial, o artesanato com bucho de
miriti, o qual é comercializado em diversos eventos regionais – como o Círio de Nossa
Senhora  de  Nazaré,  que  ocorre  em outubro  na  cidade  de  Belém/PA  e  no  Festival  do
Brinquedo de Miriti, realizado no município de Abaetetuba/PA. 

Desse  modo,  a  atividade  artesanal  se  dispersa  por  várias  regiões  do  território
brasileiro, no Pará, o artesanato com o bucho do miriti (oriundo da palmeira do miritizeiro)
se destaca na região, já que são aproveitadas diversas partes desse vegetal tanto para fins
de consumo alimentício, quanto para confecção de produtos artesanais. Logo, objetiva-se
por meio desse trabalho o estudo de novas aplicações para a tala do miriti, em especial sua
viabilidade em artigos de moda, como bolsas. Tendo enfoque no estudo do artesanato local
da região paraense e no resgate  e valorização desse material,  através da descoberta  de
novas possibilidades de aplicação.

No que tange a metodologia científica,  seguindo o que é proposto por Carlos Gil
(2002),  classifica-se  essa  pesquisa  como exploratória,  quando  aos  seus  objetivos,  pois
através  do  estudo  do  cenário  social,  cultural  e  econômico  da  material  prima  se  tem
sugestões  de  novas  usos  e  nichos  a  serem  explorados.  Com  base  nos  procedimentos
técnicos utilizados, classifica-se com pesquisa bibliográfica e de estudo de campo, uma vez
ocorrido  o  levantamento  bibliográfico,  em  livros,  artigos  científicos  e  publicações
periódicas, bem como a realização de entrevista para coleta de dados quanto ao manejo e
experiências  uso do material.  Complementar  a isso e resultante  do uso da metodologia
MDD, tem-se a pesquisa experimental, ao estudar o material e suas características naturais
e alterações quando submetido a processos de pintura, lixamento e resistência. A pesquisa
se inicia com o levantamento bibliográfico a cerca dos assuntos pertinentes ao trabalho,
como o conhecimento a cerca do miriti, suas aplicações tanto para o artesanato quanto para
outros fins.
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2. Miriti e Artesanato

Buriti,  miriti,  miritizeiro,  palmeira-do-brejo,  buriti-do-brejo,  como  conhecido
popularmente (Figura 1), é uma que espécie ocorre de forma natural em regiões de solo
encharcado  durante  o  ano  todo,  como  em margens  de  rio,  lagoas,  córregos  e  veredas
(SAMPAIO, 2011). É originária da Amazônia e se distribui abundantemente nessa região;
em outras regiões, como o cerrado e nordeste do Pantanal (SAMPAIO, 2011); nos estados
da Bahia, do Ceará, São Paulo e outros; e em outros países da América do Sul, como no
Peru, na Bolívia e na Venezuela, sendo neste último denominada de moriche (FERREIRA,
2005). 

O miritizeiro, Mauritia Flexuosa L.F (Arecaceae), é uma palmeira monocaule que pode
atingir uma altura de 2,8 a 35 m, possuindo de 8 a 25 folhas do tipo costapalmadas, com
pecíolo que varia entre 1,6 a 4 m de comprimento e folhas de até 5,83 m (FERREIRA,
2005). Para Sampaio (2011), a palmeira do Miriti pode alcançar 40 m de altura com o
diâmetro do caule variando de 13 a 55 cm, cada espécie adulta possui uma quantidade de
20 a 30 folhas, sendo essa composta da capemba, do talo e da palha. A parte mais longa da
folha  é  a  capemba,  que  fixa  a  folha  ao  caule;  o  talo  é  coberto  por  uma fibra  rígida,
comumente conhecida como tala, que é constantemente utilizada na tecelagem de cestos,
esteiras e outros tipos de artesanato; a sobra da folha, a palha, é empregada na cobertura de
telhado de casas (SAMPAIO, 2011); e as fibras, oriundas das folhas ainda fechadas, são
altamente resistentes e empregadas na confecção de redes e cordas (SAMPAIO et al., 2018
apud FERREIRA et al, 2018). A cada ano, a palmeira do miriti pode chegar a produzir até
cinco olhos ou folhas novas, no entanto, a maioria chega a produzir três folhas novas por
ano,  necessitando  de  um  período  de  quatros  meses  para  a  produção  de  um  olho
(SAMPAIO, 2011).

Figura 1: Palmeira do Miriti. Fonte: Elaborada pelas autoras (2019).

A palmeira miriti se mostra muito importante para a população local por seus aspectos
econômicos  e  culturais  (SANTOS;  COELHO-FERREIRA,  2011).  Os  insumos
provenientes do miritizeiro fazem parte das referências imagéticas presentes na região, no
artesanato  com cestaria  e  artigos  decorativos,  na  construção  das  casas  ribeirinhas,  nos
mingais e demais alimentos que podem ser obtidos a partir de sua polpa, tudo através de
uma  produção  puramente  familiar  e  artesanal,  que  possibilita  o  sustento  de  diversas
famílias na região.   
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3. Design e Artesanato

O artesanato é um ofício presente no dia-a-dia do homem, desde a era dos povos
primitivos,  oriundo das  necessidades  de  alimentação,  proteção e  expressão  (FREITAS,
2017),  originadas  de grupos sociais  e produtivo dispostos em famílias,  tribos e outros,
sendo o espelho da relação entre o ser humano e o ambiente ao seu entorno dentro de um
contexto histórico e social (TUNG, 2012). O trabalho do artesão abrange desde a fase de
concepção até a fase produtiva e de comercialização do produto (FREITAS, 2017).

Os produtos, até metade do século XIX, eram produzidos de maneira artesanal para
um número  reduzido  de  clientes,  com o objetivo  de  atender  aos  desejos  e  aspirações
individuais de cada um desses (LÖBACH, 2001). No entanto, com a Revolução Industrial
o  artesanato  passa  por  um  período  de  marginalização  em  vista  da  modernização  da
produção e a mecanização em massa, que faz com que produtos semelhantes aos feitos
artesanalmente sejam fabricados em grande escala em um menor período de tempo, com a
inserção  de  materiais  novos  e  alternativos  nesse  processo;  e  produtos  migrarem  de
personalizados  a  generalizados  maciçamente  devido  a  reprodutibilidade  da  indústria
(TUNG, 2012). Consequentemente, o artesanato calha em um processo de isolamento do
mercado, onde o artesão, para competir com a indústria, o artesão vende seu trabalho por
um menor preço ou a preço de produção em massa (TUNG, 2012). 

Já no contexto atual, o artesanato engloba uma nova extensão a fim de revitalizar
essa atividade e ofício, visto que é definido como promotor da educação e transmissor de
elementos  socioculturais  e  históricos  que  simbolizam  identidade  (FREITAS,  2017).  A
revitalização do artesanato é importante não só para o resgate da identidade e da cultura
local,  como  também  é  extremamente  relevante  para  economia.  Com  o  aumento  e
desenvolvimento  da  economia  criativa,  o  mercado  do  artesanato  no  Brasil  tem  se
fortalecido, movimentando uma quantia de R$ 50 bilhões por ano, além de ser uma fonte
de sustento para 10 milhões de pessoas (BACCARINI, 2018). Assim, o artesanato é um
importante ofício na geração de renda e movimentação da economia, principalmente da
economia criativa já se que utiliza de capital cultural, o conhecimento passado há gerações
seja  pela  família  ou comunidade,  além de utilizar  o  capital  intelectual  no emprego de
técnicas na confecção de produtos. 

A  partir  da  necessidade  de  revitalização  e  renovação  do  artesanato  local,  fica
acordado o design como ferramenta para a introdução de novas práticas e  renovação do
artesanato com talas de miriti na confecção de bolsas clutches, desenvolvendo um produto
que esteja  de  acordo  com alguns  requisitos  de  sustentabilidade  quanto  a  utilização  de
materiais alternativos, aliando os conhecimentos e técnicas tradicionais do artesanato às
metodologias de Design, a fim de não só adquirir reconhecimento para o material, como
também para o artesanato,  principalmente para as comunidades que têm como ofício o
artesanato com o miriti.

4.  Design e Sustentabilidade

O conceito de sustentabilidade ambiental se refere as atividades humanas, as quais
não devem prejudicar o ciclo natural do meio ambiente, de modo que o capital natural seja
preservado para as futuras gerações (MANZINI; VEZZOLI, 2002). Desse modo, a partir
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dos presentes acontecimentos relacionados ao meio ambiente como a poluição e os vários
impactos  ambientais  decorrentes  das  atividades  humanas,  foi  possível  perceber  a
importância da sustentabilidade como meta a ser alcançada, a qual se apoia em um tripé
quanto a aspectos econômicos, ambientais e sociais. De modo que, a sustentabilidade é um
objetivo a ser atingido, devendo respeitar  requisitos como, fundamentar-se em recursos
renováveis, otimizar a utilização de recursos não renováveis e não acumular lixo que não
seja capaz de renaturalizar (MANZINI; VEZZOLI, 2002).

A  partir  disso,  percebe-se  a  sustentabilidade  ambiental  com foco  na  redução  de
impactos ambientais no que tange a processos produtivos e materiais, tendo o design um
papel fundamental nesse processo (KRUCKEN, 2009).  Uma vez que,  a sustentabilidade
exige um alto grau de participação social, e para isso o designer apresenta um papel de
facilitar  ao  promover  a  interação  na  sociedade  (KRUCKEN,  2009).  A  partir  disso,  o
trabalho  tem  como  objetivo  desenvolver  acessórios  de  moda  por  meio  de  práticas
sustentáveis através do alinhamento entre design e artesanato.

Desse  modo optou-se  utilizar  a  matéria-prima  de  uma espécie  botânica  Mauritia
Flexuosa  L.F  (Arecaceae),  bastante  conhecida no  município  de  Abaetetuba,  também
chamada  de como  miritizeiro,  sendo  seus  componentes  bastantes  utilizados  para  o
artesanato  nessa  região  como  visto  anteriormente,  com  o  propósito  de  promover  a
utilização de materiais alternativos na indústria da moda. A partir disso busca se realizar
um dos objetivos quanto o design sustentável, na utilização de materiais naturais de origem
de fontes renováveis, no caso a tala do miriti, para a fabricação de bolsas clutches com a
finalidade  de  promover  visibilidade  não  só  a  identidade  local  quanto  a  questão  do
artesanato com a palmeira do miriti.  Como também, da própria região, como estimular a
conservação  e  utilização  consciente  do  miriti  quanto  outras  atividades,  devido  a  sua
importância social e econômica para o estado do Pará e para o município de Abaetetuba.
Assim, com base no conhecimentos acerca do miriti e suas aplicações no artesanato quanto
aos seus componentes, como o bucho do miriti, buscou-se conhecer e analisar o material a
ser estudado, a tala  do miriti,  por meio da metodologia MDD (Design conduzido pelo
material), a fim de estudar limitações e possibilidades de aplicação da tala.

5. Geração de Ideias 

A partir do que se conhece sobre a utilização da tala do miriti no artesanato paraense,
foram  pensadas  novas  formas  de  se  trabalhar  com  essa  matéria  prima,  de  forma  a
desenvolver novos produtos, porém preservando as características regionais. Para isso, nas
etapas  antecedentes  a  geração  de  alternativas,  foram  trabalhados  alguns  conceitos
pertinentes ao MDD (Design conduzido pelo material),  metodologia centrada no estudo
das características do material, o qual dará bases para escolha de potenciais aplicações que
esse pode vir a ter, a partir da análise das limitações e qualidades, bem como dos quatro
níveis  experienciais:  sensorial,  interpretativo,  afetivo  e  performativo  do  mesmo
(KARANA, BARATI,  ROGNOLI,  LAAN, 2015).  Com base  nos  testes  com a  tala  de
miriti,  os  quais  serão  melhor  explicados  posteriormente,  e  da  entrevista  realizada  no
município de Abaetetuba foi possível obter dados quanto a esses aspectos.
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Tipo de
Tala

Limitações Qualidades

Tala verde
(Fig.8)

Ainda em processo de amadurecimento;

Fácil dobragem;
Maleável;
Diversos tipos de largura e espessura;
Possibilidade de diversos tipos de 
traçado

Tala seca

Quebra facilmente quando dobrada;
Limitações quanto aos tipos de trançando;
Sujeita a desgaste: evitar contato prolongado com a
água;

Diversos tipos de largura e espessura;
Leve;

Quadro 1: Análise das limitações e qualidades da tala do miriti. Fonte: Elaborada pelas autoras (2019)

Entender as qualidades e limitações do material se mostra essencial para conhecer
as características técnicas e funcionais do mesmo, através de processo de experimentação e
combinação com outros materiais é possível refletir  sobre o modo como se comporta e
reage a certos estímulos  (KARANA, BARATI, ROGNOLI, LAAN, 2015). Conhecer o
material, na metodologia MDD, corresponde a primeira etapa do método.

Níveis de Análise do Material Tala de Miriti

Nível Sensorial

Superfície externa lisa;
Parte interna porosa;
Cor verde ou amarelada;
Pode apresentar manchas ou apodrecida, quando 
conservada incorretamente;

Nível Interpretativo
Aspecto natural;
Rústica;
Aplicação artesanal;

Nível Afetivo
Relacionado a cultura local;
Valor para artesanato local;
Matéria-prima regional;

Nível Performativo

Facilidade de traçar quando verde e quebra quando seca;
Boa aceitação ao lixamento;
Boa aderência a tinta acrílica;
Parte interna não possibilita a uniformidade da pintura;

Quadro 2: Níveis Experienciais. Fonte: Elaborada pelas autoras (2019).

Nos níveis experienciais, são levantados aspectos mais pontuais sobre o material,
no qual a interação se dá em diferentes níveis relacionados à experiência sensorial, a como
é  interpretado,  qual  a  relação  afetiva  causada  e  qual  a  sua  performance  (KARANA,
BARATI,  ROGNOLI,  LAAN,  2015).  Ao  obter  essas  informações  é  possível  criar  às
interrelações existentes entre cada nível é decidir se seu significado será preservado ou
ressignificado. 
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Pode-se  dizer  que  as  análises  feitas  contribuíram  para  que,  durante  e  após  o

processo,  as  ideais  de  potenciais  aplicações  fossem  geradas,  com  base  nas  seções  de
Brainstorm. Dentre as alternativas sugeridas, ficou definido a utilização da tala do miriti na
confecção de bolsas carteiras. A escolha da tala seca, sem traçado e com referências ao
artesanato com matapi (equipamento utilizado na captura do camarão), foi definida a partir
de  técnicas  oriundas  da metodologia  projetual.  Em consonância  a  isso,  também foram
construídos painéis imagéticos, os quais auxiliaram na visualização das características do
contexto  de  uso  do  material  e  no  cenário  local.  O  primeiro  painel  (figura  2)  foi
desenvolvido  como  base  em  uma  ferramenta  oriunda  da  abordagem  metodológica  de
Baxter (2011): o painel de expressão do produto.

Figura 2: Painel de expressão do produto. Fonte: Elaborada pelas autoras (2019).

Segundo Baxter (2011), no painel de expressão são reunidas referências imagéticas
pertinentes a emoção que o produto deve despertar no público comprador. A partir disso,
buscou-se  referências  culturais  próprias  da  região  norte,  a  fim  de  que  o  produto
desenvolvido carregue consigo características locais, possuindo uma identidade regional.

Figura 3: Painel de produtos similares. Fonte: Elaborada pelas autoras (2019).

Também foram coletadas imagens de produtos regionais similares (figura 3), a fim
de verificar, tipos de materiais, cores e às referências locais, sendo importante salientar que
a tala de miriti não foi encontrada sendo empregada nesse tipo de artigo de moda.
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Figura 4: Painel de referências de produtos com bucho de miriti. Fonte: Elaborada pelas autoras
(2019).

Outro painel desenvolvido para compreensão das características de uso do material,
um painel acerca dos produtos fabricados na região de Abaetetuba (figura 4), permite a
visualização das formas empregadas nesses produtos, além das principais cores aplicadas,
prevalecendo  matizes  saturados,  primários  e/ou  secundários.  Bem  como,  os  valores
inseridos nas peças, por meio das formas e cores que não só refletem o ambiente no qual o
artesão está, como também os valores socioculturais e históricos presentes no cenário.

Figura 5: Rascunhos da bolsa. Fonte: Elaborada pelas autoras (2019).

Mediante  a  construção  dos  painéis  e  do  estudo  direcionado  às  características
técnicas e estéticas do material foi possível desenvolver os rascunhos iniciais das peças,
assim como realizar um estudo de cores, relacionados ao cenário local.

6. Fabricação

Para dar início ao processo de produção das peças, recorreu-se ao município vizinho
de Abaetetuba,  conhecido pelo  forte  artesanato  com bucho do miriti,  na  fabricação de
brinquedos.  Com o  auxílio  de  uma  moradora  local  da  região  urbana,  Ana  Maria,  foi
oportunizado  a  obtenção  do  bucho,  bem  como  da  tala,  a  partir  dos  conhecimentos
adquiridos durante a infância da entrevistada, quando esta residia em áreas ribeirinhas. O
bucho foi coletado dentro da própria região urbana da cidade,  em uma área periférica,
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próxima às margens de um igarapé, foram coletadas amostras do material em diferentes
estados de maturação.

Figura 6: Preparo do material. Fonte: Elaborada pelas autoras (2019).

A moradora  entrevistada relatou que durante sua infância,  parte de seu tempo era
destinado  para  fabricação  de  pequenos  paneiros  com a  tala  para  armazenar  mudas  de
plantas,  a  fim  de  realizar  a  venda  na  cidade,  apesar  de  não  ter  forte  relação  com  o
artesanato local,  grande parte do aprendeu se deu por observar sua mãe confeccionado
outros paneiros para o mesmo fim.  Após a entrevista, com o auxílio de uma faca de uso
doméstico houve a demonstração do processo de retirada da tala (figura 7).

 

Figura 7: Processo de retirada da tala. Fonte: Elaborada pelas autoras (2019).

Durante esse processo percebeu-se que os talos verdes, menos maduros, eram mais
propícios  a  desfiar,  por  serem mais  maleáveis,  enquanto  nos  secos,  mais  rígidos,  não
ocorreu o mesmo, sendo retirados completamente do talo (Figura 8). Os verdes são mais
fáceis de manusear, sendo os indicados pela entrevistada para realizar o traçado do paneiro,
enquanto os secos não podiam ser dobrados ou torcidos, podendo quebrar nesse processo.

Figura 8: Talas de miriti verdes e secas. Fonte: Elaborada pelas autoras (2019).

Após a coleta do material, esse prosseguiu para o processo de refinamento, no qual
as talas foram submetidas a limpeza e higienização, para posteriormente irem a testes de
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lixamento e pintura.  De modo que o processo de lixamento permitiu a retirada de grande
parte  das  rugosidades  existentes  na  superfície  da  tala,  proporcionado  um  melhor
acabamento. Anteriormente ao processo de lixamento, algumas amostras do material foram
pintadas, dentre os tipos de tinta disponíveis, a tala demonstrou boa aceitação com a tinta
acrílica, a qual melhor fixou o pigmento em sua superfície. 

Posteriormente aos testes de pintura e a etapa de lixamento, às talas foram cortadas
em dimensões similares, consecutivamente seguiram para estufa, com objetivo de retirada
da umidade, a fim de evitar a proliferação de fungos no material. Com a retirada das talas
da  estufa,  essas  tiveram  seus  poros  selados,  com  selador  para  madeira,  em  seguida
passaram novamente por um processo de lixamento e selagem.  Posteriormente  se deu a
aplicação de base acrílica, para o recebimento da pintura.

No processo final de confecção da peça foram definidos três matizes – o amarelo,
azul  e  vermelho  –  tendo  como  base  as  referências  cromáticas  dos  painéis  imagéticos
(figuras 2, 3 e 4). Após a pintura, houve aplicação de verniz total em cada uma das talas,
para dar brilho e resistência. Finalizada a fase de acabamento,  iniciou-se o processo de
estruturação (figura  9) da peça,  o qual teve início pela junção das talas com barbante,
resultando na formação de uma esteira, a qual foi sobreposta a uma camada de EVA preto,
cortado seguindo a medida da esteira,  tendo um de seus lados revestido com tecido de
algodão cru, servindo como forro da bolsa.

Figura 9: Processo de estruturação. Fonte: Elaborada pelas autoras (2019).

No que concerne às laterais, foram recortados dois retângulos de 10,5 cm x 13,5cm,
os  quais  foram  divididos/dobrados  igualmente  em  quatro  retângulos  menores.  Nos
retângulos laterais houve aplicação de cola específica para tecido, para que pudessem ser
colados nas bordas laterais  da bolsa, sendo reforçados por uma costura manual.  Para a
lateral,  o  tipo  retrátil  foi  empregado  por  oportunizar  que  os  dedos  entrem com  maior
facilidade na parte interna.

Ainda em relação a área interna,  foram posicionados duas tiras (7 cm x 1,7 cm
cada) de velcro para o sistema de abertura da bolsa, de modo que se comparado a botões de
pressão,  o  velcro  exige  menos  força,  o  que  consequentemente  exige  menos  desgaste
estrutural. A junção das talas é oriunda de umas das técnicas ensinadas pela entrevistada
Ana Maria, a qual relatou a utilização dessa antigamente para produção de esteiras com
bucho de miriti, as quais serviam de portas e janelas improvisadas nas casas dos antigos
ribeirinhos. Esse tipo de entrelaçado também é bastante similar ao traçado utilizado no
artesanato para fabricação do matapi, o qual também serviu como principal inspiração para
estética para peça.
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 É importante salientar que por se tratar de uma versão para teste, os acabamentos

com cola pano ou cola silicone empregados nos tecidos serão substituídos  por costura,
esses servirão apenas para fins de demonstração e para realização de testes com diferentes
tipos de materiais e técnicas. Ainda precisam ser testadas novas formas de acabamento, a
fim  de  atribuir  uma  estética  mais  apropriada  para  a  comercialização  do  produto
desenvolvido.

7. Resultados

O processo de fabricação resultou em uma bolsa clutch com 21 talas, cada uma com
dimensões de 18 cm x 1,5 cm. Tendo uma paleta cromática inspirada nas cores primárias e
secundárias utilizadas no artesanato como bucho do miriti, especificamente dos brinquedos
de miriti - amarelo ouro, vermelho escarlate e azul turquesa. O padrão de matizes segue a
seguinte sequência: azul, vermelho e amarelo, correspondendo a uma tríade cromática. No
que  concerne  a  construção  da  peça,  o  EVA  preto  foi  utilizado  devido  facilitar  a
estruturação  da  bolsa,  servindo de  fundo  e  oportunizando  que  as  cores  principais  não
sofressem interferência de uma quarta cor, a abertura da bolsa se dar pelo emprego do
velcro em sua parte interna. 

Figura 10: Bolsa Matapi: Elaborada pelas autoras (2019).

Assim como as cores - inspiradas no artesanato com o bucho – a referência ao
matapi, por sua vez, serviu de inspiração para o nome de bolsa, devido a estética desta ter
sido concebida com base na estrutura e no trançado empregado nas peças de matapi.

8. Conclusão

A partir da pesquisa realizada no que tange a aplicação da tala de miriti em bolsas, é
possível  concluir  a importante  contribuição do Design conduzido pelo material  (MDD)
como uma ferramentas na geração de novas e alternativas e produtos a partir do foco de
estudo  no  material  a  ser  utilizado.  Sendo  diversas  as  matérias  primas  que  podem ser
encontradas na região norte, de modo que os estudos da área de design direcionados às
novas  aplicações  desses  materiais  e  a  parceria  com  às  comunidades  artesãs  possam
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contribuir na pesquisas de novas formas de utilização além das tradicionais, valorizando o
saber e as referências locais.

Novos produtos, não devem apagar a tradicionalidade existente  nas comunidades,
mas  devem  servir  de  estímulo  para  que  os  produtores  locais,  situados  nas  regiões
interioranas do Pará, possam continuar produzindo e ao mesmo tempo se adaptando ao
mercado.  Estudos  sobre  as  potencialidades  dos  materiais  regionais  e  suas  possíveis
aplicações são meios de manter e dar visibilidade ao saber e cultura local, bem como os
artesãos envolvidos na confecção das peças e aos pesquisadores.

Desse  modo,  é  possível  concluir  a  viabilidade  da  aplicação  da  tala  em  outros
segmentos que não os tradicionais empregados no artesanato, contribuído com uma visão
futura para utilização da tala e possível aplicação para os artesãos. Bem como, contribuir
com a cultura e identidade local, uma vez que, o artesanato não é apenas uma fonte de
geração de renda, é também um porta voz da cultura de determinada região.  Ficando como
sugestão para as próximas produções analisar outras alternativas de materiais para compor
a produto, dando preferência aos naturais, em substituição ao EVA e a tinta acrílica. A fim
de se utilizar  materiais e processos com menor impacto ambiental, além da realização de
testes com o protótipo e análise do ciclo de vida do produto gerado, visando compreender
melhor os impactos oriundos deste
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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo expor o exemplo de uma indústria de confecção do estado de 

Santa Catarina (SC) quanto à destinação dada aos resíduos sólidos têxteis gerados em seu processo 

produtivo. Metodologicamente, esse artigo enquadra-se como pesquisa descritiva, básica/pura e 

bibliográfica. A partir de um aporte teórico acerca de conceitos como design verde, ecoeficiência, 

ecoefetividade e avaliação do ciclo de vida de artefatos de moda, elaborou-se categorias para 

discussão do exemplo em questão. Chega-se à conclusão de que a destinação adequada dos 

resíduos sólidos têxteis pode ser dada pelo viés da reciclagem, do reuso ou da descontaminação. 

Contudo, tais destinações devem levar em consideração a participação dos stakeholders (partes 

interessadas) nas estratégias de design e avaliação do ciclo de vida de artefatos de moda. 

 

Palavras-chave: Resíduos Têxteis; Remanufatura; Sustentabilidade 

 

Abstract 

This article aims to expose the example of a clothing industry in the state of Santa Catarina (SC) 

regarding the destination given to solid textile waste generated in its production process. 

Methodologically, this article fits as descriptive, basic/pure and bibliographic research. Based on 
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a theoretical contribution about concepts such as green design, eco-efficiency, eco-effectiveness 

and life cycle assessment of fashion artifacts, categories were developed to discuss the example in 

question. It is concluded that the proper destination of solid textile waste can be given by the bias 

of recycling, reuse or decontamination. However, such destinations must take into account the 

participation of stakeholders (stakeholders) in the design strategies and assessment of the fashion 

artifacts life cycle. 

 

Keywords: Textile waste; Remanufacturing; Sustainability  

 

1. Introdução 

 

Para compreender a problemática dos resíduos sólidos têxteis na atualidade, faz-se 

necessário compreender antes o processo fabril de confecção no qual eles se originam. 

Amplamente utilizado na sociedade contemporânea, tal processo ocorre, em geral, de 

forma linear e unidirecional: seu início dá-se com a extração de recursos da natureza para 

utilização como insumos; esses insumos, por sua vez, são transformados na indústria de 

confecção em artefatos de moda por meio de processos de manufatura; os artefatos gerados 

são distribuídos para lojas e comércios para, então, por fim, serem adquiridos, utilizados e 

descartados por consumidores (KAZAZIAN, 2005).  

Neste interim, entre a extração de matéria-prima e o descarte, há geração de resíduos 

processuais. Pode-se observar, empiricamente, que há pelo menos dois momentos neste 

percurso em que há expressiva geração de resíduos. O primeiro momento ocorre ainda 

dentro da indústria de confecção, quando no corte de tecidos são produzidas quantidades 

significativas de retalhos que, não raro, são incinerados ou descartados displicentemente 

em aterros sanitários e lixões. Segundo apontamento realizado por Gwilt (2014), esses 

retalhos representam um descarte de 15% a 20% dos insumos têxteis, em especial, de 

tecidos planos e malhas que são empregadas na confecção de vestuário. 

 O segundo momento refere-se ao fim da vida útil dos artefatos de moda, que são 

compreendidos, nesse artigo, como o somatório de peças de vestuário, acessórios e têxteis-

lar (cama, mesa e banho). Para Zonatti (2016), no Brasil, o descarte de artefatos 

confeccionados pós-uso pode alcançar o montante de 150 milhões de itens ao ano. Tanto 

nesse caso, quando no que se refere aos resíduos têxteis provenientes do processo 

produtivo da indústria de confecção, há evidência de desqualificação projetual ou equívoco 

de design, visto que se observa, de modo experimental, a não adoção de métodos 

apropriados para a destinação ambientalmente adequada das sobras ou dos artefatos pós-

uso.  

A linearidade no processo produtivo é descrita por McDonough e Braungart (2013) 

como uma estratégia “do berço à cova”. Os autores afirmam que todo artefato projetado 

pode ser descartado quando não há mais serventia para a sociedade, e lançam o 

questionamento: “mas onde é o ‘fora’? Certamente o ‘fora’ não existe de verdade. ‘Fora’ já 

se foi há muito tempo” (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2013, p. 34). Como uma forma 

de dar luz a este questionamento, Cardoso (2011, p. 85) assevera que “os objetos não 

morrem; sobrevivem, nem que seja como lixo ou resíduos.” 
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Nesse sentido, no atual cenário de evidente poluição ambiental e esgotamento de 

recursos naturais, muitas questões perfazem as práticas projetuais e produtivas no intento 

de gerir a responsabilidade de indústrias de confecção sob a geração e a destinação de 

resíduos têxteis. Entre tais questões, coloca-se a deste artigo: como ocorre a destinação de 

resíduos sólidos têxteis em processos produtivos na indústria de confecção? Com o 

objetivo de responder tal problema de pesquisa, delimitou-se como recorte geográfico o 

estado de Santa Catarina (SC). A partir de um breve levantamento de indústrias 

catarinenses que empregam práticas pró-sustentabilidade, optou-se pelo exemplo da 

empresa Marisol S.A., de Jaraguá do Sul (SC).  

Com base na empresa selecionada, buscou-se aporte teórico para elaboração do corpo 

de conhecimento deste artigo que, por sua vez, metodologicamente, pode ser 

compreendido enquanto pesquisa descritiva, básica/pura e bibliográfica. O aporte teórico 

empregou conceitos acerca de: (i) design verde, ou ecodesign, e ecoeficiência, conforme a 

visão de Kazazian (2005) e Manzini e Vezzoli (2008); (ii) ecoefetividade, segundo 

preceitos de McDonough e Braungart (2013); (iii) ciclo de vida de artefatos, na perspectiva 

de Vezzoli (2010) e de Gwilt (2014); e (iv) design e avaliação do ciclo de vida, em acordo 

com os pressupostos de Manzini e Vezzoli (2008). A fundamentação teórica, exposta no 

próximo tópico, também recebeu contribuições de outros autores, tais como Fletcher e 

Grose (2011) e Zonatti (2016), que foram escolhidos de modo narrativo e não sistemático, 

por afinidade aos temas abordados neste artigo.  

Acerca da empresa Marisol S.A., as informações levantadas foram obtidas em consulta 

ao endereço eletrônico da empresa, bem como a publicações acadêmicas em que a empresa 

foi citada. Houve, ainda, informações colhidas do Balanço Social dos anos de 2008 e 2009 

e dos Relatórios Anuais dos anos de 2010 até 2017 – esse último tendo sido analisado com 

maior afinco pelos autores desse artigo.   

Após apresentação da empresa, fez-se a discussão do exemplo que, a partir da 

fundamentação teórica, tomou como categorias: (i) ecoeficiência; (ii) ecoefetividade; (iii) 

ciclo de vida; e (iv) design e avaliação do ciclo de vida. As categorias foram confrontadas 

com as informações sublinhadas no exemplo apresentado. Por fim, foram elaboradas 

considerações finais e recomendações para futuros estudos.  

 

2. Preocupação ambiental e produção industrial 

 

A relação entre a preocupação ambiental e a produção industrial manteve-se distante 

nos últimos séculos. Segundo Gwilt (2014), os impactos provocados pela aceleração da 

industrialização tornaram-se uma questão social e foram abertamente debatidos somente a 

partir do século XX. Isto é, muito tempo depois do surgimento dos primeiros processos 

industriais, em meados do século XVIII.  

Tal trajetória, explica Gwilt (2014), inicia-se em 1962, quando Rachel Carson lança o 

livro Primavera Silenciosa. Diante de tamanha repercussão negativa acerca da descrição 

dos danos ambientais causados pelos plantadores de algodão e pela indústria da tecelagem, 

surge o interesse em se descobrir abordagens mais sustentáveis para a produção e para o 

consumo. A relação cresceu durante a década seguinte, com o surgimento de grupos 
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ambientalistas e estudos voltados ao design responsável e à eficiência ecológica no design 

de produtos.  

As décadas de 1980 e 1990 marcaram a formação de pequenos grupos de consumidores 

ambientalmente corretos e interessados em ecologia, além da popularização do design 

verde ou ecodesign. A indústria da moda começa, assim, a se aventurar no contexto do 

ambientalismo e surgem iniciativas voltadas para uma moda ecologicamente correta, junto 

a um crescente mercado de consumidores que dão preferência às marcas com credenciais 

ambientais. 

O novo milênio traz consigo o reposicionamento do termo ecodesign. Muitos designers 

passaram a reconhecer uma abordagem holística da sustentabilidade, na qual questões 

sociais estão embutidas em estratégias de inovação de produto à longo prazo. Outros 

profissionais de design assumiram responsabilidades mediante os recursos naturais e a 

promoção da consciência ecológica na relação pessoa-objeto. Evidencia-se a complexidade 

que envolve a articulação do homem com a natureza no decorrer da produção de bens 

materiais e serviços (KAZAZIAN, 2005; GWILT, 2014). 

Para Manzini e Vezzoli (2008, p. 105), o design verde envolve a ecoeficiência que, por 

sua vez, “indica, em outros termos, o grau em que está conjugada a redução do impacto 

para a produção, distribuição, uso e descarte/eliminação, com o aumento da qualidade dos 

serviços oferecidos”. Segundo os autores, a ecoeficiência resume-se em um conjunto de 

elementos que envolvem o desenvolvimento de produtos sustentáveis. Já Kazazian (2005) 

conceitua o termo ecoeficiência como uma abordagem win-win (ganha-ganha), em que, 

para ter sucesso e gerar bons resultados tanto para a empresa quanto para o meio ambiente, 

é necessário o engajamento de toda a equipe de colaboradores.  

Quanto ao emprego da ecoeficiência, McDonough e Braungart (2013) afirmam que é 

necessária uma abordagem prática à redução dos impactos socioambientais. Os autores 

sugerem o câmbio das estratégias de ecoeficiência, como o “velho modelo de ‘produzir-e-

desperdiçar’” (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2013, p. 77), por práticas de 

ecoefetividade, como o trabalho desenvolvido a partir de produtos, serviços e sistemas com 

foco na utilidade, no conforto e no prazer estético.  

Nessa lógica, McDonough e Braungart (2013) asseveram que a ecoefetividade pode ser 

um motor da mudança necessária para a desaceleração do consumo inconsequente que, de 

modo direto ou indireto, leva ao descarte desenfreado e à produção de novos resíduos. Para 

os autores, a preocupação ambiental pode ser aliada ao desenvolvimento econômico para 

que sejam assegurados recursos naturais e humanos para as próximas gerações.  

Na visão de Gwilt (2014), as práticas de ecoefetividade e as abordagens sobre 

ecoeficiência somente serão passíveis de implementação em uma indústria de confecção se 

designers e gestores estiverem engajados com o objetivo de encontrar soluções viáveis e 

exequíveis em escala real. Isto implica, para a autora, ultrapassar os caminhos habituais do 

design e da moda. “Mesmo que o foco ainda esteja centrado na seleção de materiais 

adequados, a indústria moderna da moda já percorre hoje muitos outros caminhos 

diferentes que vão além da preocupação com o material correto” (GWILT, 2014, p. 18). 

Empiricamente, percebe-se que muitos dos caminhos diferentes aos quais se refere 

Gwilt (2014) passam pela compreensão e reconfiguração do ciclo de vida de artefatos de 
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moda. Para a autora, o projeto de novos produtos deve partir do entendimento de que as 

atividades referentes às fases do ciclo de vida de um artefato de moda devem ser 

consideradas como uma única unidade. Nesse sentido, torna-se pertinente e imprescindível 

que, por meio do pensamento sistêmico, designers e gestores projetem e avaliem, 

conjuntamente, as consequências que a existência daquele artefato terá sobre o meio 

ambiente, bem como os impactos causados por ele em todas as fases de sua produção. Para 

Zonatti (2016, p. 30),  

[...] a redução de resíduos pode ser alcançada a partir de melhorias nos processos fabris, sendo 

que os impactos ambientais devem ser considerados em todas as etapas de desenvolvimento de 

novos produtos, da origem da matéria-prima até o descarte pelo consumidor final [...]. 

De forma a evidenciar as fases do ciclo de vida de um artefato de moda – ciclo que é 

referenciado por Gwilt (2014, p. 23) como uma “jornada percorrida por um produto desde 

a extração da fibra bruta até o momento de seu descarte” – elaborou-se o Quadro 1 que 

apresenta as atividades relacionadas a cada fase.  

 

Fases do ciclo de vida 

de artefatos de moda  

Atividades relacionadas 

Pré-produção - Identificação da matéria-prima e dos recursos; 

- Aquisição de suprimentos e processos de refinamento; 

Produção - Processo, montagem e acabamentos; 

Distribuição - Transporte, armazenagem e embalagem; 

Uso do artefato - Refere-se a como o consumidor usa e se relaciona com o 

artefato, incluindo o consumo de recursos necessários para a 

sua operação (se aplicável) e sua manutenção; 

Descarte/eliminação do 

artefato 

- Destinação e envio para aterros, incineração, compostagem, 

reciclagem, remanufatura ou reutilização (de todo o artefato 

ou de algumas partes). 
Quadro 1: Ciclo de vida de artefatos de moda. Fonte: adaptado de Vezzoli (2010). 

 

Conforme o Quadro 1, para Vezzoli (2010), o ciclo de vida de artefatos de moda 

envolve atividades que englobam desde a identificação de matérias-primas e recursos até a 

destinação dos rejeitos do processo produtivo que, de maneira geral, são enviados para 

aterros sanitários, para a incineração, para a compostagem ou para a reciclagem, a 

remanufatura e a reutilização de partes do artefato ou do artefato como um todo.  

Para Manzini e Vezzoli (2008), incorporado ao ciclo de vida de artefatos está o Life 

Cycle Design (LCD) ou, em tradução livre para a língua portuguesa, Design do ciclo de 

vida. O LCD pode ser caracterizado pela presença de abordagens pró-sustentabilidade que 

fomentam estratégias de mitigação dos impactos socioambientais provocados pela cadeia 

produtiva em que estão imbricados. Tais estratégias enfrentam a complexidade dos níveis 

de produção que, em uma visão sistemática, ultrapassa a responsabilidade de designers e 

projetistas. Os autores supracitados afirmam que, com efeito,  

[...] poucas vezes o projetista/produtor é o único responsável pelo sistema-produto como um 

todo. De fato, vários atores participam e controlam os vários processos no decorrer do ciclo de 

vida de um produto, ou seja, fornecedores de matérias-primas e de materiais semi-elaborados, 
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os produtores, os distribuidores, os usuários, os organismos públicos e ainda as empresas que 

se ocupam do descarte/eliminação (MANZINI; VEZZOLI, 2008, p. 101). 

Para Fletcher e Grose (2011) e Gwilt (2014), os fornecedores de matéria-prima, os 

produtores, os distribuidores, os usuários, os governos e os proprietários de uma empresa, 

conforme descrevem Manzini e Vezzoli (2008), podem ser compreendidos como 

stakeholders (partes interessadas) da organização. Para as autoras, resumidamente, os 

stakeholders apresentam interesse no sucesso ou no fracasso de uma empresa, de uma ação 

ou mesmo de uma atividade em específico.  

Sobre a natureza das estratégias de LCD que envolvem stakeholders, Manzini e Vezzoli 

(2008) indicam que esta pode ser de cinco tipos: (i) com foco na redução do uso de 

materiais e de energia; (ii) direcionada para a seleção de recursos e processos de baixo 

impacto ambiental; (iii) com o objetivo de otimizar a vida útil dos artefatos; (iv) guiada 

pelo aumento da durabilidade de matérias-primas; e, por fim, (v) voltada para a 

desmontagem dos artefatos, após seu uso, por parte dos consumidores. 

Acerca das estratégias de LCD que visam reduzir o uso de materiais e de energia, 

Manzini e Vezzoli (2008) recomendam ações junto aos fornecedores e produtores no 

intento de minimizar os recursos já empregados em processos produtivos tradicionais. De 

modo similar, os autores também sugerem que as estratégias de LCD com foco na seleção 

de recursos e processos de baixo impacto ambiental direcionem-se ao emprego de fontes 

energéticas de maior compatibilidade às iniciativas socioambientais já praticadas pela 

empresa ou por seus fornecedores.  

A respeito das estratégias de LCD que, ao envolver designers e projetistas, objetivam a 

otimização da vida útil de artefatos por meio da extensão do uso ou de técnicas de fácil 

desmontagem e reutilização de artefatos de moda, Manzini e Vezzoli (2008) apontam para 

o estudo de ecomateriais. Para Fuad-Luke (2002, p. 276, tradução livre),  

Um ecomaterial é aquele que tem o mínimo de impacto no meio ambiente mas oferece máxima 

performance para o que foi pensado de acordo com o projeto de design. Ecomateriais são 

facilmente reintroduzidos nos ciclos de vida. Ecomateriais provenientes da biosfera são 

reciclados pela natureza e aqueles provenientes da tecnosfera são reciclados por processos 

realizados pelo homem. 

Os ecomateriais também estão relacionados com as estratégias de LCD para o 

incremento da durabilidade de matérias-primas, uma vez que podem ser aplicados no 

sentido de estender o tempo de vida útil dos artefatos de moda. Este é o caso, por exemplo, 

da empresa britânica Tom Cridland, que lançou em 2018 uma campanha de financiamento 

coletivo na plataforma Kickstarter para a produção de um jeans que durará, 

aproximadamente, 50 anos. O artefato recebeu o nome de Half Century Jeans e foi 

projetado para, de modo híbrido, empregar denin (jeans) selvagem japonês e fibras Spectra 

que, por sua vez, são 15 vezes mais fortes que os cabos de aço utilizados em escaladas 

(PORTAL PORTUGAL TÊXTIL, 2018).  

Sobre a extensão da vida útil das matérias-primas utilizadas na produção de novos 

artefatos, Cardoso (2011, p. 87) afirma que “ao adquirirem novos usos, para além do 

primeiro descarte, os artefatos ganham uma sobrevida às vezes muito maior do que a ‘vida 

útil’ que lhes fora destinada por seus fabricantes”. Isto implica dizer que, normalmente, tais 

stakeholders não projetam usos para artefatos para além de seu descarte. Apontam Manzini 
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e Vezzoli (2008) que as estratégias supracitadas podem prover o desaceleramento de tal 

descarte, bem como podem fomentar a valorização, por parte dos consumidores, dos 

materiais imbricados nestes artefatos.  

Os consumidores também estão associados às estratégias de LCD para facilitação da 

desmontagem de artefatos. Nesse sentido, Manzini e Vezzoli (2008) recomendam que o 

projeto de artefatos leve em consideração partes que possam ser desarticuladas ou 

materiais que possam ser separados, prontamente, quando no pós-uso o consumidor desejar 

descartá-los.  

Relacionado ao LCD e ao ciclo de vida do artefato, encontra-se, também, o Life Cycle 

Assessment (LCA) ou, em livre tradução para português, a Avaliação do ciclo de vida. 

Conforme observam Manzini e Vezzoli (2008, p. 289), o LCA apresenta “métodos 

quantitativos de análise e de avaliação do impacto ambiental [que] procuram analisar, 

avaliar e interpretar as interrelações que ocorrem entre produto e ambiente”. A elaboração 

do LCA leva em consideração: (i) a definição dos objetivos e do alcance (escopo) do 

projeto do artefato; (ii) o levantamento de dados sobre o artefato; (iii) a avaliação dos 

impactos ambientais dos materiais escolhidos para o processo produtivo em questão; e (iv) 

a interpretação dada aos resultados obtidos.  

Segundo Gwilt (2014), a avaliação do ciclo de vida de artefatos de moda passa pelo 

equacionamento das credenciais sustentáveis das etapas do processo produtivo, em que se 

destacam: (i) o design, (ii) a distribuição, (iii) o uso e (iv) o fim da vida. A autora defende 

que todas as etapas do ciclo de vida de uma peça de vestuário devem ser ponderadas, desde 

avaliações dos impactos socioambientais até decisões e melhorias quanto ao design a ser 

criado. 

Na visão de Gwilt (2014) a avaliação do ciclo de vida deve conter, também, 

considerações acerca do sistema de relações entre os aspectos tecnológicos, econômicos, 

legislativos, culturais e estéticos, no tocante ao processo produtivo dos artefatos de moda. 

A autora afirma que é preciso ter uma visão holística e ao mesmo tempo sistêmica e 

detalhada sobre o impacto da fabricação de um artefato de moda para, somente assim, 

assegurar a avaliação adequada ao seu respectivo ciclo de vida. Esta avaliação deve, 

contudo, ser rápida para acompanhar a velocidade do consumo e do descarte do artefato. 

Zonatti (2016, p. 30) concorda com Gwilt (2014), ao afirmar que “[...] dentro do setor 

têxtil [avaliar a sustentabilidade] é um desafio, pois o Ciclo de Vida destes produtos são 

curtos e o consumismo representa um obstáculo na busca pelo Desenvolvimento 

Sustentável”.  

Logo, diante do exposto até aqui, é possível observar que a relação entre a preocupação 

ambiental e a produção industrial propicia a compreensão de estratégias voltadas para a 

otimização do ciclo de vida dos artefatos de moda. Por meio de conceitos como design 

verde, ecoeficiência, ecoefetividade, design e avaliação de ciclo de vida, os autores 

abordados fundamentaram o entendimento de que são muitas as estratégias possíveis para 

que seja garantida a destinação correta dos resíduos sólidos têxteis gerados nos processos 

produtivos da indústria de confecção. A seguir, apresenta-se o exemplo da empresa 

selecionada para este artigo. Trata-se da Marisol S.A., de Jaraguá do Sul (SC).   
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3. O exemplo catarinense: Marisol S. A. 

 

Fundada em 1964, em Jaraguá do Sul (SC), a empresa Marisol S.A. destaca-se no setor 

do vestuário nacional e internacional desde a década de 1970, quando iniciou suas vendas 

para o mercado externo (COELHO, 1996). Conforme consulta ao seu endereço eletrônico, 

a empresa possui como missão ser reconhecida por sua gestão de marcas e de canais de 

distribuição e, também, almeja a liderança mundial no segmento do vestuário infantil. 

Além da unidade industrial no Sul do país, a Marisol S.A. também possui uma filial na 

cidade de Pacatuba (CE), no Nordeste brasileiro. Em conformidade com o propósito de 

criar um futuro melhor, a empresa tornou-se referência no âmbito da responsabilidade 

social e ambiental, além de optar em gerir racionalmente os recursos naturais utilizados em 

toda a sua produção, em ambas as unidades.  

Segundo a engenheira Marusa Lenzi, em entrevista à Gurgacz (2003), o Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA) da empresa englobava, à época, iniciativas como a coleta seletiva 

interna e a manutenção de estação de tratamento de efluentes. O SGA também contava 

com o recolhimento e o encaminhamento dos resíduos sólidos têxteis que, regularmente, 

eram vendidos para empresas de reciclagem. Vale destacar que, de acordo com Coelho 

(1996), estes resíduos eram provenientes, comumente, dos processos de corte e costura de 

materiais têxteis, tais como malhas e tecidos planos.  

Sobre tal aspecto, Campos (1994) assevera que a modernização das unidades fabris da 

empresa, ao longo dos anos, mostrou-se muito positiva em relação à economia de insumos 

nos setores de enfesto e corte. A autora sinaliza que o investimento financeiro em 

tecnologias realizado pela empresa na década de 1990, no intuito de facilitar o corte 

racional dos tecidos, obteve retorno econômico em curto prazo devido a uma expressiva 

diminuição do volume de sobras e retalhos. Campos (1994) ainda aponta para a 

preocupação ambiental que a empresa demonstrava ter há, pelo menos, 25 anos.  

Coelho (1996) sublinha que, desde o ano de 1986, quando a empresa obteve seu 

licenciamento ambiental, stakeholders influenciaram-na a buscar melhorar, continuamente, 

seu desempenho pró-sustentabilidade. Para a autora, estes stakeholders foram: órgãos de 

controle ambiental, comunidade local, consumidor final e departamento de marketing. Tal 

influência pode ser percebida no Balanço Social dos anos de 2008 e 2009; e nos Relatórios 

Anuais dos anos de 2010 até 2017, disponibilizados no endereço eletrônico da Marisol 

S.A. 

Uma breve leitura dos documentos supracitados possibilitou observar a presença de 

outros stakeholders no intuito de conduzir a empresa a boas práticas para com o meio 

ambiente. São eles: colaboradores, fornecedores, consumidores, governo e sociedade. Em 

especial, quanto aos fornecedores, a Marisol S.A. afirma em seu endereço eletrônico que 

trabalha para integrar a cadeia produtiva e torná-la mais limpa e transparente. Para tanto, a 

empresa busca firmar parcerias com fornecedores que também apoiam e incentivam causas 

ambientais.  

Em seu site, a empresa afirma que atua junto aos seus fornecedores para prover 

melhorias significativas aos materiais, aos recursos e aos insumos demandados por sua 

produção industrial. Nesse sentido, a Marisol S.A. cita que opta, regulamente, por 
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empregar materiais de baixo impacto ambiental em suas coleções e por substituir insumos 

de processos considerados prejudiciais tanto ao meio ambiente, quanto à saúde de seus 

colaboradores.  

Com relação às etapas de produção e ao ciclo de vida de artefatos de moda, a empresa 

declara que se empenha para identificar e eliminar os resíduos sólidos têxteis gerados em 

suas unidades fabris. É possível observar, por meio da Figura 1, que a empresa classifica 

seus resíduos em recicláveis e não-recicláveis (não inclusos os resíduos provenientes de 

serviços de saúde) e os destina para reciclagem, reuso ou descontaminação e para aterros 

industriais, respectivamente.  

 

 

Figura 1: Recorte do Relatório anual de 2017 da empresa Marisol S.A. Fonte: Marisol S.A. (2018) 

 

A partir da Figura 1 é possível observar que o volume montante de resíduos produzidos 

pela empresa ultrapassou 2 mil toneladas em 2017, o que representa, para Amaral et al. 

(2018), pouco mais de 1% da produção nacional. Segundo os autores, o Brasil gera, 

anualmente, cerca de 170 mil toneladas de resíduos sólidos têxteis. Quanto ao volume de 

artefatos de moda produzidos pela empresa no ano em questão, que totalizou 

4.025.273,14kg, o total global de resíduos gerados representa um descarte de 0,056%.  

O Relatório anual de 2017 da empresa também aponta para dados importantes quanto à 

outras questões pró-sustentabilidade: (i) foram destinadas 2.969 lâmpadas, 2.965 litros de 

óleo lubrificante refinado, 676 bombonas plásticas e 442 tambores de ferro para 

descontaminação e para reutilização; (ii) a partir de 2018, materiais de informática e pallets 

de madeira também serão enviados para reutilização; e (iii) sobre o consumo de energia 

elétrica, em 2017, a empresa completou o quinto ano consecutivo com redução do volume 

empregado por quilograma de malha produzida, uma redução de 18,4% em relação ao 

anterior.  

Desse modo, é possível afirmar que, no exemplo da Marisol S.A., os resíduos sólidos 

têxteis podem representar para a empresa uma preocupação ambiental no processo 

industrial de confecção de novos artefatos de moda. A destinação dada para tais resíduos, 

ainda que não relatada de maneira minuciosa nos documentos consultados e no endereço 

eletrônico da empresa, possibilitou a discussão que é apresentada a seguir, no próximo 

tópico deste artigo.  

 

4. Discussão 

taia_
Caixa de texto
393



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

 

Com base na fundamentação teórica do presente artigo, foram criadas quatro categorias 

de análise do exemplo apresentado: (i) ecoeficiência; (ii) ecoefetividade; (iii) ciclo de vida; 

e (iv) design e avaliação do ciclo de vida. Para cada categoria estipulou-se uma 

correspondência, dada por três estados: (i) atende totalmente; (ii) atende parcialmente; e 

(iii) não atende. Os estados de correspondência foram baseados nas informações 

localizadas nos documentos consultados que, neste caso, trata-se dos balanços sociais, dos 

relatórios anuais e do endereço eletrônico da empresa.  

A Marisol S.A. atende totalmente à primeira categoria, ecoeficiência, segundo os 

preceitos de Kazazian (2005) e Manzini e Vezzoli (2008), pois foram localizadas 

abordagens proativas para a mitigação de impactos socioambientais nos documentos 

consultados, a citar a criação de um sistema de gestão ambiental.  

Quanto à ecoefetividade, com base na compreensão formulada por McDonough e 

Braungart (2013) sobre o termo, não foram encontradas, explicitamente, informações nos 

documentos que citem práticas voltadas para produtos, serviços e sistemas que tenham 

como foco a utilidade, o conforto e o prazer estético. Contudo, os autores deste artigo 

acreditam que estas práticas possam, ainda que não relatadas, estarem presentes no 

cotidiano da Marisol S.A. Portanto, verificou-se que a empresa atende parcialmente essa 

segunda categoria analisada.  

Em função de não encontrarem, nos documentos, informações a respeito do ciclo de 

vida dos artefatos de moda produzidos pela Marisol S.A., os autores estipularam que, no 

tangente ao conceito de Vezzoli (2010) e Gwilt (2014) sobre tal assunto, a empresa não 

torna explicitamente claro seu ciclo de vida e, portanto, não atende  à categoria em questão. 

Para a quarta e última categoria, design e avaliação do ciclo de vida, os autores deste 

artigo convencionaram que a empresa atende parcialmente aos pressupostos de Manzini e 

Vezzoli (2008). Isto porque, ainda que o ciclo de vida não seja descrito nos documentos, é 

possível afirmar que, ao dar atenção para a escolha de materiais de baixo impacto 

ambiental ou não nocivos à natureza e aos seus colaboradores, e ao responsabilizar-se pela 

destinação adequada de seus resíduos, a empresa Marisol S.A. segue as estratégias de LCD 

propostas por Manzini e Vezzoli (2008). Quanto à avaliação do ciclo de vida de seus 

artefatos, pode-se compreender que os próprios relatórios anuais emitidos pela empresa 

funcionam como LCA. 

Os autores deste artigo compreendem, por fim, que esta discussão é limitada pelas 

fontes consultadas, isto é, pelos documentos de acesso público sobre a empresa em 

questão. Portanto, para o aprofundamento da discussão deste estudo no futuro, recomenda-

se que entrevistas com colaboradores da Marisol S.A. sejam efetuadas, principalmente, 

com designers/projetistas e gestores. Outras sugestões são descritas no próximo tópico do 

artigo, que trata das considerações finais.  

 

5. Considerações finais 
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Os autores do presente artigo acreditam que o objetivo proposto – explorar o exemplo 

de uma indústria de confecção do estado de Santa Catarina quanto à destinação dada aos 

resíduos sólidos têxteis gerados em seu processo produtivo – foi alcançado. O exemplo 

abordou a realidade da empresa Marisol S.A. por meio de consulta a documentos de acesso 

público que apresentam e relatam o desempenho anual da organização.  

Quanto à pergunta de pesquisa estipulada – como ocorre a destinação de resíduos 

sólidos têxteis em processos produtivos na indústria de confecção? – os autores também 

creem ter obtido resposta temporariamente satisfatória. A fundamentação teórica do artigo 

e a descrição do exemplo da empresa supracitada subsidiaram a compreensão de que tal 

destinação pode ocorrer apoiada em práticas pró-sustentabilidade, como denotado no 

Relatório Anual de 2017 da Marisol S.A, que envia seus resíduos sólidos têxteis para a 

reciclagem, para o reuso e/ou para a descontaminação.  

Conclui-se que a destinação dos resíduos sólidos têxteis deve envolver, também, os 

stakeholders das indústrias de confecção, de modo a promover e implementar estratégias 

que beneficiem o meio ambiente, a empresa, seus colaboradores, seus fornecedores, a 

sociedade como um todo, o governo e os órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental, 

e os consumidores finais que, por sua vez, têm significativa participação no destino dado 

aos artefatos de moda no pós-uso.  

Assim, os autores deste artigo compreendem-no como um estudo inicial e embrionário 

sobre a destinação dos resíduos provenientes de processos produtivos na indústria de 

confecção. Para futuros estudos, sugere-se o aprofundamento da questão por meio de 

consulta à novas fontes de informação para ampliação do aporte teórico e do corpo de 

conhecimento, bem como averiguação das práticas socioambientais por intermédio de 

entrevistas com stakeholders e visitação in loco. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo identificar e analisar publicações contemporâneas sobre o ensino em design 

no Brasil que tenham como foco a sustentabilidade. Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica 

sistemática de artigos revisados por pares e de teses e dissertações da área de conhecimento do design. 

Após a realização de buscas nos principais periódicos brasileiros de design e no Catálogo de Teses e 

Dissertações da Capes, foram identificadas 22 publicações relativas aos últimos 10 anos. Os resultados 

apontam ênfases com relação à dimensão ambiental e ao projeto de artefatos mais sustentáveis, assim 

como indicam a importância de abordar a sustentabilidade na educação como tema transversal por meio 

de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. As lacunas identificadas envolvem as dimensões social 

e econômica da sustentabilidade, além da inclusão de novas abordagens como o design de serviços e a 

atuação para a promoção de novos cenários de consumo suficiente. 

 

Palavras-chave: Design Contemporâneo. Educação. Sustentabilidade. Revisão Bibliográfica 

Sistemática. Temas transversais.  
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Abstract  

This article aims to identify and analyze contemporary publications on design teaching in Brazil 

that focus on sustainability. For this, we carried out a systematic bibliographic review of articles 

reviewed by peers and of theses and dissertations in the area of design knowledge. After searching 

the leading Brazilian design journals and on the Capes Theses and Dissertations Catalog, we 

identified 22 publications related to the last ten years. The results point out emphases regarding 

the environmental dimension and the design of more sustainable artifacts, as well as indicating the 

importance of addressing sustainability in education as a transversal theme through active 

teaching-learning methodologies. The gaps identified involve the social and economic dimensions 

of sustainability, in addition to the inclusion of new approaches such as service design and action 

to promote new scenarios of sufficient consumption. 

 

Keywords: Contemporary Design. Education. Sustainability. Systematic Literature Review. Cross-

cutting themes. 

 

 

1. Introdução 

 

A discussão sobre a necessidade de os designers terem uma atuação mais responsável 

com relação à sociedade e ao meio ambiente não é nova, mas tem se tornado cada vez mais 

premente no cenário contemporâneo, vide a intensificação dos impactos ambientais e a 

perpetuação de problemáticas sociais como a desigualdade. Sendo assim, urge formar 

designers aptos a atuar com responsabilidade e, além disso, prepará-los para contribuir na 

promoção de mudanças na sociedade e para adaptar-se a novas perspectivas de atuação 

profissional, como no caso dos novos cenários de consumo suficiente propostos por Santos 

(2009) e Sampaio et al. (2018). 

Antes de traçar planos para o futuro do ensino em design, contudo, é importante conhecer 

o panorama contemporâneo no que diz respeito a como a sustentabilidade tem sido abordada 

durante a formação dos novos designers. Considerando a dificuldade de implementação de 

mudanças no ensino superior de design, há que se questionar como as questões complexas 

relacionadas à sustentabilidade têm sido abordadas nas universidades brasileiras.  

Com o intuito de traçar esse panorama, a pesquisa aqui relatada teve como objetivo 

identificar e analisar publicações contemporâneas sobre o ensino em design no Brasil que 

tenham como foco a sustentabilidade. Para isso, realizou-se uma revisão sistemática de 

artigos revisados por pares e de teses e dissertações da área de conhecimento do design. A 

questão de pesquisa colocada é: quais são as ênfases e lacunas teóricas com relação à 

abordagem da sustentabilidade no ensino em design? 
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2. Método 

 

A pesquisa aqui relatada, de finalidade básica, adotou abordagem quanti-qualitativa de 

natureza exploratória, sendo o seu delineamento a Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS). 

Trata-se de um procedimento metódico, transparente e replicável, que segue um método 

explícito e planejado. A RBS é utilizada para “mapear trabalhos publicados no tema de 

pesquisa específico”, resultando em uma síntese do conhecimento existente que permita 

identificar ênfases e lacunas (CONFORTO; AMARAL; SILVA, 2011, p. 3; DRESCH; 

LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015). 

Para a condução da RBS, foi adotado o roteiro de Conforto, Amaral e Silva (2011), que 

recomendam seguir 15 etapas divididas em três fases principais: Entrada, Processamento e 

Saída. O Quadro 1 resume as principais decisões referentes aos procedimentos metodológicos 

da fase de Entrada. Foram selecionadas como fontes primárias teses e dissertações, além de 

artigos revisados por pares. Os trabalhos de pós-graduação foram pesquisados por meio do 

Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, enquanto os artigos foram coletados utilizando-

se os recursos de busca dos sites de diferentes periódicos de design, tendo sido selecionadas 

revistas com maior qualificação de acordo com a Capes, além de um periódico cuja temática 

principal é o design para a sustentabilidade.  

 

Fontes 

primárias 
Catálogo de Teses e 

Dissertações da Capes. 

Estudos em Design, Design & 

Tecnologia, Projética, Educação 

Gráfica, Revista D, InfoDesign, 

Strategic Design Research 

Mix 

Sustentável 

Strings de 

busca 
sustenta* AND ensino 

sustenta* AND (educação NOT ensino) 
sustenta* 

educação 

OR ensino 

Data das 

buscas 
dezembro de 2019 

Critérios de 

inclusão 

1. período de publicação: últimos dez anos (entre 2008-2019); 

2. tipo de publicação: teses e dissertações ou artigos revisados por pares da área de design; 

3. temática principal: ensino em design (em qualquer nível, seja fundamental, técnico ou 

superior) relacionado à sustentabilidade. 

Critérios de 

exclusão 

1. trabalhado desenvolvido em PPG de 

outras de áreas de conhecimento que não 

sejam “desenho industrial”; 
2. dissertação de mestrado profissional; 
3. não obter acesso ao arquivo com a 

dissertação ou tese completa. 

Abordar sustentabilidade de maneira 

superficial, como temática acessória. 

Filtros  

adotados 

Filtro 1: análise dos dados de publicação, título e resumo. 

Filtro 2: leitura da introdução, método, resultados/discussão e conclusões/considerações finais. 

Critério de 

qualificação 
Explicitação do método empregado e qualidade da execução. 

Quadro 1: Procedimentos metodológicos da RBS. Fonte: Própria (2020) 
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A segunda fase, Processamento, envolveu a realização das buscas, análise dos resultados 

e documentação. Todos os dados das buscas foram registrados em planilhas. Os trabalhos 

selecionados no Filtro 1 foram salvos em um software de gestão de referências, como 

sugerido por Conforto, Amaral e Silva (2011). Por fim, a terceira fase, Saída, abarca o 

cadastro e arquivo das publicações, elaboração do relatório com síntese dos resultados e 

construção de modelos teóricos. Para a análise e sintetização do conteúdo dos trabalhos, 

foram criadas tabelas comparativas nas quais foram registradas as principais informações de 

cada publicação relativas a: temática principal; objetivos da pesquisa; dimensões da 

sustentabilidade enfatizadas; níveis de maturidade do design para a sustentabilidade em que 

se enquadra o trabalho; recorte geográfico da pesquisa; recorte de ensino (nível de ensino e 

áreas do design); método/procedimentos metodológicos; principais resultados e 

contribuições da pesquisa. A seguir, é apresentada a síntese dos resultados obtidos. 

 

3. Resultados 

 

Após a realização das buscas e conferência das publicações, foram selecionados para 

análise 12 dissertações e 10 artigos, totalizando 22 publicações. Nenhuma tese foi 

identificada, o que pode indicar que essa temática de pesquisa ainda não está suficientemente 

amadurecida. Dos artigos selecionados, dois relatam a pesquisa de dissertações também 

selecionadas, a saber, Neves (2008) e Silva (2015). Quanto aos periódicos consultados, 

percebe-se predominância de resultados na Mix Sustentável (n=7 ou 70% dos artigos 

selecionados). Outros periódicos onde foram obtidos resultados (n=1) são Projética, 

Educação Gráfica e Estudos em Design.  

Com relação à origem das pesquisas realizadas, a maioria foi conduzida por pesquisadores 

de universidades da região Sul (n=16 ou 73%), sobretudo no estado do Rio Grande do Sul. 

Os demais trabalhos foram executados por pesquisadores de universidades do Sudeste, mais 

especificamente dos estados de São Paulo (n=3) e Minas Gerais (n=2), e do Nordeste (n=1), 

em Campina Grande (PB). Dentre as universidades, destacam-se a Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e o Centro Universitário 

Ritter dos Reis (UniRitter), todos com quatro trabalhos (embora um dos artigos da UniRitter 

seja relativo a uma dissertação também selecionada). Outra universidade que se destacou, 

com três publicações, foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A 

Universidade Estadual Paulista (Unesp) também apresenta três publicações, mas duas delas 

(um artigo e uma dissertação) tratam da mesma pesquisa 

A Figura 1 apresenta uma linha do tempo, na qual foi registrado o ano de publicação dos 

trabalhos selecionados. A primeira pesquisa é a de Neves (2008), com sua dissertação sobre 

aprendizado baseado em problemas (PBL). Após, houve pouca variação no número de 

publicações por ano, até ocorrer um pico de trabalhos em 2014. Desde então, contudo, apresenta-

se uma queda, a qual é mais considerável dentre as dissertações, enquanto a taxa de publicação 

dos artigos tem variado entre um e dois por ano. Apesar dessa queda, a maioria dos trabalhos 

selecionados (n=14 ou 64%) foi publicada nos últimos cinco anos, isto é, a partir de 2013. 
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Figura 1: Número de publicações por ano. Fonte: Própria (2020) 

 

Quanto ao nível de ensino enfocado nas pesquisas analisadas, destaca-se o ensino 

superior (seja bacharelado ou tecnólogo), com 10 dissertações e nove artigos. Uma 

dissertação aborda, além do ensino superior, também o ensino técnico (MOUCHREK, 

2014), e duas dissertações e um artigo discorrem sobre o uso do design na educação básica 

para abordar temáticas relacionadas à sustentabilidade (GOMES, 2009; MAGALHÃES, 

2011; MUNIZ; PAZMINO, 2019). No que diz respeito às áreas de design sobre as quais 

tratam os trabalhos, a maioria (n=11) aborda o design em geral, sem especificar o ensino 

de uma habilitação em especial. Por sua vez, seis trabalhos lidam com design de produto, 

dois com design gráfico (MOL, 2014; SMYTHE JUNIOR, 2010), um com design de moda 

(PINHEIRO, 2012) e um com design de serviços (SANTOS; COSTA, 2014).  

Sobre métodos utilizados, todos realizaram pesquisas qualitativas, sendo que apenas dois 

trabalhos envolveram pesquisa quanti-qualitativa (VENÂNCIO, 2012; ENSSLIN et al., 

2013). Embora todos os pesquisadores tenham realizado revisão bibliográfica, apenas duas 

publicações (uma dissertação e um artigo, ambos relativos à mesma pesquisa) utilizaram 

exclusivamente esse método (NEVES, 2008; NEVES; ALENCAR, 2009). Também houve 

predomínio de pesquisa documental (n=10), uma vez que muitas investigações envolviam a 

análise de grades curriculares e ementas, ou mesmo de trabalhos desenvolvidos por alunos. 

Outras técnicas de coleta de dados utilizadas foram questionários (n=6), entrevistas (n=4) e 

grupos focais (n=4).  

Muitos trabalhos (n=9) envolveram pesquisa de campo, com desenvolvimento ou teste, 

em sala de aula, de soluções de ensino (MOL, 2010; SMYTHE JUNIOR, 2010; 

MAGALHÃES, 2011; MORAES, 2011; MOUCHREK, 2014; SILVA, 2015; SILVA; 

RIBEIRO, 2015; PAZMINO, 2015; SILVA; CLEMENTINO; NEGROMONTE, 2019). 

Outros trabalhos (n=5) realizaram análises baseadas em atividades anteriormente 

desenvolvidas em determinadas instituições de ensino, como disciplinas (SANTOS; 

COSTA; 2014; PINHEIRO, 2012), estágios (PINHEIRO, 2012), trabalhos de conclusão de 

curso (NEVES et al., 2016; PINHEIRO, 2012), projetos de extensão (ZAMBENEDETTI, 

2016) e projetos sobre sustentabilidade (GOMES, 2009).  
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Os principais temas das publicações analisadas são apresentados na Figura 2. Ressalta-se 

que alguns trabalhos encaixam-se em mais do que uma temática, motivo pelo qual a soma 

dos itens no gráfico é superior a 22, total de dissertações e artigos analisados. Percebe-se que 

há diversidade de temas, dentre os quais destaca-se a abordagem da sustentabilidade como 

tema transversal (e.g., SELAU, 2014; PAZMINO; SANTOS, 2017), o que pode ocorrer por 

meio do desenvolvimento de projetos integradores (ENSSLIN et al., 2013). Também 

ressaltam-se os trabalhos que apresentam soluções para o ensino de projeto relacionado ao 

design para a sustentabilidade. Outras temáticas de destaque são a educação através do 

design como uma alternativa para a promoção da sustentabilidade (e.g., GOMES, 2009; 

MAGALHÃES, 2011) e os objetos de aprendizagem (e.g., SILVA, 2015; SILVA; 

RIBEIRO, 2015; PAZMINO, 2015).  

 

 

Figura 2: Principais temáticas abordadas nos trabalhos analisados.  Fonte: Própria (2020) 

 

Para analisar a abordagem da sustentabilidade adotada nos trabalhos selecionados, foram 

utilizados dois constructos teóricos que permitem sua categorização: as dimensões da 

sustentabilidade e os níveis de maturidade do design para a sustentabilidade. Embora haja 

uma diversidade de dimensões da sustentabilidade, aqui foi adotada a divisão mais comum 

de três dimensões, conforme indicado por Vezzoli et al. (2018): ambiental, social e 

econômica. Segundo os autores supracitados, essa subdivisão da sustentabilidade contribui 

para o direcionamento de estratégias para a sua efetivação. Já a categoria de níveis de 

maturidade do design para a sustentabilidade foi inicialmente postulada por Manzini e 

Vezzoli (2002), sendo posteriormente revisada por Santos (2009), Vezzoli (2010) e Sampaio 

et al. (2018). Tendo como base os autores anteriormente referenciados, neste artigo adotam-

se para a análise cinco níveis, que tratam, progressivamente, de abordagens relativas a: 1) 

fluxos de processos, com ênfase na seleção e uso de materiais e energia; 2) seleção de 

materiais; 3) projeto do ciclo de vida do produto; 4) projeto de sistemas de produtos-serviços 

sustentáveis (S.PSS); 5) atividades no plano cultural que promovam novos estilos de vida 

mais sustentáveis, assim como o consumo suficiente, a equidade e a coesão social.  

Na Figura 3, são ilustrados os resultados relativos a essas categorias de abordagem da 

sustentabilidade. Nota-se que há predomínio (55%) de publicações que enfocam apenas a 

dimensão ambiental, enquanto outras (n=6) consideram simultaneamente as três dimensões 

(e.g. SILVA, 2015; SILVA; RIBEIRO, 2015; SELAU, 2014). Poucos trabalhos abordam 
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especificamente a dimensão social, sendo que dois deles (VENÂNCIO, 2012; MOL, 2014) 

tratam da temática de valorização territorial, que pode ser relacionada ao princípio heurístico 

da dimensão social "fortalecer e valorizar os recursos locais", conforme a definição presente 

em Vezzoli et al. (2018). O terceiro trabalho (ZAMBENEDETTI, 2016) tem como temática 

o trabalho de projetos de extensão universitária com comunidades de baixa renda. Uma 

dissertação (MORAES, 2011), por sua vez, enfoca predominantemente a dimensão 

ambiental, mas com inclusão incremental de preocupações sociais. Nenhum dos trabalhos 

selecionados tem como foco a dimensão econômica. 

 

 

Figura 3: Enfoques relativos à abordagem da sustentabilidade. Fonte: Própria (2020) 

 

Com relação aos níveis de maturidade, destaca-se que muitos trabalhos (50%) apresentam 

abordagem relativamente avançada, pois encontram-se no terceiro nível, que, segundo 

Sampaio et al. (2018), trata do projeto de novo produto intrinsecamente mais sustentável. 

Esses trabalhos abarcam também preocupações relativas aos dois primeiros níveis. No 

quarto nível, foram identificados apenas dois trabalhos, um que relatou o projeto de um 

S.PSS por parte de alunos participantes da pesquisa (MORAES, 2011) e outro que trata do 

design de serviços (SANTOS; COSTA; 2014). Relativas ao quinto nível, foram identificadas 

cinco publicações, quatro que tratam da educação através do design (GOMES, 2009; 

MAGALHÃES, 2011; MOUCHREK, 2014; MUNIZ; PAZMINO, 2019) e uma que aborda 

o assim denominado “design social” no contexto da extensão universitária 

(ZAMBENEDETTI, 2016). Nenhuma dessas publicações, contudo, se aprofunda em 

questões relativas à mudança de estilo de vida, consumo suficiente ou equidade e coesão 

social, embora apresentem abordagens de ensino com potencial para promover 

transformações sociais. Por fim, esclarece-se que quatro publicações (VENÂNCIO, 2012; 

MOL, 2014; NEVES, 2008; NEVES; ALENCAR, 2009) lidavam com temáticas e 

abordagens que não se encaixavam nessa classificação por níveis. 
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4. Discussão 

 

O resultado de 22 publicações (dentre dissertações e artigos) indica haver preocupação 

com relação a como o ensino em design tem tratado (ou não) a sustentabilidade. 

Primeiramente, destaca-se que grande parte dos trabalhos analisados (n=9; 41%) adota a 

perspectiva do desenvolvimento sustentável. Ainda que muitos autores, assim como 

instituições e autoridades, considerem o desenvolvimento sustentável como o modelo ideal 

para se equilibrar as necessidades da sociedade com os limites do meio ambiente, existem 

críticas quanto à sua abordagem antropocêntrica, como apontado por Sampaio et al. (2018). 

Nesse sentido, a dissertação de Magalhães (2011) se destaca por adotar a perspectiva da 

ecologia profunda, a qual apresenta uma visão sistêmica e ecocêntrica, enfatizando o valor 

intrínseco da natureza, independente dos benefícios que possa ter para os seres humanos 

(SAMPAIO et al. 2018; CAPRA, LUISI, 2014). De maneira semelhante, Pazmino e Santos 

(2017) também discutem o paradigma antropocêntrico e apresentam o que chamam de 

“Novo Paradigma Ecológico”, sugerindo que essa seja a melhor forma de abordar a 

sustentabilidade no ensino em design.  

Ainda sobre as diferentes visões que podem ser adotadas ao se abordar a sustentabilidade, 

ressalta-se que alguns trabalhos indicam a necessidade de mudança de paradigma (PAZMINO; 

SANTOS, 2017; NEVES, 2008) e de valores (NEVES et al., 2016; MAGALHÃES, 2011; 

NEVES, 2008) para a construção de uma sociedade sustentável. Como apontam Capra e Luisi 

(2014, p. 39), “a questão dos valores tem importância fundamental para a ecologia profunda.” 

Isso porque mudar o atual paradigma de exploração do meio ambiente e de crescimento 

econômico baseado no consumo de bens físicos requer, primeiramente, uma mudança de valores, 

os quais devem ser trabalhados no ensino em design para que os futuros profissionais possam atuar 

na construção de uma nova sociedade sustentável.  

Relacionadas a essas mudanças na sociedade, estão as de estilo de vida e de 

comportamento, abordadas por seis trabalhos (NEVES, 2008; GOMES, 2009; 

MAGALHÃES, 2011; ENSSLIN et al., 2013; MOUCHREK, 2014; NEVES et al., 2016). 

O design pode promover essas mudanças de estilo de vida e de comportamento, atuando 

assim no quinto nível de maturidade. Contudo, apenas os trabalhos que trataram da educação 

através do design (GOMES, 2009; MAGALHÃES, 2011; MOUCHREK, 2014) 

aprofundaram-se nessa atuação profissional, ainda que não tenham enfatizado como preparar 

os designers para exercerem esse papel de educadores e promotores de mudança. Ainda com 

relação ao quinto nível, embora alguns pesquisadores tenham mencionado a necessidade de 

reduzir o consumo (e.g. GOMES, 2008; ENSSLIN et al., 2013), nenhum abordou 

especificamente o conceito de consumo suficiente. Em oposição, Caligari e Oliveira (2017) 

não consideram a redução do consumo como uma solução viável.  

Desse modo, percebe-se haver uma lacuna no que diz respeito à adaptação do ensino em 

design para a promoção uma sociedade mais sustentável baseada no paradigma ecocêntrico 

(pautado em um sistema de valores centrados na natureza) e em um modelo econômico de 

suficiência, sobretudo se considerarmos que a atuação do designer nesse contexto seria 

completamente diferente da atual, que tem como foco o desenvolvimento e a promoção de 

artefatos físicos. Nesse sentido, dois trabalhos abordam algumas mudanças relacionadas a 

preparar os designers para atuar no desenvolvimento de serviços (MORAES, 2011; 

SANTOS; COSTA, 2014), enquadrando-se no quarto nível de maturidade. No entanto, há 

uma ausência de competências no Brasil com relação ao design de serviços e de S.PSS, como 

apontam Vezzoli et al. (2018).  
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Cabe destacar também que nenhuma pesquisa analisada abordou como preparar designers 

para atuarem na promoção de equidade e coesão social. Zambenedetti (2016) tangenciou 

essa questão ao discutir como a extensão universitária promove a atuação com comunidades 

de baixa renda. Contudo, não se aprofundou nas questões relacionadas especificamente à 

promoção de equidade e coesão social, dando mais destaque à abordagem de 

sustentabilidade referente ao uso de materiais reutilizados no desenvolvimento das 

atividades do projeto de extensão analisado. Ainda sobre essa questão, ressalta-se haver uma 

lacuna quanto à dimensão social, visto que os outros dois trabalhos que trataram dela 

abordaram uma temática mais específica, a valorização territorial, havendo necessidade de 

incluir no ensino em design outras questões relativas à dimensão social do design para a 

sustentabilidade, como os apontados por Vezzoli et al. (2018): melhorar as condições de 

emprego e trabalho; melhorar a equidade e a justiça na relação entre stakeholders; favorecer e 

integrar os frágeis e marginalizados; melhorar a coesão social. A lacuna relativa à dimensão social 

é reforçada também pelos trabalhos que avaliaram as grades curriculares dos cursos de 

design, análise esta que revela a ênfase que as disciplinas sobre sustentabilidade dão à 

dimensão ambiental e a questões relativas apenas aos três primeiros níveis de maturidade do 

design para a sustentabilidade (SMYTHE JUNIOR, 2010; CALEGARI; OLIVEIRA, 2017; 

PAZMINO; SANTOS, 2017). 

No que diz respeito às práticas educativas, muitos dos trabalhos analisados apontam a 

necessidade de mudar o atual paradigma de ensino. Sete publicações questionam a divisão e 

especialização do conhecimento, propondo a abordagem da sustentabilidade não como uma 

disciplina isolada, mas como um tema transversal de abordagem interdisciplinar que 

perpassa todas as atividades desenvolvidas durante o curso. Algumas propostas nesse sentido 

vão desde a mera reformulação das ementas das disciplinas já existentes (SELAU, 2014), à 

promoção de projetos integradores (ENSSLIN et al., 2013) e até a mais disruptiva 

abordagem do aprendizado baseado em problemas (PBL), o qual promove a integração dos 

conteúdos (NEVES, 2008; NEVES; ALENCAR, 2009). Por outro lado, alguns trabalhos 

enfatizam a importância de disciplinas isoladas para o ensino de questões relativas à 

sustentabilidade, como Pinheiro (2012). Muitos trabalhos também apontaram a importância 

de adotar metodologias ativas de ensino-aprendizagem, como a abordagem do PBL proposta 

por Neves (2008) e Neves e Alencar (2009), assim como os projetos integradores discutidos 

por Ensslin et al. (2013), ou ainda o uso de jogos de aprendizagem, objeto de estudo de 

Pazmino (2015), Silva (2015), Silva e Ribeiro (2015).  

Por outro lado, algumas das publicações (e.g. CALEGARI; OLIVEIRA, 2017) sugerem que 

a maioria dos cursos de design ainda não incluiu a sustentabilidade no ensino em design como 

algo intrínseco ao projeto, abordando-a como item acessório apenas nas etapas finais do processo 

de design ou mesmo nos últimos anos do curso de graduação. Esse fato reafirma a visão da 

cultura de “didatismo reativo” do ensino em design brasileiro, defensivo com relação a toda 

mudança, apontada por Cardoso (2013), para quem existe a necessidade de uma abordagem mais 

aprofundada das questões ambientais e sociais, visto sua complexidade.  
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5. Considerações finais 

 

Por meio da busca no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes e em alguns dos principais 

periódicos científicos da área de design, foram identificados 22 trabalhos que trataram da 

abordagem da sustentabilidade no ensino em design nos últimos dez anos. Embora o número 

seja considerado satisfatório, observa-se que não há nenhuma tese sobre essa temática e o 

número de dissertações caiu nos últimos anos. Essa queda pode ser parcialmente preenchida pela 

publicação de artigos mais recentes, mas há quantidade relativamente pequena de publicações 

por ano sobre o ensino em design atrelado à sustentabilidade.  

A análise dessas dissertações e artigos possibilitou identificar algumas ênfases e lacunas 

de pesquisa. Primeiramente, nota-se predomínio de uma abordagem antropocêntrica atrelada 

ao paradigma de desenvolvimento sustentável. Poucos trabalhos, por exemplo, citaram a 

necessidade de desenvolver uma visão ecocêntrica, assim como de promover novos valores 

ou uma mudança de paradigma. Nesse sentido, os estudos analisados não abordaram de 

maneira significativa a necessidade de repensar drasticamente o papel do design e o seu 

ensino para lidar com os problemas ambientais e sociais apresentados nos cenários 

contemporâneo e futuro.  

Por outro lado, as ênfases de pesquisa identificadas sugerem a existência, no campo do 

ensino em design, de avanços na dimensão ambiental e no terceiro nível de maturidade do 

design para a sustentabilidade, que trata do desenvolvimento de produtos intrinsecamente 

mais sustentáveis. Também há alguns progressos com relação às abordagens de ensino, com 

muitas recomendações para que a sustentabilidade seja tratada como tema transversal e que 

sejam adotadas metodologias ativas de ensino-aprendizagem, como os jogos de 

aprendizagem, os projetos integradores ou o aprendizado baseado em problemas.  

As lacunas identificadas, portanto, relacionam-se muito mais aos temas tratados que às 

abordagens de ensino em si. Ressalta-se a necessidade de mais pesquisas sobre o ensino 

referente às dimensões social e econômica da sustentabilidade, além da inclusão de novas 

possibilidades para a atuação profissional, como o design de serviços e a educação por meio 

do design. Sendo assim, há uma lacuna relacionada ao quarto e quinto níveis de maturidade 

do design para a sustentabilidade, relacionados, respectivamente, aos sistemas produto-serviço 

e à promoção de novos cenários de consumo suficiente, equidade e coesão social.   

Ressalta-se que este é um panorama traçado a partir os relatos de outras pesquisas, 

podendo não refletir fielmente a realidade do ensino em design no Brasil. Ademais, a maioria 

das buscas realizadas limitou-se aos trabalhos que citavam a sustentabilidade, podendo haver 

outras pesquisas que supram as lacunas aqui identificadas. São necessárias, portanto, novas 

pesquisas que busquem por palavras-chave mais específicas, por exemplo, tanto às 

dimensões social e econômica, quanto ao quarto e quinto nível de maturidade. Também é 

possível que haja outras pesquisas nessa área divulgadas em anais de eventos, os quais não 

foram considerados neste artigo.  

Contudo, a despeito de suas limitações, espera-se que o panorama aqui apresentado 

contribua para informar a formulação de novas pesquisas que tenham como intuito não só 

compreender o atual cenário do ensino em design no Brasil no que diz respeito à 

sustentabilidade, como propor soluções para o avanço da sua abordagem. 
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Resumo 

O artigo apresenta resultados associados ao processo de colaboração entre o Projeto Ethos e o Projeto 

Simbol2 vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Design da Univille. O objetivo da ação, 

(assim como da metodologia), consistiu na utilização de processos participativos como estratégia de 

capacitação profissional. O artigo inicia contextualizando a colaboração entre as duas iniciativas; na 

sequência foram abordados: ‘a sustentabilidade, design e relações de uso e abordagens participativas’ 

e, ‘processos participativos para fruição da criatividade coletiva junto ao Projeto Aviva’ 

Palavras-chave: Design e Sustentabilidade; Processos Participativos; Extensão Universitária. 

 

Abstract 

The article presents results associated with the collaborative process between the projects Ethos 

Pand the Simbol2, linked to the Postgraduate Program in Design at Univille. The goal of the action, 

as well as of the methodology, consisted of using participatory processes as a professional training 

strategy. The article begins by contextualizing the collaboration between the two initiatives; next 

were addressed: ‘sustainability, design and usage relationships and participatory approaches’ and 

‘participatory processes to enjoy collective creativity with the Aviva Project’ 

Keywords: Design and Sustainability; Participatory Processes; Social Dimension. 
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1. Introdução 

 

Os Projetos Ethos (Design e Relações de Uso) e Simbol2 (Design e suas Fronteiras na 

Instituição Social da Cultura Simbólica) são vinculados ao Programa de Pós-Graduação em 

Design da Universidade da Região de Joinville (PPGDesign/Univille) desde 2013, ano de 

criação do Programa. Entretanto, a atuação colaborativa das duas equipes retrocedo à 2008, 

ano de criação do Projeto Sempre-viva, posteriormente incorporado pelo Simbol2. O 

PPGDesign/Univille possui como área de concentração ‘Sustentabilidade’, motivo pelo qual 

esse tema é transversal a todas as ações, incluindo aquelas conduzidas pelos projetos Ethos 

e Simbol2. O quadro 1 apresenta a caracterização dos dois projetos.  

 

Ethos 
 Design e Relações de Uso 

Simbol2 
Design e suas Fronteiras na Instituição Social da Cultura 
Simbólica  

Visa o desenvolvimento de atividades 
orientadas para o design (cultura da 

participação, novo design, protagonismo, 
sustentabilidade) e relações de uso.  

Em termos metodológicos utiliza 
procedimentos relacionados a 

usabilidade, experiência de uso, 
comportamento do usuário, empatia; uso 

prescrito e uso real, entre outros.  

Visa o desenvolvimento de pesquisas em design, fundadas 
na antropologia cultural contemplando ‘o design e suas 
fronteiras na instituição social da cultura simbólica’.  
Em termos metodológicos utiliza-se de pesquisas teórico-
práticas que analisam o design estudando-o não apenas 
fisicamente, mas como prática social em meio ao campo, 
considerando limites e hibridismos com outros campos.  

Quadro 1: Caraterização dos Projetos Ethos e Simbol2. Fonte: Univille 

 

Este relato apresenta uma das atividades de cooperação conduzidas pela equipe Ethos 

junto ao Simbol2. O  Simbol2 possui três projetos de extensão universitária associadas: 

‘SempreViva’, ‘AmaViva’ e ‘CosturaViva’. O público dos três projetos é essencialmente 

feminino em situação de vulnerabilidade social e a ação visa a capacitação profissional para 

geração de trabalho e renda.   

O Projeto Sempre Viva foi criado em 2007, objetivando “proporcionar às integrantes do 

grupo, cadastradas junto a Secretaria de Assistência Social, acesso a conhecimentos teóricos 

e práticos, relacionados ao campo do Design, visando geração de renda” (SEMPREVIVA, 

WEB). O projeto de extensão universitária se destaca pelas “parcerias estabelecidas que 

contribuem por meio de doações dos materiais utilizados nas oficinas, enfatizando o seu 

caráter socioambiental” (MORGENSTERN, HERMES, EVERLING, 2018, p.40). 

 Enquanto o SempreViva foi a raiz que originou o projeto AmaViva, este último foi 

orientado para a capacitação das artesãs remanescentes do SempreViva visando, 

efetivamente promover ações para a geração de renda. Entre as ações constam: ‘AViva’, 

‘Eco-Banner’, ‘Mútua’, ‘AmaFios’ e ‘CrochêViva’, conforme descrito no quadro 2. Todos 
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os projetos (incluindo o SempreViva) privilegiam procedimentos associados a capacitação 

profissional e a aprendizagem baseada em projetos. 

 

1.2 Projeto Ama Viva 
 criado em 2008 para 

o prosseguimento 
das atividades 

iniciadas como o 
Projeto SempreViva.  

  
Visa a “capacitação 

para geração de 
trabalho e renda, com 

vistas à produção e 
comercialização de 

artefatos” 
(MORGENSTERN, 

HERMES, AGUIAR, 
2018, p. 15).  

Atualmente reúne as seguintes iniciativas: 
A) A Aviva Consciência Coletiva: é um empreendimento social atuante no 
segmento de moda ecológica, orientado para a geração de renda e 
compartilhamento de parte dos lucros para projetos sociais com crianças em 
vulnerabilidade, inspiradoras dos produtos (LORENZI, 2018). 
B) EcoBanner: a equipe desenvolve sacolas e lixeiras com o reaproveitamento de 
lonas de banners descartados (LORENZI, 2018). 
C) Mútua: Produção de bolsas e carteiras utilizando refugo de couro e gemas 
(LORENZI, 2018). 
D) AmaFios: em consulta a equipe observou-se que é uma projeto implantado em 
2019 (com o nome inicial de CrochêViva; o projeto está em consolidação e visa a 
capacitação e a valorização das técnica com crochê e fios. Como o novo nome 
‘Ama Crochê & Tricô’ “visa o desenvolvimento de artefatos a partir da conjunção 
entre design e técnicas artesanais de crochê e tricô”; dentre os participantes, ao 
longo de 2019, foram recebidos membros da Associação dos Deficientes Físicos 
de Joinville (ADEJ) (Equipe ModaViva). 

Tabela 2: Projetos vinculados ao Simbol 2 que se conectam com as atividades de cooperação. Fonte: 

Univille. 

 

Embora outras ações de cooperação já tenham sido conduzidas em colaboração com o 

Simbol2 (como capacitações para ‘design e linguagem visual’ e ‘design e relações de uso’) 

é o processo participativo junto ao AViva que será objeto desta narrativa. Objetiva-se, 

sobretudo, evidenciar a ação e o processo participativo conduzido junto ao grupo AViva para 

a fruição da criatividade coletiva. 

 

2. Teoria de Fundamento: Sustentabilidade, Design e Relações de Uso e 

Abordagens Participativas. 

   

De acordo com o documento ‘Global Sustainable Development Report 2019’ (2019), o 

cidadão com as ferramentas adequadas para mudança efetiva é essencial para o 

desenvolvimento sustentável. O documento considera a participação, a autonomia como 

fundamentais para o processo. A ampliação da participação feminina em todos os níveis de 

representação é essencial e se constitui em processo de transformação, embora o documento 

reconheça iniquidades em relação ao gênero ainda são consideráveis.  

Dentre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 - ODS, observa-

se que as atividades de cooperação entre o Ethos e o Simbol2 efetivam intenções associadas 

ao quarto objetivo que propõem a educação de qualidade no intuito de  ‘assegurar educação 

equitativa e inclusiva e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todos’. 
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A educação de qualidade precisa ser honesta, franca, comprometida e conectada com a 

realidade local e as vivências reais das mulheres. Ao refletir sobre a realidade das 

participantes dos projetos citados, observa-se que elas têm vivenciado transformações no 

processo de desenvolvimento da autonomia feminina. Superam obstáculos básicos como 

desenvolvimento educacional e profissional, conciliando responsabilidades familiares e 

afazeres do lar. A qualificação das pessoas, segundo Best (2012, p. 17) e Freire (1999), 

requer reflexão, sensibilidade e autonomia para que o processo educacional, além da 

profissionalização, contribua como o exercício da cidadania. Os autores apontam para a 

relevância da educação para cidadania, da consciência e da colaboração pensando no bem 

comum. O design participativo, conforme discutido por Everling et al. (2018) no artigo 

‘Design, Participação e Engajamento Como Estratégias para Qualificar Relações de Uso em 

Abordagens de Design no  Âmbito do Projeto ETHOS’ pode ser considerado como 

instrumento para capacitação, alinhamento e condução de atividades colaborativas em 

grupo, especialmente quando a ênfase está na criatividade e no processo de design. 

Estimular as pessoas a perceberem suas habilidades e limitações e a redescobrirem seus 

sonhos é gerar um combustível próprio para desenvolver o potencial criativo humano. Ao 

fortalecer a autoestima e autoconfiança, as pessoas compreendem que são capazes de fazer 

a diferença, exatamente por serem quem são no lugar em que estão; a percepção de que não 

estão sós, pode estimular e encorajar para a utilização dos conhecimentos para a modificação 

da sua realidade.  

A capacitação de estudantes e comunidades com abordagens de design participativo e o 

uso de processos de design em práticas artesanais visa o compartilhamento de habilidades, 

a inspiração e cocriação coletiva bem como, a estruturação eficiente de processo (em termos 

logísticos e de sustentabilidade), além do atendimento de critérios de sustentabilidade. 

Assim, a preparação das pessoas para solucionar um desafio e atuar em equipe visa fortalecer 

a segurança, o engajamento e a responsabilidade para como as atividades e o grupo, assim 

como, a compreensão e o compromisso com as ações de planejamento. 

Em artigo Publicado pela Equipe Ethos ‘Design e o ‘Vir-a-Ser’: Relações de Uso em 

Contextos Urbano-Sociais’ (2019) a concepção de Design que orienta o projeto está alinhada 

como a definição da World Design Organization (WDO) que valoriza a  qualificação do 

cotidiano por meio soluções de design preenchendo a lacuna  entre 'o que é’ e o ‘que é 

possível’; a abordagem situa o humano no centro do processo e considera o impacto 

(econômico, social e ambiental), bem como, visa contribuir com a cocriação de melhores 

condições de qualidade de vida. Por sua vez, a concepção de  ‘Relações de Uso’ inclui a 

compreensão da interação usuário-objeto-ambiente com ênfase na dimensão humana, 

considerando conceitos como experiência, comportamento, usabilidade, níveis de usos 

(prescrito e real) e processos participativos (EVERLING et al., 2019 ). 

De acordo com o mesmo artigo, a sustentabilidade e o design participativo são temas 

transversais. A sustentabilidade permeia todas as atividades enquanto o Design Participativo 

possibilita uma abordagem horizontalizada, emergência do conhecimento tácito e 

participação de usuários desde o início dos processos, incluindo as análises e decisão. 

Destaca-se aqui a relevância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão aplicada 

neste processo envolvendo a sensibilização destes e outros conceitos acadêmicos com as 
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participantes do projeto Aviva. Todos estes fundamentos foram considerados nas abordagens 

conduzidas pela equipe Ethos junto ao Simbol2. 

 

 

3.  Processos participativos para fruição da criatividade coletiva junto ao Projeto 

Aviva 

A proposta da criação da marca de moda Aviva - Consciência Coletiva (grife ecológica e 

social) foi trazida por uma empreendedora local, que apresentou o escopo do projeto para a 

coordenadora do projeto Symbol2; naquele momento havia o anseio de formar uma parceria 

com o grupo de costureiras e artesãs da extensão Amaviva. Percebeu-se uma oportunidade 

para o grupo de artesãs e foi formalizada a parceria. Constituiu-se a equipe multidisciplinar 

(figura 1) de consultoria de design e inovação social, para o planejamento e gestão do projeto 

da marca e sua primeira coleção cápsula. 

 

 

Figura 1: equipe multidisciplinar Aviva Consciência Coletiva. Fonte: Univille, 2017. 

Com o objetivo de desenvolver uma linha de produtos de moda, considerando os 

conceitos associados à dimensão social da sustentabilidade, bem como a criatividade no 

âmago do projeto Aviva, foi conduzida uma atividade visando o desenvolvimento da 

criatividade, a conexão entre artesanato e design a partir de abordagens centradas no 

humano. A equipe foi formada por mestrandos do PPGDesign/Univille, estudantes da 

graduação em Design de Moda e artesãs oriundas do projeto SempreViva.  

O Design Participativo foi aplicado para gerenciar as atividades deste projeto de extensão 

por ser uma metodologia democrática, com o envolvimento ativo das pessoas que serão 
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afetadas pelo projeto, elas tornam-se capazes de fazer o design como parte da equipe. A 

preparação da equipe multidisciplinar Aviva Coletiva (participantes da Amaviva, estudantes, 

professores e a empreendedora da Aviva) ocorreu por meio de oficinas de sensibilização e 

capacitação sobre os temas relacionados ao projeto proposto. As oficinas foram orientadas 

pela abordagem do Design for change - DFC (abordagem educacional derivada de estruturas 

como design participativo e design thinking proposto pela designer e educadora indiana 

Kiran Sethi, web) em suas quatro etapas: (i) sentir, (ii) imaginar, (iii) fazer e (iv) 

compartilhar. As etapas são iterativas; para cada tarefa e etapa são descritas as atividades 

com um tempo determinado; destaca-se que as etapas podem ser distribuídas em algumas 

horas de oficina ou no cronograma ao longo de um semestre. As etapas pertinentes a esse 

projeto foram distribuídas no percurso de um semestre. O ‘sentir’ estimulou a percepção das 

pessoas e seus sentidos com questionamentos sobre quem são, como estão, seus sonhos e 

quais habilidades possuem. A etapa ‘imaginar’ iniciou com questionamentos sobre como os 

participantes chegaram àquele lugar, por que foram, para onde queriam ir, como, o que 

precisavam saber e fazer para alcançar suas metas; esta etapa também incluiu a identificação 

do conhecimento prévio sobre conceitos como inovação social, participação, moda, 

sustentabilidade, criatividade, produtos e conceitos de preço justo, valor, além de 

questionamentos sobre como pretendiam trabalhar juntas. O ‘fazer’ envolveu toda a 

identificação de saberes de cada integrante da equipe, linguagem, e produção dos protótipos 

e amostras físicas dos produtos. O momento para o ‘compartilhar’ esteve presente em todas 

as etapas já citadas e oficinas realizadas, visto ser essencial para lapidar as habilidades de 

falar em público e expressar ideias. Em cada etapa das oficinas foram identificadas as 

possibilidades de construção de saberes empíricos coletivos, fortalecendo o 

autoconhecimento, o aprender com o outro (colega) trazendo para o consciente de que cada 

um era capaz e tinham grande potencial. Desta maneira, as organizadoras das oficina 

conseguiram respeitar a especificidade da comunidade, evidenciar temas essenciais e de 

interesse comum, somando sua visão sobre  a necessidade da inserção de saberes acadêmicos 

com maior assertividade, selecionando e customizando a aplicação de ferramentas do design 

e discutindo a melhor maneira de desenvolvê-los.  

O pressuposto inicial do projeto de desenvolvimento da marca Aviva (que propunha como 

pilares a inovação social e a sustentabilidade) foi alinhado aos princípios do design 

participativo atentando para as relações cuidadosas entre as pessoas envolvidas e a execução 

do projeto. A equipe delineou como estratégia, destinar uma parte dos lucros para projetos 

sociais, e a partir disso, iniciou-se aproximação com alguns grupos com essas características 

a fim de estreitar laços e criar conexões. 

Um dos grupos identificados foi o ‘Espaço Literário Júlio Emílio Braz’, localizado no 

Jardim Paraíso - Joinville, bairro que apresenta muitos desafios e carência de intervenções 

educacionais. Foi realizada uma oficina baseada na abordagem do D.F.C. com crianças até 

13 anos. A preparação do roteiro, adequação da linguagem para crianças, atividades e 

formação da equipe multidisciplinar foi desenvolvida com a equipe AmaViva-Aviva. O 

roteiro seguiu as quatro etapas propostas pelo D.F.C. O ‘sentir’ abrangeu o acolhimento, 

alinhamento dos sentidos físicos com foco na percepção de que são seres relacionais (eu e o 

outro, nós todos), além do saber ouvir, falar e agir mutuamente. Dentre as ações ocorreu uma 

atividade ao ar livre, as crianças foram instigadas a perceber o contexto (a rua onde estavam, 

as casas onde moravam) e identificar qualidades e incômodos. O ‘imaginar’ partiu do lúdico; 
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a pergunta posta foi: se pudessem viajar para onde iriam, como, com quem e como? Foi 

solicitado que observassem a natureza à sua volta e perguntado: se pudessem escolher uma 

característica da natureza para adaptar ao seu corpo qual seria? Durante a fase ‘compartilhar’ 

todos se divertiram, riram e demonstraram afetividade. Para o ‘fazer’ foram disponibilizadas 

tintas, papéis e demais materiais artísticos para projetar a natureza segundo seu coração. Na 

sequência foi composta uma exposição (figura 2) e cada criança apresentou o significado de 

sua obra; neste ‘compartilhar’ surgiram relatos impactantes de carência e solidão. Mas, 

acima de tudo, a vivência oportunizou a sensibilização da equipe em observar a beleza e 

singularidade daquele lugar com os olhos daquelas crianças que instigaram nossa 

imaginação, relatando o quanto gostam de estar juntas, rir, correr,  soltar pipas, observar 

pássaros e aviões e ler. 

O conhecimento tácito desenvolvido nessas atividades colaborativas junto à comunidade 

foi gerar ideias e inspiração a partir do olhar infantil propondo a integração dos desenhos, 

destes stakeholders no processo criativo da marca de moda Aviva Coletiva. Os desenhos das 

crianças (figura 2) formaram um painel de inspiração do qual foram extraídos elementos 

como formas, linhas, cores, texturas e conceitos para o design da coleção cápsula Aviva 

Coletiva. 

 
Figura 2: desenhos das crianças, oficina na Vila Paraíso, Joinville. Fonte: Univille, 2017. 

 

A produção proveniente da dinâmica foi fotografada e utilizada para delinear o tema de 

inspiração para a coleção cápsula em painéis de inspiração. Esta etapa estimulou a 

criatividade da equipe para o desenvolvimento cocriativo de produtos de moda autorais. A 

atividade foi alinhada com os conceitos do design participativo que visou a ação das crianças 
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no desenvolvimento dos conceitos do projeto que futuramente destinaria um percentual de 

seus lucros para este projeto literário. A estratégia tinha como objetivo compreender o sentir 

das crianças no lugar onde moravam e o cotidiano da comunidade.  

Para a capacitação das artesãs foram propostas oficinas semanais junto à equipe 

multidisciplinar; houve a construção de conhecimentos e reflexões sobre conceitos como 

inovação social, economia criativa, desenvolvimento de produtos e serviços para serem 

comercializados em feiras culturais de Joinville. 

Apoiada em bibliografias como Bryant (2012), Best (2012) e Renfrew e Renfrew (2010), 

o início de tudo está em conhecer as pessoas/cidadãs/usuários/clientes com perguntas como 

‘o quê’, ‘quem’, ‘onde’, ‘quando’, ‘quanto’, ‘por quê’, ou seja, pesquisar, observar e registrar 

o contexto e tema de inspiração. Em paralelo ocorreu a identificação de conceitos, 

tendências, materiais e processos (destacados na figura 3, em verde), em  todas as fases do 

projeto de coleção.  

Nesta etapa de planejamento foi essencial aplicar conceitos de ergonomia e 

conhecimentos de anatomia humana. As áreas da figura marcadas nas cores rosa e azul 

correspondem aos processos de desenho e de modelagem. As áreas destacadas em laranja 

evidenciam conceitos relacionados a criatividade aplicada ao processo de design do 

vestuário, compreendendo análises de elementos, interpretação das pesquisas e composição 

de painéis para extração de elementos a serem utilizados na coleção; em áreas destacadas 

em amarelo, constam informações relacionadas a fase de prototipação dos produtos com a 

costura; esta etapa é um momento fundamental de decisões sobre a construção adequada dos 

produtos (envolveu a ergonomia, conforto e qualidade); a última fase, destacada em lilás, 

apresenta  o compartilhamento dos produtos e envolve conhecimentos e técnicas de 

produção de moda, promoção e comercialização. 

Para contextualizar as artesãs com os processos de design de moda, a equipe estruturou 

uma oficina mesclando práticas e teorias para construção de conceitos de moda e de 

criatividade. O registro da compreensão coletiva sobre os processos criativos de design de 

moda a serem desenvolvidos com o grupo de artesãs segue, na figura 3. 
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Figura 3: fluxo do processo de design de moda, composição coletiva. Fonte: Univille, 2017. 

Observa-se na figura 3, a representação visual do processo de design dos produtos de 

moda composto coletivamente, uma configuração orgânica, livre e interconectada 

possibilitando a percepção geral do fluxo do ciclo de vida dos produtos de moda.  O processo 
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criativo e produtivo aqui representado foi formulado com base nas práticas profissionais e 

de conhecimentos tácitos da equipe multidisciplinar, demonstrando as diversas habilidades 

e conhecimentos necessários para o desenvolvimento de produtos de moda e da relevância 

do despertar da consciência coletiva para seus impactos no ecossistema. 

Para Renfrew e Renfrew (2010, p. 148) ‘materiais visuais devem falar por si e ilustrar o 

seu desenvolvimento e pensamento’. Devem destacar a relevância das imagens e das 

representações gráficas no processo de desenvolvimento e criação de moda, pois influenciam 

o pensamento e facilitam a acessibilidade de todas as informações para a equipe (que deve 

manter-se conectada e dinâmica) na tomada de decisões em cada uma das etapas (setores). 

As pesquisas em campo geram fontes primárias e são o diferencial para a inovação dos 

produtos, a inspiração e o uso de ferramentas lúdicas que facilitam a imersão na temática na 

qual a equipe esteja trabalhando. 

Diante destas constatações, percebeu-se que a abordagem do Design Participativo, assim 

como habilidades e ferramentas do design contribuíram com a transformação da educação e 

influenciaram os setores produtivos, considerando a realidade local estimulando o 

engajamento e participação das pessoas coletivamente (figura 4). 

 

 
Figura 4: Oficinas. Fonte: Univille, 2017. 

 

A cada semana foi desenvolvida uma oficina na qual a equipe pôde construir conteúdos 

visando fundamentar a compreensão do processo criativo de design de moda incluindo o 

planejamento, desenhos, modelagem, costura, produção de moda, distribuição e vendas. A 

intenção de incluir temáticas para a marca ‘Aviva Coletiva’ em sua primeira coleção, 

compondo moodboards e croquis (pelas artesãs), com foco no público-alvo/usuário, nas 

tendências e nas suas próprias experiências, orientou a geração dos produtos da coleção 

cápsula nomeada "Voa passarinho". Outras atividades de capacitação foram desenvolvidas 

ao longo do ano, como técnicas de modelagem, criatividade, bordado e um papel semente 

que foi aplicado como tags de produtos da marca. 

Para a capacitação de modelagem básica do vestuário foi aplicado o método de 

Modelagem Cartesiana Plana, método autoral apresentado no projeto ‘Criar, desenhar e 

modelar nos processos criativos de design de moda’ (Theis, 2018). A escolha da matéria 

prima envolveu estudos de tecidos e materiais sustentáveis, pesquisas de tecidos de malha, 
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insumos para costura e aviamentos utilizados nos produtos Aviva Coletiva à serem 

adornados com crochês e bordados manuais. Os produtos desenvolvidos foram peças básicas 

como camisetas cropped, vestidos retos, regatas bermudas, quimonos, dentre outros.  

Em cada etapa do processo criativo estava prevista uma oficina com equipe de consultoria 

e as artesãs para que compreendessem e vivenciassem o processo todo. A produção dos 

protótipos e das peças para a coleção cápsula foi realizada nos laboratórios da universidade 

junto ao projeto de extensão AmaViva. As fases de pesquisa, criação, desenho, modelagem 

e produção foram compartilhadas para que todas as pessoas envolvidas nos processos 

pudessem contribuir.  

Este projeto foi ampliado e gerou a incubação da Aviva junto a Cause (incubadora de 

negócios com inovação social do Inovaparq), selecionada como empresa âncora para o novo 

eixo de empreendimentos sociais. A marca Aviva se desdobrou em duas vertentes: Aviva 

Coletiva (projeto âncora com as artesãs, parceria com extensão AmaViva/Univille e 

Inovaparq) e Aviva Solos (com investimentos da empreendedora). Optou-se em amadurecer 

a proposta da Aviva Coletiva por apresentar maior complexidade na formação e 

formalização da equipe multidisciplinar, maquinário e horários necessários para a produção 

das peças. 

Ambas as marcas de roupa Aviva mantiveram-se ancoradas em conceitos e critérios 

sociais, econômicos e ambientais para o desenvolvimento sustentável. As modelagens e 

protótipos foram desenvolvidas pela equipe de artesãs e profissionais envolvidas no projeto, 

com a devida remuneração quando assim acordada entre as partes.  

A coleção cápsula da marca Aviva Solos teve o lançamento oficial em oito de dezembro 

de 2017 com a coleção ‘Raízes’. A proposta da marca foi de produzir produtos de moda no 

segmento de roupa casual, com artigos básicos feitos com matéria-prima sustentável como 

tecido malha (sem acabamentos) e tecido plano, reaproveitamento de tecidos, fabricação 

local, venda digital e em espaços alternativos. Atualmente a marca pode ser acompanhada 

nas mídias sociais. 

 

 

4. Considerações Finais  
 

Considerando a caracterização dos projetos de pesquisa envolvidos Ethos e Simbol2 esta 

foi uma vivência construtiva e intensa nas práticas do design aplicado ao desenvolvimento 

sustentável  de produtos de moda e sua dimensão social.  

As oficinas de sensibilização e capacitação desenvolvidas com a abordagem do D.F.C. 

favoreceram o autoconhecimento do potencial criativo individual, bem como, o 

reconhecimento de saberes e habilidades da equipe multidisciplinar e aproximação do  

contexto local e processos de design de moda envolvidos. Esses fatores são essenciais para 

obter êxito na gestão do design e fazer o alinhamento de objetivos e construção de um 

cronograma de acordo com a realidade e recursos disponíveis. 

A metodologia do Design Participativo mostrou-se alinhada aos propósitos da educação 

de qualidade para o século XXI, abriu caminhos sobre como podemos planejar atividades 
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acadêmicas (pensando ensino, pesquisa e extensão) e de capacitação profissional com 

equipes multidisciplinares. Assim, a aplicação da gestão do design, manteve o foco nos 

desafios e soluções, estreitando relacionamentos interpessoais saudáveis e desenvolvendo 

possibilidades econômicas; ainda assim, sem perder a dimensão afetiva e subjetiva.  

A extensão universitária é desafiadora por estimular a saída dos educadores e estudantes 

de sua zona de conforto para atuar no contexto real das comunidades; as ações requerem 

formalização de parcerias, ao mesmo tempo em que há interesses divergentes e conecta-se 

com sonhos, expectativas, necessidades e limitações. Exige ir além das teorias para a 

aplicação prática dos conhecimentos desenvolvidos nas atividades de ensino e pesquisas em 

práticas vivas e orgânicas. A diversidade humana das equipes é similar as salas 

multisseriadas e requer um planejamento abrangente para proporcionar o desenvolvimento 

pessoal (que engloba o físico, o intelectual, o emocional e o espiritual). Em alguns momentos 

surgiram situações de estresse, tensão, frustração e desânimo por haver diferença nos 

interesses, possibilidades, disponibilidades de recursos, grau de comprometimento, 

entendimento dos ritmos e processos. Nestes momentos, foi importante repensar e realinhar 

a conduta para fazer o que é certo, não o que é mais fácil. 

Em específico no projeto proposto “Aviva Coletiva” ocorreram tensões no momento de 

materializar os protótipos para o lançamento da coleção devido à divergência entre os 

horários disponíveis na instituição educacional e os horários possíveis para as integrantes da 

equipe. A falta de máquinas e/ou acessórios adequados ao tipo de matéria prima proposta 

para compor os produtos, também afetou o andamento das atividades. Esses foram alguns 

dos fatores que geraram a alteração da proposta inicial do projeto da marca social e coletiva 

para o desdobramento da Aviva Solos. Em curto tempo, foi necessário repensar estratégias 

e realinhar as expectativas da equipe envolvida para um nova possibilidade a ser 

desenvolvida.   

A experiência abriu um novo caminho possível, tangível para projetar a inovação e 

reflexões sobre a proposta da indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. 

Possibilitou, ainda, adequação do Design Participativo (em processos educacionais) como 

metodologia aplicada em sala de aula, ampliando o leque de experiências junto à 

adolescentes, jovens e adultos. Em um contexto em que as pessoas têm dificuldade em 

relacionamentos interpessoais, estas abordagens têm proporcionado ambientes mais seguros, 

respeitosos, empáticos e participativos que despertam a certeza de que cada indivíduo é 

capaz, tem potencial e somente juntos é que avançamos. 

Salienta-se que a experiência com processos participativos oportunizou a revisão de 

outras atividades que vinham sendo conduzidas junto a Simbol2 simplificando a abordagem 

dos conteúdos e trazendo a experiência vivenciada no cotidiano por cada uma delas como 

elemento central a partir do qual são discutidos os conceitos.  

Ao vivenciar os desafios da educação como um serviço (e ao considerar estudantes 

como usuários, cidadãos e pessoas que buscam capacitação profissional alinhada com temas 

urgentes e abordagens necessárias como sustentabilidade, contexto social, enfoques 

centrados no humano), observa-se a relevância da prática docente e pedagógica orientada 

para o  potencial coletivo, protagonista e de autonomia do estudante. 
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Resumo 

O presente artigo expõe uma discussão sobre a estética da sustentabilidade aplicada em produtos 

industriais como forma de comunicar aos consumidores o valor ambiental agregado. Aborda a 

percepção do público como recurso para investigar quais e como os aspectos visuais estéticos 

podem ser adotados para caracterizar produtos ecologicamente corretos, por meio da estética 

empírica. Nesta perspectiva, apresenta uma breve revisão de literatura, contextualizando a estética 

do objeto e a atual conjuntura do debate sobre a estética da sustentabilidade em produtos 

industriais. Por fim, apresenta o resultado de uma revisão sistemática que objetivou levantar 

trabalhos com foco nos aspectos visuais estéticos associados ao valor ambiental agregado, com a 

finalidade de expor dados comprovados e aplicáveis no âmbito projetual.  

Palavras-chave: Design de produto; sustentabilidade; estética.   

 

Abstract 

This article presents a discussion on the aesthetics of sustainability applied to industrial products 

as a way of communicating to consumers the added environmental value. It addresses the public's 

perception as a resource to investigate which and how the visual aesthetic aspects can be adopted 

to characterize ecologically correct products, through empirical aesthetics. In this perspective, it 

presents a brief literature review, contextualizing the aesthetics of the object and the current 

situation of the debate on the aesthetics of sustainability in industrial products. Finally, it presents 

the result of a systematic review that aimed to survey works with a focus on aesthetic visual aspects 

associated with the added environmental value, in order to expose proven and applicable data in 

the project scope. 

Keywords: Product design; sustainability; aesthetic 
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1. Introdução 
 

Produtos que adotam soluções ambientalmente mais sustentáveis vêm surgindo como 

uma alternativa aos convencionais – mais danosos, empregando, para isto, estratégias 

como a minimização de recursos (matéria prima, energia, transporte, entre outros); a 

escolha de processos de baixo impacto ambiental (seleção de materiais e processos 

atóxicos); a otimização da vida dos produtos (durabilidade dos produtos, reaproveitamento 

de componentes e reciclagem); a extensão de vida dos materiais; e a facilidade de 

desmontagem e reparo (flexibilidade, adaptabilidade, desmontagem autorizada) 

(MANZINI e VEZZOLI, 2016; VEZZOLI, 2010; KAZAZIAN, 2005). 

Pode-se afirmar que o emprego destas diretrizes projetuais, pautadas na sustentabilidade 

ambiental, fomentaram o surgimento de uma nova categoria de produtos que se afastam 

das práticas insustentáveis convencionais e se comprometem com a questão ambiental. Os 

"ecologically oriented products" utilizam estratégias visando a diferenciação baseada em 

atributos ecológicos, fornecendo benefícios ambientais maiores ou impondo custos 

ambientais menores do que os demais (ORSATO 2006; ORSATO 2002, p.14). Segundo 

Manzini e Vezzoli (2016), estes produtos buscam atender as necessidades de bem-estar 

social, utilizando uma quantidade drasticamente inferior de recursos ambientais aos níveis 

atualmente praticados. 

Este assunto conduz a uma questão importante, a comunicação entre os produtos 

ecologicamente orientados e os consumidores. O Instituto AKATU (2018) trata deste tema 

ao indicar a falta de informação como uma questão-chave, que representa barreiras para o 

consumidor brasileiro. De acordo com a pesquisa realizada pelo instituto “nota-se que o 

consumidor quer e precisa saber mais sobre tais produtos, para derrubar barreiras e para 

acionar gatilhos”. Neste cenário descrito, a distinção entre os produtos convencionais e 

aqueles que adotam práticas menos danosas ao meio ambiente se torna relevante, já que, de 

acordo com Vezzoli (2010, p.49), “uma inovação ambientalmente sustentável, sem ser 

percebida como uma melhoria (comparada com as soluções obsoletas), não é suficiente”, 

isto porque segundo o autor, inviabiliza que consumidores as diferenciem das demais 

soluções - insustentáveis, o que por sua vez impede o posicionamento favorável ao 

consumo mais consciente, que pode surgir a partir do valor agregado a estes produtos. 

 Segundo Cardoso (2013), valor agregado consiste no valor a mais que um bom 

projeto pode acrescentar ao produto em comparação aos concorrentes, que de acordo com 

Krucken e Trusen (2009), pode ser indicado por meio da qualidade percebida, que é o 

conjunto de dimensões de valor inerentes ao produto, sendo elas: valor funcional ou 

utilitário; valor emocional; valor social; valor econômico; e valor ambiental. Este artigo 

ocupa-se do ‘valor ambiental’ agregado ao produto, que segundo estes autores, consiste na 

percepção dos consumidores sobre a “prestação de serviços ambientais por meio do uso 

sustentável dos recursos naturais”. Segundo eles, o valor ambiental deve ser trabalhado de 

maneira estratégica, objetivando facilitar a percepção do consumidor sobre os produtos 

envolvidos com práticas menos danosas, contribuindo, assim, para a conscientização sobre 

os valores envolvidos na produção e no consumo.  

 Mas, como enfatizar para o consumidor o valor ambiental em produtos 

ecologicamente orientados? Como caminho possível, tem-se a “visualidade”, que permite 

expressar os valores invisíveis do produto através de aspectos visuais estéticos perceptíveis 
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aos olhos dos consumidores. Para Cardoso (2013) por meio da visualidade, o designer 

pode sugerir atitudes, estimular comportamentos e equacionar problemas complexos. Para 

compreender a visualidade, parte-se da definição deste autor sobre a forma (IBID, 2013), 

considerando três aspectos interligados: 1) Aparência: aspecto perceptível pelo olhar; 2) 

Configuração: arranjo das partes; e 3) Estrutura: dimensão constitutiva.  

Nesta perspectiva, é possível adentrar na área da “estética do objeto”, em que, afirma 

Löbach (2001), são descritas as características visuais dos objetos e suas qualidades, por 

meio de investigações empíricas que permitam avaliar ideias e valores estéticos em grupos 

determinados de pessoas, por meio de suas preferências. É possível encontrar na literatura 

algumas pesquisas que se ocupam desta questão, objetivando investigar os efeitos dos 

aspectos visuais estéticos para a comunicação do valor ambiental agregado em produtos. O 

objetivo deste artigo é discutir esta questão, bem como apresentar um breve levantamento 

sobre as indicações já presentes na literatura.  

  

2. Estética do objeto  

A estética pode ser considerada a ciência da percepção sensorial e dos conhecimentos 

adquiridos através dela. Estético é tudo aquilo que se percebe sensorialmente através dos 

sentidos. O sensorial pertence à relação entre a materialidade daquilo que é percebido e os 

sentidos do sujeito (BOMFIM, 2001). 

Esta perspectiva corrobora para a compreensão dos objetos por meio da percepção 

visual, favorecendo o entendimento do processo de comunicação entre seres humanos e o 

entorno. Bürdek (2006) afirma que o design é uma disciplina que produz não apenas 

realidades materiais, mas também comunicação. O autor aborda o tema ao expor a teoria 

de Theodor Elligner (1966), em que é apresentado o conceito de “informação do produto”, 

considerando que há uma linguagem do produto constituída por aspectos como dimensão, 

forma, superfície, material, configuração, entre outros fatores que podem influenciar 

positiva ou negativamente o potencial comprador. Segundo o autor o conceito de 

“linguagem do produto”, confirmou que o design deve se encarregar principalmente das 

relações homem-objeto, ou seja, das ligações entre usuário e objeto, em especial nas 

funções perceptivas, por meio das quais se intermediam os sentimentos das pessoas (IBID, 

2006, p.293).  

Löbach (2001), aborda que as funções exercidas pelo produto criam um relacionamento 

com o usuário a partir do uso, que por sua vez, torna possível o estabelecimento de 

impressões positivas ou não. É importante lembrar que cada produto convive com 

diferentes funções, que devem ser pensadas a fim de suprir as necessidades do usuário e do 

projeto, sendo elas a função prática, estética e simbólica. Segundo Löbach (2001) a função 

estética está vinculada à configuração da aparência do produto, que para Cardoso (2013), 

corresponde ao aspecto perceptível pelo olhar. Bürdek (2006) afirma que a função formal-

estética está relacionada à vivência de impressões sensoriais de elementos formais, em que, 

afirma Löbach (2001), ocorre à relação entre o produto e o usuário no nível dos processos 

sensórios.  

Para Silveira (2018) deve-se salientar que a função estética de um produto não se 

resume, ao fator sensorial, pois quando se experimenta o funcionamento estético, também 
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se adentra no crivo do juízo, a partir do discernimento do usuário, o que indica que a 

função estética é de natureza sensório-cognitiva/sensório-comunicativa. Esta afirmação vai 

ao encontro do que afirma Löbach (2001), ao indicar que a função estética e a função 

simbólica têm estreita relação e interdependência, isto porque a função simbólica visa 

estabelecer ligações entre os produtos e as experiências e sensações vividas anteriormente 

pelo usuário, criando associações. Para isto depende dos aspectos visuais estéticos 

empregados no produto, como forma, cor, superfície, entre outros, que permitam a 

associação de ideias. 

Para Cardoso (2013) as características visuais e morfológicas dos produtos sugerem 

significados e relações, permitindo que se crie uma especificidade discursiva própria.  

Deste modo, pode-se afirmar que “a função simbólica é, antes de tudo, uma função 

estética, que ultrapassa a realidade imediata proporcionada pela aparência do artefato, e 

adquire natureza simbólica” (SILVEIRA, 2018, p. 80).  

Para criar a função estética de um produto é preciso levar em consideração as condições 

perceptivas de indivíduos, que seja capaz de dotar os produtos com características 

alinhadas à percepção sensorial do usuário. Ao projetar a função estética, a partir de 

aspectos visuais estéticos, o designer contribuirá para que o indivíduo reconheça o 

ambiente artificial que o cerca, atendendo às condições de percepção (LÖBACH, 2001). 

Para compreender o uso sensorial dos produtos, dois fatores são essenciais (IBID, 2001): 

(1) Experiências anteriores com as características estéticas, aqui entendidas como os 

aspectos visuais estéticos (forma, cor etc.); e (2) Percepção consciente dessas 

características.  

A escolha correta de aspectos visuais estéticos pode contribuir para a percepção 

adequada acerca do valor ambiental agregado em produtos, podendo uma configuração 

obter respostas melhores que outras a partir da percepção do público, que está atrelada a 

experiências anteriores. Deste modo, é possível conjecturar que a comunicação de produtos 

com valor ambiental deva ser pautada na percepção do consumidor, permitindo a 

facilitação do contato entre o produto ecologicamente orientado, e o consumidor 

consciente, mediante estratégias ligadas a estética empírica, que gere dados para análise 

das melhores alternativas compositivas. 

 Mas, para que isso ocorra, é necessário que todos os aspectos visuais estéticos dos 

produtos sejam conhecidos e enumerados, tornando-se possível projetar um produto 

industrial novo, que atenda aos valores fixados no processo de design pelo designer 

industrial e que corresponda às necessidades estético-perceptivas do usuário. (LÖBACH, 

2001, p.158). Walker (2005) afirma que para construir uma tipologia estética, certos 

identificadores estéticos podem ser propostos, de modo a serem comuns a muitos bens de 

consumo, e desta forma vir a ser “coletivamente” úteis na distinção de práticas 

insustentáveis.   

Na discussão mantida neste artigo, é proposto que os indicadores estéticos para 

comunicação do valor ambiental agregado partam da configuração estético simbólico-

funcional do produto, o que é compreendido a partir dos aspectos visuais estéticos, tal qual 

abordados por Löbach (2001), ao dividi-los, para melhor compreensão, em: 
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 Figura: consiste na soma dos elementos configuradores e das relações estabelecidas 

por eles; 

 Elementos: responsáveis por constituir uma figura, sendo também portadores da 

informação estética do produto. Entre os elementos mais relevantes, segundo o autor, 

são a forma, o material, a superfície e a cor, mas outros são admitidos; e 

 Constituição da figura: consiste no tipo de elementos configurativos, seu conjunto, 

distribuição quantitativa e relação com o todo. 

 Para o autor (IBID, 2001, p.159-160), a configuração estético simbólico-funcional é 

determinada pelo conjunto de seus elementos configuradores, que podem influenciar a 

sensibilidade e ideias dos usuários. Os elementos configurativos podem ser descritos como 

portadores da informação estética de um produto, e sua seleção e combinação, pelo 

designer industrial, definirá a reação que o futuro usuário apresentará frente ao produto, 

podendo o uso correto destes interferir positivamente na comunicação acerca do valor 

agregado em produtos. 

 

2.1. Estética empírica  

Qualquer “coisa” que provoque uma reação em algum órgão do sentido é considerada 

como um estímulo, sendo passível de gerar resposta por parte de um observador a partir da 

percepção, que é considerada como um processo baseado na ação, na probabilidade e na 

experiência (FARINA et al, 2011). Para Löbach (2001), a percepção estética do entorno 

material apresenta-se mediante dois processos parciais: A primeira fase consiste na visão, 

que capta a imagem, e a segunda fase é a percepção, que tem como objetivo tornar 

consciente a imagem que foi captada. Assim, é possível afirmar que a “percepção é um 

processo pelo qual uma aparência estética se transforma em significado” (LÖBACH, 2011, 

p. 171), ou seja, os aspectos visuais estéticos presentes no produto tornam-se responsáveis 

por gerar nos indivíduos estímulos que culminarão no julgamento acerca dos fenômenos 

visuais. 

Isto foi endossado por Cardoso (2013), ao afirmar que toda vez que um indivíduo olha 

para um produto associa-o a uma série de valores e juízos ligados à história individual e 

coletiva, o que faz com que os artefatos materiais possuam sua própria linguagem, que 

podem ser traduzidas para registro por meio de características visuais e morfológicas. 

Trata-se de um processo subjetivo, influenciado pela imagem atual da percepção, pela 

memória de cada pessoa, experiências anteriores, conceitos de valor e normas 

socioculturais. Ainda segundo o autor, é possível que os conceitos presentes no imaginário 

da população encontrem expressão material, pois as formas são expressivas de um 

processo de significação, que consiste na troca entre aquilo que está embutido em sua 

materialidade e aquilo que pode ser compreendido/percebido deles por nossas 

experiências. Sendo assim, qualquer objeto é mediado por sistemas simbólicos.  

 O significado reside, assim, na percepção dos usuários, sendo a comunidade 

determinante para o que o produto quer dizer, a partir da experiência, que é um dos fatores 

mais determinantes do significado. Os designers podem fazer uso estratégico da memória 

para refinar seus projetos, sendo muitos os modos de criar correspondência entre design, 

memória e identidade. O repertório existente pode ser utilizado para introduzir ruídos e 

criar dissonâncias, tanto quanto para reforçar significados aparentes, sendo possível 
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afirmar que as coisas materiais falam de si em termos próprios a sua configuração. 

(CARDOSO, 2013). Neste contexto, torna-se razoável pensar que, a escolha correta de 

aspectos visuais estéticos pode contribuir para a percepção adequada acerca do valor 

ambiental agregado a embalagens, podendo uma configuração obter respostas melhores 

que outras, a partir do que foi estabelecido mediante aplicação da estética empírica.  

Para Löbach (2001), a estética do objeto é parte do processo estético por meio do qual 

os aspectos perceptivos são avaliados em relação a percepção dos usuários. Nela se 

descrevem as características visuais do objeto e suas qualidades, que podem ser 

investigadas por meio da estética empírica, responsável por pesquisar ideias sobre valores 

estéticos em grupos determinados de pessoas, por meio de suas preferências, que no caso 

desta pesquisa, consiste na escolha de estratégias configuracionais estético simbólico-

funcional que melhor comuniquem o valor ambiental agregado. Os dados apresentados por 

este modelo fornecem base para o desenvolvimento de diretrizes projetuais aplicáveis pelo 

designer, o que torna este profissional emissor de mensagens em forma de produtos 

industriais.  

Seguindo o pensamento da estética empírica, o usuário se torna peça fundamental para a 

configuração de produtos, sendo as informações referentes as suas preferências, 

determinantes no projeto. Isso ocorre pois, de acordo com o autor, os usuários 

desenvolvem seus próprios conceitos estéticos, elaborados por meio de suas vivências e 

experiências do passado e o designer pode se valer deles mediante métodos que permitam 

sua averiguação (estética empírica). Mas, para que isso ocorra, é necessário que todos os 

aspectos visuais estéticos dos produtos sejam conhecidos e enumerados, tornando-se 

possível projetar um produto industrial novo, que atenda aos valores fixados no processo 

de design pelo designer industrial e que corresponda às necessidades estético-perceptivas 

do usuário (IBID, 2001, p.158).  

 

3. Estética da sustentabilidade  
 

Para Manzini (2008) as habilidades do design devem dar coerência aos produtos e 

serviços, criando soluções sustentáveis, mas, além disto, devem comunicar visões e 

sistemas de forma adequada, para que o reconhecimento e avaliação de produtos 

ecologicamente mais coerentes sejam favorecidos. Vezzoli (2010, p.49) corrobora com 

este pensamento ao afirmar que a estética tem papel fundamental na efetivação de soluções 

sustentáveis, já que um produto ecologicamente orientado sem ser percebido como 

melhoria, comparada a soluções obsoletas, “não é suficiente”. 

Para Zafarmand et al. (2003), a estética é um fator importante para a sustentabilidade, 

pois consiste em uma das características tangíveis do processo de Desenvolvimento 

Sustentável, capaz de gerar efeitos nos usuários, incluindo a atração, satisfação, 

comportamento, atitude e cultura. Para eles, a estética do produto pode atrair clientes antes 

e durante a compra; afetar emocionalmente o comportamento e a interação do usuário com 

o produto; influenciar a imaginação, os gostos e as atitudes dos usuários em relação ao 

produto e sua marca, o ambiente e os valores de mercado; e pode gradualmente transmitir a 

sensação de um novo estilo de vida, valores socioculturais reais e toda a filosofia da 

sustentabilidade.  
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Isto demonstra a importância de pesquisas que objetivem descrever estratégias neste 

campo, diferenciando os produtos ecologicamente orientados dos demais. Favorecendo 

assim o reconhecimento do valor ambiental agregado. Neste viés, é possível promover 

discussões sobre: (1) a importância da estética para a sustentabilidade em geral; (2) a 

estética especial de produtos sustentáveis; e (3) os critérios estéticos relacionados à 

sustentabilidade do produto (IBID, 2003).  

Os autores supracitados, debruçados sobre estes pontos, realizaram uma revisão de 

literatura objetivando elencar estudos que abordassem os atributos estéticos práticos para a 

sustentabilidade do produto. Para isto, selecionaram 160 palavras-chave sobre estética do 

produto, provenientes de 50 referências sobre design de produto sustentável, publicados de 

1984 a 2002. Na pesquisa, foram discriminadas sete categorias principais: "durabilidade 

estética"; 'Atualização estética e modularidade'; "Simplicidade e minimalismo"; 'Lógica e 

funcionalidade'; 'Formas e materiais naturais'; 'Identidade estética e cultural local'; e 

"individualidade e diversidade". De acordo com os autores, para melhorar as tendências e 

os valores estéticos do mercado e fortalecer o valor ambiental, esses atributos poderiam 

fornecer aos designers instruções para novos projetos e negócios, além de permitirem a 

aplicação como diretrizes para o gerenciamento e desenvolvimento da estética de produtos 

com valor ambiental (ZAFARMAND et al., 2003). 

Após este estudo, outros autores também continuaram a discussão acerca da estética da 

sustentabilidade, entre eles Walker (2005) abordou em seu trabalho Desmascarando o 

objeto: reestruturando o design para a sustentabilidade, que os objetos sustentáveis “serão” 

marcadamente diferentes dos produtos existentes, bem como “terão” tipologia estética 

bastante diferenciada. Para o autor, “uma tipologia estética não está baseada na função do 

produto, mas, sim, em pontos tácteis e visíveis de forma e acabamento“, que poderiam 

conectar os aspectos visuais estéticos dos produtos aos seus modos de “produção 

insustentáveis”. Para o autor “uma tipologia estética seria um meio de estabelecer o 

problema em termos de design”, revelando o que não deveríamos fazer.  

Alinhado a este pensamento o autor propôs identificadores estéticos que, coletivamente, 

fossem uteis na distinção de práticas danosas, sendo capazes de caracterizar tipos de bens 

de consumo “insustentáveis”, sendo eles (IBID, p.49): culturalmente neutro ou moderado; 

livre de impurezas, polido e frágil; oculto e disfarçado; frio ou distante; curvo, arredondado 

e suave; da moda ou atraente; e completo e inviolável. Walker (2005) propôs um caminho 

estético para produtos sustentáveis a partir da união de partes obsoletas, o “Design de 

grupo”, em que diferentes objetos descartados são colocados lado a lado, a fim de 

recontextualizá-los para criação de um novo produto funcional.  

Esta medida pode ser compreendida a partir do que foi exposto por Zafarmand et al. 

(2003), ao indicar que alguns aspectos do valor ambiental agregado do produto provocam 

mudanças em sua estética. Para eles, se um produto é projetado para ser sustentável, ou 

seja, durável, atualizável, reparável, renovável, modulável, reutilizável e/ou reciclável, a 

sua estética não envolve as particularidades estéticas atribuídas anteriormente a produtos 

não sustentáveis. Seria o exemplo da embalagem biodegradável produzida com fibra de 

coco, alternativa as embalagens de polímero, e dos óculos confeccionados a partir de 

canudos reciclados (figura 1),  
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Figura 1: embalagem de fibra e óculos confeccionado com canudos descartados. Fonte: Google.  

 

Os autores seguem afirmando que no caso de mudanças na tecnologia, produção e 

sistema socioeconômico, a estética do produto mudaria acentuadamente. Portanto, um 

sistema socioeconômico sustentável, ao lado de uma tecnologia sustentável, produção e 

mercado lançaria produtos excepcionais, revelando sua estética especial (IBID, 2003). 

Alinhado a este pensamento, Walker “conceitua” produtos ecologicamente orientados 

como aqueles que consigam romper completamente com os processos de 

fabricação/tecnologias disponíveis na atualidade, o que por sua vez proporcionaria um 

novo modelo estético, com resultados diferentes dos presenciados nos produtos 

convencionais atuais.  

Porém, ao analisar alguns produtos com valor ambiental agregado, considerados na 

atualidade, percebe-se, na verdade, grande semelhança com os produtos convencionais, 

diferente do que foi apresentado pelos autores. Como a exemplo da garrafa de polímero 

produzida pela Coca-Cola, em que é substituído o petróleo por cana-de-açúcar ou a coleção 

de canetas BIC, confeccionadas com material de descarte. Observa-se que a aparência dos 

produtos mantém a estética dos convencionais, insustentáveis, sendo apenas diferenciadas 

pelos símbolos/informação que remetem ao seu valor ambiental.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: embalagem de refrigerante plantbottle e canetas Bic Linha Ecolutions. Fonte: Google  

 

Isto ocorre, provavelmente, pois os produtos com valor ambiental agregado são 

derivados de processos de fabricação, que embora sigam diretrizes projetuais diferentes - 

alinhadas as práticas sustentáveis expostas por Manzini e Vezzoli (2016), no livro “O 

desenvolvimento de Produtos Sustentáveis: os requisitos ambientais dos produtos 

industriais” - ainda consistem predominantemente, em produtos produzidos 

industrialmente, com o mesmo tipo de concepção dos produtos convencionais. 

 Este fator torna-se difícil de alterar, já que segundo Vezzoli (2010, p.29), a reorientação 

para soluções sustentáveis pode trazer muito mais resultados efetivos do que, 

provavelmente, retomar os velhos modelos de produção e consumo, como os propostos por 
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Walker (2005, p.62), com a rejeição de fatores de design tais como perfeição estética e 

estilização. O que se busca na verdade, é que a indústria siga modelos similares aos 

presentes na natureza, como na ecologia industrial, em que a organização se aproxima do 

funcionamento do sistema natural, combinando os tecnociclos e os biociclos entre si, mas, 

não que seja extinta como processo produtivo (MANZINI e VEZZOLI, 2016, p.54).  

Assim, pode-se afirmar que muitos dos produtos ecologicamente orientados, no 

contexto atual, continuarão sendo produzidos de forma similar aos produtos convencionais, 

sendo o seu resultado estético, provavelmente, predominantemente similar a estes 

produtos. Nem sempre as soluções munidas de valor ambiental terão aparência diferente 

dos produtos convencionais. Então, qual seria o caminho para o desenvolvimento de uma 

estética para produtos com valor ambiental agregado, que correspondem visualmente aos 

produtos insustentáveis? Para esta pesquisa a resposta se dá de modo conjunto, entre 

designer e consumidor. O designer, por meio de sua competência ligada a configuração dos 

produtos, que favorece a busca por soluções que sejam capazes de materializar o conceito 

de valor ambiental, já arraigado no imaginário da sociedade; e a sociedade, que vem 

amadurecendo seu entendimento sobre o conceito de sustentabilidade ambiental, e por sua 

vez pode, por meio de seu repertório, apresentar caminhos para a construção de 

indicadores estéticos capazes de diferenciar os produtos ecologicamente orientados. 

Nesta perspectiva, a questão é direcionada ao designer juntamente com o consumidor, 

que segundo Löbach (2001, p.187), desenvolve seus próprios conceitos, elaborados por 

meio de suas vivências e experiências do passado. Caminho razoável, visto a necessidade, 

segundo Vezzoli (2001), de se buscar um pluralismo estético para a estética da 

sustentabilidade. Walker (2005), já apresentava a necessidade de construir uma tipologia 

estética divergente entre produtos sustentáveis e convencionais, sendo necessário para isto 

traçar indicadores estéticos que possam se tornar comuns a muitos bens de consumo, 

podendo ser coletivamente úteis na distinção de práticas insustentáveis. Esta indicação 

pode ser alcançada a partir da compreensão acerca dos aspectos visuais estéticos, indo ao 

encontro do que propõe Vezzoli (2010), ao afirmar que a estética deve se originar nos 

valores sustentáveis presentes na população, podendo assumir várias formas, dependendo 

do contexto e do designer. Mas, onde buscar estes valores para o estabelecimento de uma 

estética própria aos produtos ecologicamente orientados?  

O tópico a seguir apresenta pesquisas que expõem a percepção do público como parte 

da construção estética dos produtos, com trabalhos que já demonstram resultados na busca 

por indicadores estéticos que favoreçam o desenvolvimento de produtos com valor 

ambiental agregado, contribuindo para que o designer consiga trazer diferenciação ao 

produto, mesmo quando este não contar com produção que propicie uma aparência 

sustentável 
 

3.1. Levantamento: trabalhos afins  

A percepção acerca dos aspectos visuais estéticos aparece em pesquisas de diversas 

áreas do design, objetivando trazer compreensão acerca dos melhores meios para 

proporcionar comunicação entre os produtos com valor ambiental e os consumidores. 

Tendo como finalidade a integração das decisões do projeto à percepção do público.  

taia_
Caixa de texto
431



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

Na busca pela comunicação do valor ambiental agregado, a autora Santos (2012) em sua 

dissertação Avaliação da percepção dos usuários sobre a comunicação da sustentabilidade 

em produtos: o modelo persus, investigou a comunicação de produtos ecologicamente 

orientados, centrando o projeto na forma como o usuário percebia as estratégias de 

sustentabilidade. O objetivo estava em apresentar um modelo experimental de métodos da 

percepção aplicados ao design de produtos. Buscou informações relevantes sobre o 

processo de comunicação de estratégias e recursos do design para a sustentabilidade, por 

meio do discurso dos usuários acerca dos produtos apresentados. O contato com 

informações sobre características técnicas foi visto como um fator capaz de alterar a 

percepção dos usuários sobre os produtos, sendo a informação reforçada pelos indivíduos 

pesquisados ao associarem o valor ambiental, predominantemente, ao tipo de material 

(monomaterial ou biodegradável) e através da redução de tamanho e peso.   

Salek e Formiga (2015) em artigo intitulado Greenwash my hair: um estudo de caso 

acerca das percepções de sustentabilidade em embalagens de xampu e condicionador sob 

a ótica do consumidor investigaram as percepções do consumidor na relação entre 

sustentabilidade e embalagens de condicionador e xampu. Eles concluem que a cor da 

embalagem é o primeiro aspecto observado, sendo o uso do verde um forte indicador de 

valor ambiental agregado. Também apontam para o uso de transparência, clareza e limpeza 

visual como artificio para atrair a percepção acerca da sustentabilidade em xampus e 

condicionadores, além de palavras e imagens relacionadas à sustentabilidade como “eco”, 

“verde” e “sustentável”.  

No artigo intitulado Avaliação da percepção dos consumidores sobre a dimensão 

ecológica das embalagens alimentícias: uma análise visual Clementino et al. (2017), 

avaliou graficamente as embalagens com valor ambiental a partir da percepção do público. 

Os dados apontaram para a importância da percepção do público na construção de estéticas 

que facilitem a comunicação da orientação da embalagem, sendo eles: a forma de trabalhar 

a composição visual da embalagem, com alta pregnância; e a forma de empregar os 

elementos constitutivos, reduzindo a paleta de cor e a saturação, adotando o uso do verde 

em detalhes, imagens com detalhes que remetam ao natural e fundo com conceitos que se 

oponham ao industrial.  

Para Magnier e Schoormans (2017) no artigo How Do Packaging Material, Colour and 

Environmental Claim Influence Package, Brand and Product Evaluations? o sucesso de 

embalagens com valor ambiental depende muito da compreensão e aceitação dos 

consumidores. Para os autores, há necessidade de pesquisas sobre a influência dos aspectos 

visuais das embalagens nas avaliações acerca do valor ambiental, apresentando este campo 

como uma lacuna no conhecimento.  Os pesquisadores realizam um experimento com 207 

consumidores holandês, testando empiricamente se o material e a cor utilizados na 

embalagem, bem como a presença de uma reivindicação ambiental pela empresa, afetam a 

avaliação sobre a percepção do valor ambiental. Eles constataram que os aspectos visuais e 

a reivindicação ambiental influenciam as avaliações da embalagem quanto a 

responsabilidade da marca. Segundo eles, a pesquisa mostra que é possível comunicar o 

valor ambiental por meio de aspectos visuais estéticos. Foi demonstrado, especificamente, 

que a embalagem feita de um material à base de fibra foi percebida como mais favorável 

ao meio ambiente do que as embalagens plásticas. Esses resultados corroboram com a 

literatura anterior sobre a influência do material na avaliação do valor ambiental em 
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embalagens. Mais precisamente, confirma em um contexto experimental, que os materiais 

à base de papel são vistos como tendo menor impacto ambiental do que os materiais 

plásticos. Além disso, o estudo mostra que a cor do plástico também pode influenciar a 

percepção do valor ambiental. A embalagem de plástico branco foi percebida como mais 

ecológica do que a mesma embalagem de plástico vermelho. Mais precisamente, os 

resultados mostram que é provável que as cores vermelhas tenham uma influência negativa 

na percepção de respeito pelo ambiente. Esses resultados apoiam a hipótese de que a cor 

desempenha um papel nas avaliações dos consumidores quanto à compatibilidade com a 

sustentabilidade (IBID, 2017).  

Moritz e Brockhaus (2017) no artigo Dancing in the dark: Challenges for product 

developers to improve and communicate product sustainability, expõem que os designers 

de produtos “dançam no escuro” com relação à sinalização de sustentabilidade, sendo 

necessário o desenvolvimento de pesquisas que supram esta lacuna. Baseado nisto, os 

autores apresentam as conclusões de um experimento comportamental sobre as reações dos 

consumidores aos esforços sustentáveis das empresas. Na pesquisa, foram investigados 

como o emprego de "materiais mais sustentáveis" e "design exterior verde" influenciam as 

percepções dos consumidores sobre qualidade, sustentabilidade e estética dos produtos. 

Como resultado a análise sugere que os esforços de design exterior “verde”, que aqui 

podemos chamar de aparência, bem como o uso de materiais mais sustentáveis, geralmente 

têm um efeito positivo na sustentabilidade geral percebida. No entanto, o tamanho do 

efeito pode variar dependendo da natureza do produto. Além disso, na pesquisa, é revelado 

que ambas as estratégias podem surgir como um impedimento à qualidade percebida, 

assim, os designers devem examinar atentamente as preferências do cliente antes de 

embarcar em uma jornada para buscar um design "verde", bem como abordagens de 

materiais sustentáveis. A pesquisa sugere ainda que pistas visuais através da aparência 

“verde” levam a reações muito mais fortes do que as descrições do material. Conclui-se 

assim, que a sinalização de valor ambiental é facilitada por dicas visuais, e não por 

escolhas de materiais que podem permanecer pouco evidenciadas para o cliente, apesar das 

informações por escrito. Deste modo, os pesquisadores alertam para que, se o objetivo for 

comunicar o valor ambiental, devem-se adotar pistas visuais sem perder o foco das 

compensações referentes à qualidade e à percepção de desempenho quando o produto tenta 

comunicar alto valor. 

De acordo com Luchs e Kumar (2014) o produto com valor ambiental deve ser 

intencionalmente projetado para se diferenciar visualmente dos produtos comuns. Embora 

projetar um produto para parecer visualmente distinto possa parecer arriscado, a pesquisa 

realizada por eles sugere que as empresas realmente têm alguma margem para buscar uma 

estratégia de design estético diferenciado. Mesmo que o produto seja considerado 

esteticamente inferior aos produtos concorrentes, os autores sugerem que esse é um trade-

off que não impede a preferência de consumidores que valorizam especialmente a 

sustentabilidade. 
 

4. Considerações finais 

Nas pesquisas supracitadas, é possível perceber esforços iniciais para trazer ao campo 

do design informações acerca dos aspectos visuais estéticos de modo a tornar as decisões 

dos designers mais efetivas quanto a comunicação do valor ambiental agregado. Pode-se 
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afirmar que embora o designer tenha papel importante na construção de novos produtos e 

serviços ambientalmente corretos, deve também estar trabalhando junto à sociedade para 

buscar alternativas que contribuam para melhorar a comunicação entre os produtos 

ecologicamente orientados e os consumidores. É preciso considerar não só a problemática 

ambiental e suas possíveis soluções, mas também incorporar as percepções dos demais 

envolvidos para o processo de diferenciação dos produtos com valor ambiental, sendo um 

caminho pertinente, pesquisas de cunho estético mediante métodos pautados na estética 

empírica.    
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Resumo 

O presente artigo trata de um projeto de extensão e consultoria realizados com finalidade 

de pesquisar a questão dos resíduos sólidos gerados pelas empresas de confecções e 
moveleiras do agreste pernambucano. Estas empresas deparam-se em seus processos 

produtivos, com volumes significativos de resíduos que conflitam com as questões 

ambientais atuais. Foi realizada uma revisão bibliográfica para fundamentar o projeto. A 
metodologia aplicada caracterizada como descritiva e de campo, visitas técnicas, 

diagnóstico tecnológico, aplicação de questionários, partindo da observação direta da 

situação de estudo nestas empresas. O resultado final foi a elaboração do SGA (Sistema de 
Gestão Ambiental), que teve como objetivo fazer a gestão de todos os resíduos gerados 

pela a empresa, quantificando e identificando e dando destinação final aos mesmos. A 

conclusão que chegamos foi a necessidade de mudança dos paradigmas de produção sem 

preocupações ambientais, sob a ótica da LEI Nº 12.305 Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. 

 

Palavras-chave: Design sustentável; Gestão ambiental; Resíduos sólidos. 

 

Abstract 

This article deals with an extension project and consulting carried out in order to research 

the issue of solid waste generated by clothing and furniture companies, proposing 

implementation of Environmental Management. These companies are faced in their 
production processes, with significant volumes of waste conflicting with current 

environmental issues. A bibliographic review was carried out to support the project. The 

applied methodology characterized as descriptive and field, technical visits, technological 

diagnosis, application of questionnaires, starting from direct observation of the study 
situation, in clothing companies and furniture of the wild. The final result was the 

elaboration of the SGA (Environmental Management System), which aims to manage all 

waste generated by the company, quantifying and identifying and giving final disposal to 
them. The conclusion we have come to is the need to change production paradigms without 

environmental concerns, from the perspective of LEI No. 12.305 National Solid Waste 

Politic. 

 

Keywords: Sustainable design; Environmental management; Solid waste  
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1. Introdução 

 

      A questão ambiental é uma preocupação da sociedade civil contemporânea e dos 

governantes, visando deixar para futuras gerações uma melhor qualidade de vida. 

     O governo Federal, após longos debates, institui uma Lei dos Resíduos Sólidos, nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010, dentro da nova Política Nacional dos Resíduos Sólidos, 

que terá forte impacto nas empresas publicas e privadas e em toda sociedade. 

     Os setores moveleiros e de confecções são geradores potenciais de resíduos sólidos, 

que além de prejudicar o meio ambiente, também influencia a saúde do trabalhador. 

     Pesquisas recentes identificam que não há uma quantificação dos resíduos gerados, 

nem uma preocupação quanto à destinação correta destes resíduos e preocupação com o 

desperdício, fatos que o Design sustentável se preocupa, pois o foco não está somente no 

projeto, mais em toda cadeia produtiva, desde origem da matéria prima até o descarte dos 

produtos. 

     Em função destas problemáticas contemporâneas foi proposto um projeto de extensão, 

apoiando uma Consultoria da empresa Avanço Competividade e Inovação, no ambito do 

projeto Sebratec de Caruaru. A proposta do projeto contempla a união indissociável da 

extensão/ensino/pesquisa, não necessariamente nesta ordem.  

     O objetivo geral - Promover o Desenvolvimento Sustentável dos Polos Moveleiros e 

Confecções do Agreste Pernambucano na Gestão dos Resíduos Sólidos.  

     Os objetivos específicos - Pesquisar o estado da arte na aplicação da Lei Federal dos 

Resíduos Sólidos e como se comportam os setores produtivos de móveis e de confecções;  

Apoiar e promover sistemas de produção local e consumo sustentáveis, baseados na 

Educação Ambiental; Conscientizar os funcionários das empresas participantes sobre 

Educação Ambiental para que os mesmos comecem em sua comunidade e sua família; 

Implantar um Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos nas empresas estudadas e 

participantes do projeto. 

     A abordagem metodológica aplicada foi o método de avaliação qualitativa, 

caracterizada como descritiva e de campo, visitas técnicas, diagnóstico do processo 

produtivo, aplicação de questionários, partindo da observação direta da situação de 

estudo, pesquisa em bases de dados, desenvolvimento de soluções para os resíduos 

gerados do setor moveleiro, baseado na Inovação e Design Sustentável.  

     Portanto, este artigo científico foi estruturado nas seguintes seções: (2) A contribuição 

do Design Sustentável na diminuição dos impactos ambientais, (3) Gestão ambiental dos 

resíduos sólidos e sua importancia para as empresas (4), Os polos de confecções e 

moveleiros do agreste pernambucano, (5) Metodologia e resultados alcançados, (6) 

Conclusões. 

 

2. A contribuição do Design Sustentável na diminuição dos impactos ambientais 

    Muitos estudos e pesquisas vêm sendo desenvolvidos objetivando mostrar a 

importância do design sustentável e no desenvolvimento de soluções para uma melhor 

qualidade de vida para futuras gerações. Este planeta tão comprometido com problemas 

ambientais, onde todos somos responsáveis: sociedade, empresas públicas e privadas, 

governos em todos os níveis. 
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Baseado em Helen Lewis e John Gertsakis (2001),  “O impacto ambiental de um produto 

ocorre em todas as fases da sua vida. (...) mas ele fica programado para acontecer desde 

a fase do design.” 

     O homem desde os primórdios de sua historia, tentando atender os seus anseios, 

buscou transformar os recursos naturais em objetos para sua sobrevivência. Só que com 

o passar dos anos, visando não apenas sua sobrevivência, tambem almejando satisfazer 

as suas fantasias, criou uma relação entre a realização de seus desejos e aplicação destes, 

através do processo de criação de produtos. Desta forma, o Design surge mediante uma 

correlação entre uma condição de sobrevivência, mas a realização de desejos. Sendo 

importante salientar que atualmente os sistemas de vida têm uma complexidade que 

envolve uma rede de relações com todos os seres que habitam a terra. Pensar na criação 

destes produtos é articular com essa rede de relações existentes entre os seres vivos. 

     E quando falamos da terra, nos referimos a maneira como o homem se comporta no 

mundo com os outros da espécie, com a natureza e com a terra. E pensar nessas 

prerrogativas é pensar e falar da sustentabilidade. Boff (2012) explica a sustentabilidade 

em dois contextos: primeiro com uma visão adjetivada referindo que a expressão 

sustentabilidade está correlacionada a agregação a qualquer coisa, no entanto, sem mudar 

a natureza desta. 

“Posso diminuir a poluição química de uma fabrica colocando filtros melhores em suas chaminés que 

expelem gases. Mas a maneira pela qual a empresa se relaciona com a natureza, de onde extraí os materiais 

para produção, não muda; ela continua devastando; os lucros têm que ser garantidos e a competição não 

pode perder força.” (BOFF, 2012, p.09). 

     Diante do exemplo citado acima enfoca a sustentabilidade em uma visão adjetiva, ou 

seja, de acomodação, e não substantiva, de transformações. 

     A segunda maneira que ele enfoca a sustentabilidade é numa percepção substantiva, 

onde ocorrem mudanças na relação com o sistema-natureza, sistema-vida e o sistema-

Terra, quando diz que ‘A Terra está viva e nós somos sua poção consciente e inteligente. 

Não estamos fora e encima dela, mas participando da rede de relações que envolvem 

todos os seres para o bem e para o mal’ (BOFF, 2012, p.10).  

    Sustentabilidade envolve cuidado e acontece quando nos fazemos responsáveis pela 

preservação da vitalidade e da integridade dos ecossistemas. As atitudes e atividades que 

derivam do ser humano tem algumimpactam o meio ambiente e natureza 

“Toda atividade humana causa algum impacto sobre o ambiente em que vivemos. O ambiente tem certa 
capacidade para enfrentar tais impactos, de maneira que determinado nível pode ser absorvido sem danos 

duradouros. Mas é evidente que as atividades humanas de hoje frequentemente ultrapassam esse patamar e 

diminuem a qualidade do mundo em que vivemos agora, além de ameaçar o bem-estar de gerações futuras. 

A situação pode ser traduzida pela seguinte declaração dramática: a uma taxa global de crescimento de 3% 

ao ano, extrairemos, processaremos e descartaremos mais coisas nos próximos 25 anos do que em toda a 

história da civilização humana.” (ASHBY, 2011).    

     Este contexto contemporâneo apresentado, nos remete a adotarmos novos 

posicionamentos para mudarmos a nossa atuação sobre o mundo.  Evidenciasse, portanto 

que o Design Sustentável tem muito a contribuir nessa perspectiva e veio em resposta à 

preocupação com os impactos gerados pelos objetos. 
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     2.1 O Design e sustentabilidade 

      O Design Sustentável tem sido definido como um conjunto de ferramentas, conceitos 

e estratégias que visam desenvolver soluções para a geração de uma sociedade voltada 

para a sustentabilidade. 

     Na sua especificidade objetiva fazer projetos respeitando a questão ambiental. Inclui 

nessa proposta o conceito de inovação entendendo-a como parte integrante do Design, 

que determina esferas da economia, da sociedade e da preocupação com a 

sustentabilidade global.  

    Segundo Pasmino (2007)” O design sustentável busca maximizar os objetivos 

ambientais, econômicos e o aumento do bem-estar social. Propõe um valor de 

responsabilidade de não prejudicar o equilíbrio ambiental atual e garantir este equilíbrio 

as gerações futuras”. 

     Sustentabilidade designa restaurar o equilíbrio com o ambiente. Planejar projetos de 

produtos remete a verificar sua viabilidade econômica, suas condições valorativas de 

mercado, percepções dos consumidores, mas, sobretudo a sua condição de 

sustentabilidade. 

     Já o ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) tem enfatizado 

em seu site, o design como um intermediador da humanização inovadora das tecnologias, 

culturas e economia. Objetiva enfatizar a sustentabilidade global e a proteção ambiental, 

que chama de ética global; deve gerar benefícios e liberdade para a toda comunidade 

humana, individual e coletiva, usuários finais, produtores e protagonistas de mercado, 

neste caso a ética social; dar suporte à diversidade cultural, independentemente da 

globalização mundial, resultando numa ética cultural. 

     Novas tecnologias e formas de processos, aplicações inovadoras de materiais pré-

existentes, como também a utilização do reciclável com matéria prima. Estes são 

exemplos de alguns dos artifícios que o designer se utiliza hoje ao conceber o projeto do 

produto, de modo a torná-lo sustentável, em todas as suas fases, produção, usos e descarte. 

     Portanto, o design baseado na questão da sustentabilidade deve repensar a forma como 

os produtos e serviços estão sendo produzidos, comercializados, como também o destino 

final com o descarte.  

     Para projetar produtos e serviços baseados na questão da sustentabilidade, deve 

repensar a utilização dos materiais, sua origem, aplicar os 3 Rs, (Reduzir, Reusar, 

Reciclar), por exemplo. Pesquisar continuamente novos materiais, aperfeiçoar técnicas 

de fabricação, montagem, desmontagem e descarte.  

     Considerando pesquisas que indicam 80% do lixo gerado em todo o ciclo de vida de 

um produto, é efetivamente na fase de projetual. Baseado nesta premissa, se reveste de 

importância a participação do design na Gestão dos Resíduos Sólidos Industriais, 

conforme Lei nº 12.305/10 estabelecida pelo Governo Federal. 

 

3. A Gestão ambiental dos resíduos sólidos e sua importancia para empresas 

     A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é 

bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao 

País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos 

decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.  
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     Esta lei prevê a prevenção e a redução da geração de resíduos, tendo como proposta,  

a prática de hábitos de consumo sustentável. É também um conjunto de instrumentos para 

propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem 

valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado), e na destinação ambientalmente 

adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado).  

     Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo 

dos resíduos sólidos urbanos, na Logística Reversa dos resíduos e embalagens pós-

consumo. Então tem tudo haver com o design sustentável.  

     De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a logística reversa é um 

instrumento de desenvolvimento econômico e social composto por um conjunto de ações 

e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou para 

outra destinação final ambientalmente adequada.   

     Baseado em SEBRAE (2012) tudo o que no passado aprendemos a chamar de lixo 

deve ser chamado atualmente de “resíduo”. Mais especificamente, quando tudo misturado 

é lixo, quando separados é resíduo. Hoje, os especialistas asseguram que qualquer que 

seja o resíduo sempre haverá uma destinação mais adequada para ele do que simplesmente 

descartar.    

  

4.  Os polos de confecções e moveleiros do agreste e pernambucano 

     4.1 Polo de confecções 

     Segundo estudos setoriais realizados pelo SEBRAE (2012) a concentração de 

produtores de roupas em cidades como Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru 

tem sido notada desde, pelo menos, um quarto de século. No começo, chamava-se o 

produto genérico fabricado de “sulanca”. Por extensão, ainda existem as “feiras da 

sulanca” e já houve o “polo da sulanca”. Em 2002, quando foi feito o estudo antecessor 

deste pelo Sebrae, a palavra havia caído em desuso, sendo considerada depreciativa. 

Ainda continua a ser usada, mas, aparentemente, não em documentos oficiais. O que, 

então, colocar no seu lugar? Há dez anos, a resposta foi “Polo de Confecções do Agreste”. 

     Ainda segundo esta pesquisa realizada pelo SEBRAE denominada “Estudo 

Econômico do Arranjo Produtivo Local do Polo de Confecções do Agreste de 

Pernambuco-2012”, fez a contagem das empresas por arrolamento em 123 mil endereços 

de pequenas indústrias, de dez municípios. A partir daí, foram apontadas 18.803 unidades 

produtivas, que geram ocupação e renda para 107.177 mil pessoas e movimentam R$ 1,1 

bilhão (base em 2011). Os números são positivos se comparados também à indústria 

pernambucana, que emprega formalmente pouco mais de 200 mil pessoas.  

      Percebe-se então que o potencial de resíduos gerados neste polo têxtil, são bastante 

significativos e percebidos na quantidade de aparos, retalhos e peças rejeitadas que são 

resultado de algum mal processamento industrial.  

                4.2 Polo moveleiro do agreste 

     Pesquisas mais atuais pelo SINDMÓVEIS-PE, foi em 2002. Destacava apenas 

Gravatá, Caruarú e João Alfredo e Lajedo, sendo este de móveis tubulares, que não existe 

mais atualmente, os outros de madeira maciça ou madeiras transformadas, como polos 
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potenciais no agreste. Neste artigo vamos focar mais o de Gravatá, João Alfredo e depois 

referenciar o de Pesqueira, onde foi realizada a pesquisa. Segundo dados do 

SINDMÓVEIS-PE, em Gravatá estimava-se que existam entre 300 e 400 fábricas. A 

maioria funcionava e ainda funciona, com estrutura familiar, gerando cerca de 2.000 

empregos. São fabricados móveis para residências e escritórios, com uma fabricação 

voltada à utilização da madeira maciça nos estilos rústicos, semi-rústicos e country. 

     Mas a realidade hoje é outra. Segundo um Marceneiro Cícero Medonça, que já foi 

president da AFMOG-  Associção dos Fabricantes de Móveis de Gravatá, não existente 

hoje em dia,  muitas empresas fecharam, existindo atualmente, segundo ele, menos de 

200 empresas familiares, como a dele. 

      A característica principal da produção dos móveis deste polo é a produção utilizando 

máquinas tradicionais de marcenaria, num processo produtivo classificado semi- 

artesanal, de uso intensivo de mão de obra.  

      O polo moveleiro de João Alfredo está localizado cerca de 105 quilômetros do Recife, 

e teve início da década de 60. No polo, ocorre a produção de móveis residenciais (quartos 

e salas), e abastece os mercados do sertão de Pernambuco e estados vizinhos. Para tanto, 

são utilizadas como matérias-primas principais painéis de compensado, MDF, MDP. 

      No ano de 2005, o polo já contava com 120 fábricas de móveis que empregava direta 

e indiretamente 3.000mil pessoas. Destaque-se que, sendo naquela época a população do 

município de 26.000 pessoas, 11,6 % ocupava-se da atividade no setor moveleiro. 

     Conhecida como a “Terra do Doce e da Renda”, a cidade de Pesqueira, no Agreste, 

vem tentando retomar o destaque econômico de outrora em Pernambuco, que sucumbiu 

com fechamento de tradicionais fábricas de doce, na década de 90. Para isso, vem 

apostando no fortalecimento do setor de renda renascença e no emergente e promissor 

polo moveleiro, cujo crescimento tem sido um dos vetores da tímida, mas visível, 

recuperação econômica do município.  

     Estas empresas empresas predomina a fabricação de estofados, num processo 

convencional de produção, que geram resíduos de madeira, tecido, espuma, como 

exemplo. Dentro do projeto de Melhoria de Competividade do Sebrae- Caruaru, em 2015, 

decidiu ajudar o setor moveleiro do municipio com consultorias.  

     Em seguida apresentaremos os resultados alcançados em empresas de confecção de 

Santa Cruz do Cabibaribe e no setor moveleiro de Pesqueira. Os polos moveileiros de 

Gravatá e João Alfredo, já foram contemplados em varias ações do Sebrae- Caruaru, 

ambito de agreste, por este motivo a ACEP foi procurada para identificação de empresas 

moveleiras para fazer parte do projeto Consultoria via SEBRAETEC e o projeto de 

extensão da UFPE. 

 

5. Metodologia e Resultados alcançados pelo projeto de extensão e consultoria  

     A metodologia aplicada foi caracterizada como descritiva e de campo, com visitas 

técnicas, diagnósticos tecnológicos, aplicação de questionários, partindo da observação 

direta da situação de estudo nestas empresas, setor de Confecções e Moveleiros.  
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    5.1 Empresas de confecções de Santa Cruz do Capibaribe 

      Foram formada dois grupos de oito empresas indentificadas junto a Associação local, 

para eceber a consultoria para implantação do PGRSI (Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos Industriais) e dentro deste o programa SGA (Sistema de Gestão 

Ambiental). Baseado no PGRSI, os objetivos principais foram Contribuir com o processo 

de implantação das técnicas de Produção mais Limpa nas indústrias de Confecção; 

Orientar para a gestão adequada dos resíduos de Confecção, levando em consideração os 

aspectos sociais, tecnológicos e econômicos; Quantificar, caracterizar e classificar os 

tipos de resíduos gerados no setor da Confecção. 

 

5.1.1 Cartilha sobre Educação ambiental 

      No desenvolvimento das atividades ligadas a confecção, um grande numero de 

resíduos são gerados (tecidos, papéis, plásticos, metais, embalagens). Estes tipos de 

resíduos são descartados de formas inadequadas, causando assim grandes danos ao meio 

ambiente. 

       Portanto, se faz necessário um disciplinamento e uma educação ambiental, que se 

traduza numa redução do impacto ambiental causado pelo descarte inadequados destes 

resíduos no meio ambiente. Foi projetada uma cartilha sobre a questão ambiental. 

      Esta apostila (com linguagem de cartilha) foi desenvolvida em apoio pedagógico ao 

projeto de implantação de um Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Industriais 

que teve como público alvo as empresas de moveleiras e confecções do agreste 

Pernambucano.  

      Foram criados alguns personagens, baseados em duas matérias primas do setor de 

Comfecções: Tecido (Tio Cido) e Cone de linha (Coninho).  

     As palestras foram realizadas nas empresa para sensibilização dos funcionarios para a   

questão ambiental e implantação do Plano de Gerenciamento (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Figura 1: Capa, personagens da Cartilha e Palestra numa empresa. Fonte: 

Elaboados pelos autores 
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5.1.2 Diagnóstico tecnológico 

     Um diagnostico da produção foi realizado em cada empresa, com fotos dos postos de 

trabalho ( Figura 2), lay out do processo, fluxo do processo opracional e identificar e 

quantificar cada residuo gerado, para entender a situação atual e depois propor as 

melhorias e alimentar a implantação do SGA( Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Empresas moveleiras de Pesqueira 

     Em Pesqueira o projeto e consultoria seguiu as mesmas diretrizes do setor de confecções, 

mas direcionado para Gestão Ambiental, Segurança e Saúde Ocupacional aplicadas nas 

Marcenarias. O intuito inicialmente foi preparar as empresas para Licenciamento Ambiental 

junto aos órgãos competentes, para depois implanter o PGRSI. 

5.2.1 Cartilha sobre Educação ambiental e Palestra 

     No desenvolvimento das atividades ligadas á Indústria moveleira, um grande número de 

resíduos sólidos é gerado (tecidos, plásticos, papéis, pó de serra, cavacos e retraços de 

madeira, pedaços de MDF, embalagens). Estes resíduos são descartados de forma 

inadequada, trazendo assim grandes danos ao meio ambiente 

    Os objetivos foram iguais ao exposto no setor de Confecções. 

   
Figura 2: Posto trabalho inadequado e setor produção. Fonte: 

Elaborados pelos autores 

  
Figura 3: Sequencia operacional de uma camiseta da empresa JOGGOFFI e capa do 

programa Sistema de Gerenciamento Ambiental. Fonte: Elaborados pelos autores. 
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    Foram criados alguns personagens, baseados em duas matérias primas de uma empresa de 

móveis estofados: Tecido (Tio Cido) e Cone de linha (Coninho).( Figura 4). 

      

    Inicialmente foi realizada uma palestra de apresentação do projeto para empresas e 

funcionários (Figura 5). 

 

5.2.2 Diagnóstico tecnológico 

 Um diagnostico da produção foi realizado em cada empresa de móveis estofados, 

com fotos dos postos de trabalho, lay out do processo, fluxo do processo opracional e 

identificar e quantificar cada residuo gerado, para entender a situação atual e depois propor 

as melhorias (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Figura 4: Personagens e capa Apostila. Fonte: Elaborados pelos autores. 

    
 

Figura 5: Apresentação do projeto pelos consultores para empresas moveleiras. Fonte: 

Elaborados pelos autores 
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6 Conclusões 

 

      Os objetivos principais deste artigo foi pesquisar a questão dos resíduos sólidos 

gerados pelas empresas de confecções e moveleiras do agreste pernambucano, sob a ótica 

da Lei nº 12.305/10 estabelecida pelo Governo Federal. Um projeto de extensão pela 

UFPE foi proposto em colaboração a uma consultoria de uma empresa dentro do Sebraetc, 

do Sebrae- Caruaru. Todo este levavantamento nos levaram as seguintes conclusões: (A) 

As empresas não controlam, não quantificam e não descartam corretamente os seus 

resíduos; (B) Poucas empresas investem em terinamento dos funcionários sobre Educação 

Ambiental; (C) Poucas empresas conhecem esta Lei dos residuos sólidos e sua 

implicações para o meio ambiente. (D) Não compreendem o tripe da sustentabiladade, ou 

seja, a Gestão Ambiental dos Residuos Sólidos é: Socialmente justa, pois envolve todos 

atores sociais; Ambentalmente correta, quando vários residuos deixam de ir para lixões; 

Economicamente viável, pois residuos geram lucro. 

     O projeto e ações da consultoria procuraram atender todas estas demandas verificadas 

durante o processo. Os resultados foram significativos, notamente a aplicação de correta 

Gestão e licenciamento Ambiental. O mesmo se aplica ao SGA- Sistema de 

Gerenciamento Ambiental, programa projetado para as empresas cadastrarem os residuos 

gerados e sua destinação correta no descarte, fato que havendo uma inspeção do CPRH, 

será considerada uma empresa amigávem ao meio ambiente. 
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Resumo 

Este artigo apresenta o conceito de acessibilidade e sustentabilidade aplicados ao projeto inclusivo 

de um parque infantil, realizado em Escola de Educação Básica Municipal, junto à atividade de 
projeto de extensão universitária. O artigo apresenta relato do ensaio projetual e as etapas de sua 

constituição. Houve a avaliação das condições específicas para o parque infantil (por meio de APO 

e Levantamento Arquitetônico), além da Revisão de Literatura. O projeto escolheu brinquedos que 

promovessem a inclusão das crianças, pois se considera a escola fundamental na formação da 
cidadania. A aplicação desse conjunto de etapas permitiu pensar nas diferenças humanas e 

potencializar as capacidades do indivíduo na apropriação do ambiente construído. 

 

Palavras-chave: Parque infantil escolar, Acessibilidade, Sustentabilidade 

 

Abstract 

This article presents the concept of accessibility and sustainability applied to the inclusive project of 

a playground, carried out in a Municipal Basic Education School, along with the university extension 
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project activity. The article presents an account of the design essay and the stages of its constitution. 
There was an assessment of the specific conditions for the playground (through APO), in addition to 

the Literature Review. The project chose toys that promote the inclusion of children, as it is 

considered the fundamental school in the formation of citizenship. The application of this set of steps 
allowed us to think about human differences and enhance the individual's abilities in the 

appropriation of the built environment. 

 

Keywords: School playground, Accessibility, Sustainability 

 

1. Introdução 

 

O desenvolvimento humano ocorre num cenário complexo e dinâmico, onde o ambiente 

físico em que se convive responde como agente passivo e ativo dessa construção. Há uma 

rede interligada, onde a escola aparece como segundo ambiente em importância, após apenas 

da casa. É no ambiente escolar que se tem contato com a vida coletiva, aprendendo direitos 

e deveres sociais. É onde a pessoa se constitui como ser pensante e questionador. Nesse 

sentido, as diferentes escalas que compõem o universo escolar, entre eles o ambiente 

construído, podem despertar potenciais positivos (criativos e curiosos) ou minimizar todas 

essas formas de expressão. 

 A educação (consequentemente aquela transmitida no ambiente escolar) carrega tal 

importância que avança além da pedagogia, constituindo estudo para diferentes áreas dos 

conhecimentos. Do ponto de vista da Arquitetura, um bom espaço físico escolar, é 

expressado pelos aspectos perceptivos: conceituais, formais e estéticos, como afirma 

Kowaltowski (2011). Desse modo, há parâmetros centrados nas vivências e nos usos como: 

funcionalidade, ergonomia, usabilidade, identidades com a pedagogia e com a cultura, 

conforto ambiental, equipamentos e mobiliário, e a infraestrutura que corroboram para a 

apropriação escolar.  

Nesse cenário, um dos ambientes mais representativos para as experiências sociais na 

escola, são as áreas de uso comum, como o parque infantil. É nele que valores transmitidos 

em aula podem ser aplicados praticamente, além de servirem como espaço lúdico e de 

descanso. É relevante citar, que esses pátios, em muitas escolas públicas brasileiras, não 

possuem qualidade arquitetônica, sendo improvisados ou inexistentes. Em outros casos, 

alguns deles respondem aos aspectos funcionais e de usabilidade, com brinquedos pré-

fabricados, mas ignoram ergonomia e acessibilidade.  

Sobre a inclusão escolar, após dois marcos internacionais - Declaração Mundial sobre a 

Educação para Todos (ONU, 1990) e Declaração de Salamanca de Princípios, Política e 

Práticas para as Necessidades Educacionais Especiais e Linha de Ação (UNESCO, 1994) - 

aliado aos marcos nacionais - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (número 

9.394/1996) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação 

Inclusiva de 2008 -, bem como normativas técnicas, fizeram com que o número de alunos 

com deficiência matriculados nas escolas aumentasse. Contudo, é ainda expressivo o 

abandono desses mesmos alunos após alguns meses. O principal motivo relatado é a 
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acessibilidade escolar, segundo dados do último Censo Escolar da Educação Básica 

divulgado em 2018.  

A acessibilidade espacial escolar significa bem mais do que apenas poder chegar ou 

entrar num lugar desejado. É necessário que a pessoa possa situar-se, orientar-se no espaço 

e compreender o que acontece, a fim de encontrar os diversos lugares e ambientes com suas 

diferentes atividades, sem precisar ser auxiliado. Um lugar acessível deve permitir, através 

da maneira como está construído e das características de seu mobiliário, que todos possam 

participar das atividades existentes e que utilizem os espaços e equipamentos com igualdade 

e independência na medida de suas possibilidades (DISCHINGER et. al., 2009). 

Assim, durante a realização do projeto de extensão universitária “Observatório 

Acessível” da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, foi elaborado um projeto em 

cooperação com o Observatório Social de Morro da Fumaça para o parque infantil da Escola 

Municipal de Educação Básica Olívio Recco, face à necessidade de se criar aos alunos com 

deficiências, condições para o uso e a apropriação autônoma. 

Localizada em área urbana do pequeno município (população estimada de 17.796, 

segundo IBGE, 2019) ao sul da capital do estado de Santa Catarina, a escola possui 446 

crianças matriculadas entre creche e ensino fundamental, nos períodos matutino e vespertino. 

Destes, durante o período de trabalho, onze possuíam algum tipo de deficiência, abrangendo 

a área motora, auditiva, visual, mental e múltipla. 

O projeto do parque inclusivo propõe, dessa forma, a adequação do espaço existente para 

as questões de acessibilidade, enquanto o conceito de projeto inclusivo, e de 

sustentabilidade, à medida que os brinquedos são de fácil execução, com o reaproveitamento 

de materiais considerados de refugo ou lixo, como pallets de madeira, latas de metal, pneus, 

entre outros.  

Almeja-se com isso, apresentar o conceito de sustentabilidade fundamentalmente, na 

esfera não apenas do objeto, mas considerando o caráter social. O conceito dá importância à 

participação social na construção de um futuro mais justo, sabendo que os grupos sociais 

tendem a obedecer às relações intrínsecas da base da sociedade. As ações visam diminuir as 

desigualdades sociais, ampliar os direitos e garantir acesso pleno à cidadania. A 

sustentabilidade social está baseada num processo de melhoria da qualidade de vida da 

sociedade pela redução das discrepâncias, nesse sentido provocado pela falta de 

acessibilidade no ambiente escolar do parque infantil (LOURENÇO; CARVALHO, 2013). 

O artigo tem foco principal em relatar o processo de projeto e confecção de alguns dos 

brinquedos. Pretende-se, apresentar o resultado obtido (que ainda se encontra em nível de 

projeto).  

 

2. Por que um parque acessível e sustentável? 

 

O ambiente escolar de uso comum – especialmente o parque infantil – pressupõe 

ludicidade, que permita o desenvolvimento das habilidades psicomotoras, como 

coordenação motora grossa e fina, equilíbrio, noção espacial; aprimora a coletividade, as 

relações, a socialização e proporciona construção da autonomia e da autoestima.  
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Nesse contexto, o ambiente lúdico escolar pode constituir-se num elemento importante 

para o ensino. Segundo Vygotsky (1999, p.109), “[...] é enorme a influência do brinquedo 

(do lúdico) no desenvolvimento de uma criança. É no brinquedo que a criança aprende a agir 

numa esfera cognitiva, dependendo das motivações e tendências internas [...]”. Ao brincar, 

há o desenvolvimento mental e físico. A criança demonstra e representa o que gostaria de 

ser, expressando a sua criatividade. Os espaços destinados ao brincar devem, então, 

estimular a imaginação, a fantasia e a compreensão do mundo (seus valores, conceitos, 

regras e limites).  

Pela relevância do ato de brincar na educação infantil, o projeto inclusivo tem assumido 

cada vez maior destaque na delimitação dos ambientes. Para tanto, é necessário possuir 

acessibilidade, possibilitar a independência na realização das ações e oferecer noção de 

pertencimento ao espaço. Segundo normativas que apresentam recomendações para a 

construção de parques infantis adaptados, entre eles: Brasil, 1998; Laufer, 2001 e Brendler; 

Brondani e Sena, 2007, os parques infantis inclusivos devem contemplar: diferentes faixas 

etárias e deficiências, bem como estimular o máximo possível de aspectos físicos e 

sensoriais; devem estar dispostos numa rota acessível e lógica, permitindo melhor uso e 

apropriação autônoma; entre especificidades para cada uma das deficiências.  

Uma boa arquitetura de parque infantil escolar deve atender: o contato social para 

permitir o desenvolvimento das habilidades de comunicação que não são feitas em sala de 

aula; estimular a motricidade e os sentidos; e corroborar com as funções pedagógicas, entre 

elas a função ambiental – com a aproximação do meio ambiente e da própria educação 

ambiental (GONÇALVES; FLORES, 2011). 

Dessa maneira, os projetos de brinquedos inclusivos e sustentáveis em parques infantis 

escolares tem a capacidade de estimular a curiosidade nata da criança, desenvolvendo a 

capacidade de agir, explorando e observando tudo ao seu redor, procurando soluções para 

melhorar a sua própria realidade, corroborando para o conceito de acessibilidade e 

sustentabilidade; e numa escala macro para a inclusão e a sustentabilidade social.  

 

3. Metodologia 

 

Com o objetivo de responder a pergunta de projeto, motivada pela primeira visita à 

Escola: “Como elaborar um parque infantil, considerando com acessibilidade e 

sustentabilidade?”, e assim avaliar as atividades e ações a serem consideradas, foi realizada 

a Avaliação Pós-ocupação (ORNSTEIN, 1992). A APO desenvolveu-se em duas etapas: (01) 

visitas exploratórias para identificar a situação atual de acessibilidade da escola; e (02) 

levantamento do espaço arquitetônico através de peças gráficas e com a aplicação do 

“Manual de Acessibilidade para Escolas” (DISCHINGER, et al, 2009). 

De acordo com a especificidade do estudo, houve ainda a Revisão de Literatura que 

buscou caracterizar o objeto (escola e parque infantil) e os usuários, buscando informações 

de fontes secundárias, referentes ao aprofundamento dos conceitos de: parques infantis 

inclusivos, acessibilidade, deficiências e sustentabilidade. Esse conhecimento serviu de base 

para avaliação geral da Escola e principalmente, a elaboração dos brinquedos do novo parque 

infantil.   
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Os instrumentos metodológicos responderam diretamente à questão de pesquisa e 

auxiliaram na definição do problema central - pátio externo sem tratamento arquitetônico e 

paisagístico, não permitindo atividades previstas para um parque infantil - assim como o 

âmbito de intervenção - crianças de creche ao ensino fundamental inicial (até 5° ano), com 

faixa etária (aproximada) de 3 a 10 anos, independente da condição de restrição e/ou 

deficiência.  

 

4. Caracterização do Estudo de Caso 

 

A infraestrutura da Escola pode ser considerada adequada no que tange a funcionalidade 

e usabilidade, bem como às normativas legais. Apresenta ambientes internos adequados às 

atividades que desempenha, com boas dimensões, qualidade nos acabamentos, acessos e nas 

circulações. Contudo, suas áreas de uso comum, especialmente as externas, apresentam 

pontos negativos, em especial na acessibilidade e tratamento paisagístico. O piso em chão 

batido e a ausência de mobiliário e vegetação tornam o pátio externo pouco convidativo às 

atividades. Além disso, o único espaço para o lazer das crianças - o parque infantil – é 

cercado com grades e também carece dos mesmos itens (Figura 1).  

 

 

Figura 1: Parque Infantil. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

5. Resultados Alcançados 

 

Após as visitas para realização da APO, do levantamento arquitetônico com aplicação 

do “Manual” e da Revisão de Literatura, elaborou-se o zoneamento e proposta para um novo 

parque, com a locação de novos brinquedos e implantação do paisagismo. A proposta tem 

as seguintes definições: 
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a. O projeto é baseado em alternativas viáveis economicamente, visto que a 

comunidade escolar se mostrou interessada na implantação do projeto; 

b. O projeto possui soluções construtivas rápidas para resultados imediatos, com o uso 

de técnicas simples e materiais reaproveitados, conseguidos por doações, além da 

fácil manutenção;  

c. O projeto será executado em modelo de mutirão, requerendo reuniões prévias para 

organização das etapas, formação de equipes, etc. 

O projeto do parque infantil (que atualmente encontra-se em fase de estudo preliminar) 

foi definido a partir de um conceito amplo da inclusão, como promoção de desenvolvimento, 

construção de conhecimentos e sensações, autonomia e cooperação. A proposta teve o intuito 

de criar um parque livre de barreiras físicas, permitindo todos os usuários brincarem com 

igualdade de condições. 

Considerou-se os diferentes tipos de usuários, suas restrições e deficiências e trabalhou-

se na valorização das potencialidades e habilidades das crianças, através da criação de 

estímulos para os diferentes sentidos. Consequentemente, os brinquedos propostos têm o 

intuito de proporcionar além de um espaço lúdico, atividades de estimulação e de 

reabilitação. No que tange a sustentabilidade, o projeto prevê o uso de materiais de fácil 

acesso e que muitas vezes são percebidos como lixo, e descartados de maneira irregular.  

O tema central escolhido foi um circuito de aventuras, estimulante à autonomia e 

cooperação das crianças (Figura 2). Nele há uma parte do percurso pavimentado, que permite 

a livre mobilidade e onde há brinquedos inclusivos e coletivos, tornando o ponto central da 

proposta. O mobiliário pré-existente não fora alterado, apenas incorporado ao conjunto, 

formando um setor de maior mobilidade.  

Figura 2: Parque Infantil proposto. Fonte: elaborado pelos autores. 
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O projeto buscou responder ao conceito de Goltsman (1992, p.14-20, tradução nossa): 

Os ambientes devem expor os usuários à enorme gama de cores, odores, texturas, formas, 

tamanhos, sons, objetos, materiais, interações, pessoas, clima, tempo, espaço, movimento e 

mudanças. [...] Especialmente para crianças com restrições sensoriais, os ambientes de 

brincadeira devem enfatizar todos os sentidos: paladar, tato, visão, olfato e audição. Os lugares 

devem ser planejados e os cenários projetados para estimular o desenvolvimento de todos os 

sentidos. 

Para a proposta dos brinquedos, houve a adaptação de modelos existentes nas mídias 

eletrônicas (e.g. Google Imagens e Pinterest) e amplamente divulgados a partir de suas 

execuções com materiais reciclados ou reaproveitados. Contudo, ampliou-se os estudos à 

medida que para cada um deles foi desenvolvido um quadro que apresentava o brinquedo, 

suas funções e ações. Os quadros, foram adaptados de Dischinger et. al. (2008), e permitiram 

o enriquecimento dos brinquedos inicialmente projetados, além de possibilitarem o 

surgimento de novas condicionantes de projeto, que direcionaram o aperfeiçoamento dos 

mesmos, para que uma gama maior de sentidos fosse estimulada. Elucidam-se, portanto, as 

deficiências trabalhadas e os sentidos estimulados, em conformidade com o partido geral do 

projeto de proporcionar um espaço lúdico e de reabilitação sem estereótipos, com 

acessibilidade e com projeto sustentável. Abaixo segue o Quadro 01, criado para o “Pula-

pula” e o “Trepa-trepa” (Figura 3), que tangenciam a área pavimentada da proposta. 

 

Nome do 

brinquedo 

Material Cor Atividades que executa Deficiências 

que trabalha 

Pula - Pula 

 

Pneu 

Madeira 

Multi 

colorido 

Coordenação motora grossa e força para 

subir e pular; ver; ouvir (barulho dos 

saltos); sentir a textura do material. 

Cognitiva 

Físico-Motora 

Visual 
Auditiva 

Trepa-trepa 

 

Madeira, ou 

cano 

metálico 

Cores 

secundárias 

Com haste e com argolas – Coordenação 

motora grossa e força para subir; sentir a 

temperatura e textura do objeto e ouvir 

(barulho da sineta). 

Possui duas alturas – para cadeirante e 

pessoa em pé. 

Físico-Motora, 

Visual 

Auditiva 

Quadro 1: Descrição das atividades e deficiências a serem estimulados pelos brinquedos. Fonte: 

elaborado pelos autores. 
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Figura 3: Parque Infantil proposto. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

6. Considerações Finais 

 

Na escola, é ainda mais latente a necessidade de inclusão em diferentes escalas, entre 

elas a do ambiente construído. Esse deve ser facilmente compreendido, permitir ao usuário 

seu deslocamento e a participação com segurança, conforto e autonomia nas diferentes 

atividades realizadas.  

A análise dos problemas enfrentados no estudo de caso permitiu atingir o objetivo central 

de propiciar a realização de atividades de maneira acessível, especialmente àquelas com 

deficiência dentro de um parque infantil e com o uso de materiais sustentáveis. O projeto 

buscou favorecer a cooperação e a integração entre as crianças, potencializando as diferentes 

capacidades de cada uma, com o objetivo de incluir por meio do brincar. 

O estudo realizado, e as demais atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão, tem 

permitido confirmar a triste realidade da maioria das escolas brasileiras, onde apesar dos 

esforços da comunidade escolar, há uma grande carência de ambientes inclusivos e nisso 

enquadram-se as áreas de uso comum externas, entre eles os parques infantis. Estes são 

inexistentes ou ineficientes (quando possuem brinquedos padronizados) e ignoram a 

importância do brincar para o despertar da consciência de cidadania e para o ensinamento 

da convivência num coletivo diversificado. 

Numa época marcada pela escassez de recursos e pela crise econômica, é urgente tornar 

cada vez mais o desenho das áreas externas como exercícios de sustentabilidade, não só com 

opções relativas ao projeto de arquitetura paisagista, mas também à gestão e manutenção. A 

experiência de projeto adotada comprovou que ações simples, com materiais de baixo custo, 

podem ser realizadas mesmo em espaços pequenos. Assim, essas práticas, aliadas a uma 

Trepa-trepa Pula-pula 
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filosofia pedagógica adequada, podem proporcionar espaços participativos, universais e 

aptos a promover a inclusão tão almejada.  
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Resumo 

Nos últimos anos, diversos trabalhos têm evidenciado a fragilidade do modelo econômico linear, 
baseado em extrair – fabricar – usar – descartar. Assim como as economias mais avançadas, aquelas 

em desenvolvimento precisam encontrar caminhos para aperfeiçoar sua performance ambiental. A 

implementação da Economia Circular (EC) é uma opção para isso. Neste contexto, este artigo teve 

como objetivo identificar e sistematizar artigos acadêmicos que tratam das práticas e ferramentas da 
EC aplicadas ao processo de desenvolvimento de produtos (PDP) no contexto dos países emergentes, 

além de elencar as barreiras para sua utilização. Para isso, o método adotado foi o de revisão 

sistemática de literatura, em conjunto com a análise bibliométrica com o uso do software VOSviewer. 
Como resultados, os principais autores e tendências deste tópico de pesquisa foram elencados, além 

da identificação de práticas, como o Design for X (DfX) e a remanufatura, e de barreiras a serem 

superadas por este grupo de países. 

 

Palavras-chave: Economia Circular; Processo de Desenvolvimento de Produtos; Países 

emergentes 

 

Abstract 

In recent years, many studies have highlighted the fragility of the linear economic model, which is 
based on take-make-use-dispose. In the same way as the more advanced economies, the developing 

ones need to seek paths to improve their environmental performance. The implementation of the 

Circular Economy (CE) is an option to do so. In this context, this article had the objective of 
identifying e systematizing academic articles related to CE practices and tools applied on the New 

Product Development (NPD), in the context of emergent countries, and also list the barriers for its 

use. To do so, the method used was the systematic literature review, along with a bibliometric 

analysis through the use of the VOSviewer software. As results, the main authors and trends on this 
research topic were listed, besides the identification of practices, as the Design for X (DfX) and 

remanufacturing, and the barriers to be overcome by this group of countries. 
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Keywords: Circular economy; New Product Development; emergent countries  

 

1. Introdução 

 

Na sociedade contemporânea, o rápido crescimento econômico e o consumo excessivo 

impulsionaram o processo de extração de recursos naturais, tanto nos países desenvolvidos 

quanto nos emergentes. Entretanto, por muito tempo as consequências dessa conjuntura 

econômica sobre o meio ambiente não foram levadas em conta (BARAUNA et al., 2017), 

gerando problemas como o desmatamento, a escassez de água, a mudança climática, dentre 

outros (WU et al., 2017). No cenário mundial, as estratégias de negócio têm sofrido 

mudanças ao passo que as indústrias encaram pressões decorrentes de crises econômicas, 

escassez de recursos e poluição (RIOS; CHARNLEY, 2017). 

Diante dessa realidade, diferentes modelos econômicos e novos conceitos têm sido 

propostos para auxiliar a transição para o desenvolvimento sustentável. A Economia Circular 

está entre um desses modelos, obtendo reconhecimento ao apoiar atividades sustentáveis 

(NGAN et al., 2019), sendo também considerada como uma das principais tendências em 

sustentabilidade ambiental (CHAUHAN et al., 2019; GHISELLINI et al., 2016). Também 

conhecida como “economia de ciclo fechado”, a Economia Circular (EC) se configura como 

um conceito que busca alcançar metas sustentáveis holísticas por meio de uma cultura de 

redução de resíduos. Assim, o estágio de fim de vida de produtos e materiais deve ser 

substituído pela recuperação destes (RIOS; CHARNLEY, 2017).  

O fluxo de materiais na EC busca proporcionar o desenvolvimento econômico com uso 

moderado de recursos em sistemas produtivos, por meio do design e práticas como reuso e 

reciclagem (FRANKLIN-JOHNSON et al., 2016). Bovea e Pérez-Beliz (2018) ressaltam 

que tais aspectos devem ser integrados ainda nas atividades de projeto de produtos, evitando 

a extração de matéria prima virgem da natureza (GHISELLINI et al., 2016; HOLLANDER 

et al., 2017).   

Alguns autores sugerem que práticas associadas ao conceito da EC podem ser aplicadas 

no nível macro, nos países, regiões e municípios, por meio das políticas e regulamentações; 

no nível meso, por meio das redes de relacionamento e micro, nas organizações (GENG et 

al., 2012; URBINATI et al., 2019). Tomando a perspectiva do nível macro, tem-se que, nos 

últimos anos, o rápido desenvolvimento dos BRIC, bloco de países emergentes formado por 

Brasil, Rússia, Índia e China, levou a um consumo crescente de materiais virgens, causando 

mais problemas ambientais. No período de 1995 a 2008, cerca de um terço dos recursos 

globais foi extraído e usado para o consumo nos BRIC (WU et al., 2017). 

Dessa forma, assim como as economias desenvolvidas, é relevante que aquelas em 

desenvolvimento aperfeiçoem sua performance ambiental, enquanto ajustam o contínuo 

crescimento econômico e evitam a abordagem econômica linear. Porém, nos países em 

desenvolvimento, com exceção da China, a EC é um conceito ainda pouco estudado. Neste 

sentido, Agyemang et al. (2019) destacam a necessidade de mais estudos com foco no 

contexto destas economias, mostrando as nuances da adoção da EC e as suas relações com 

a literatura já existente. O estudo de Ghisellini et al. (2016) também defende o ponto de vista 
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de que o entendimento da EC em contextos geográficos diferentes pode potencializar o 

avanço global da transição para esse novo paradigma. 

Assim, as questões que motivaram este estudo foram: (i) “Quais são as práticas e 

ferramentas da economia circular (EC) aplicadas ao desenvolvimento de produtos (PDP) 

adotadas pelos países emergentes? e (ii) “Quais são as barreiras enfrentadas pelos países 

emergentes para a adoção da EC no PDP?”. Nesse sentido, o objetivo deste artigo foi 

identificar, sistematizar e analisar artigos que tratam das práticas e ferramentas da EC 

aplicadas ao desenvolvimento de produtos no contexto dos países emergentes, além de 

elencar as barreiras para a utilização destas. Para isso, o método adotado foi o de revisão 

sistemática de literatura, em conjunto com a análise bibliométrica com o uso do software 

VOSviewer. 

Na sequência desta introdução, a seção 2 traz o referencial teórico a respeito do tema. O 

método de pesquisa, com foco em atingir o objetivo proposto, é detalhado na seção 3, sendo 

que os resultados obtidos são relatados e discutidos na seção 4. Por fim, a seção 5 apresenta 

a conclusão, sintetizando os principais achados e contribuições desta pesquisa. 

 

2. Referencial teórico 

 

Segundo Andrews (2015), um típico ciclo de vida de um produto engloba quatro estágios: 

a extração de matéria-prima e processamento, a manufatura, o uso e o fim de vida. No 

modelo linear, os materiais em fim de vida são tratados como resíduo, podendo seguir dois 

caminhos: o aterro ou a incineração. Ambos são desvantajosos, já que a terra poderia ser 

usada para habitação ou agricultura e há o risco de emissão de poluentes no momento da 

queima (ANDREWS, 2015). 

Já a EC, em contrapartida, mantém os materiais em circulação e apesar de ainda haver a 

necessidade de energia e recursos para os processos de desmontagem e reciclagem, a 

eliminação do estágio inicial do ciclo de vida (“take-make”) reduz em 75% a quantidade de 

energia e água incorporadas ao processo, de emissões associadas e outros impactos 

(ANDREWS, 2015). Assim, Geissdoerfer et al. (2017) enxergam a EC como um sistema 

que visa a regeneração de recursos, mediante a redução da geração de resíduos, da emissão 

e a fuga de energia, objetivando o fechamento dos ciclos de materiais e de energia.  

Já Winans et al. (2017) e Ngan et al. (2019) discorrem que o conceito de EC varia de 

acordo com os diferentes praticantes, áreas e localização geográfica. Em nações 

desenvolvidas como Estados Unidos e países da União Europeia, o foco está nos 3R’s – 

reduzir, reusar e reciclar -, na gestão de resíduos e redução do impacto ambiental. Já em 

nações asiáticas desenvolvidas, como Japão e Coreia do Sul, a ênfase é dada na crescente 

conscientização da população sobre a responsabilidade do consumidor. A China, por sua 

vez, adotou a EC com foco no desenvolvimento urbano (WINANS et al., 2017; NGAN et 

al., 2019). 

O objetivo principal da EC, segundo Bocken et al. (2017), é o de manter o maior tempo 

possível os produtos, componentes e materiais no ambiente, preservando o valor destes com 

a extensão da vida útil. Sob essa ótica, ao longo do seu ciclo de vida, os produtos 
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desenvolvidos não devem somente gerar menores impactos ambientais, mas terem também 

o seu uso prolongado, otimizado e compartilhado entre clientes (SIHVONEN; PARTANEN, 

2017).  

Andrews (2015) observou que grande parte dos produtores ainda não está caminhando 

em direção à EC devido à falta de conhecimento e entendimento do conceito e devido à 

mudança dramática que ela representa. Segundo a autora, algumas barreiras são práticas, 

como o fato de que a cadeia de suprimentos necessária para os produtos desmontáveis e para 

materiais recicláveis ainda não é bem estabelecida; e também perceptivas, com relação ao 

estigma de que materiais reciclados e remanufaturados são inferiores aos materiais virgens 

(ANDREWS, 2015). Jesus e Mendonça (2018) destacam também outros desafios, como o 

pouco conhecimento tecnológico de produtos e processos associados à EC, modismos e 

ausência de arcabouço legal. 

Neste contexto, destaca-se o papel do processo de desenvolvimento de produtos (PDP), 

com a incorporação dos princípios da circulação de materiais e de energia desde a fase de 

pré-desenvolvimento (GENG; DOBERSTEIN, 2008). Cayzer et al. (2017) também pontuam 

que, ao nível do produto, existem diversas maneiras para melhorar a circularidade, como o 

aumento da durabilidade dos produtos, a modularização, a remanufatura, o reuso de 

componentes e o design de produtos com menos material. 

Além disso, os materiais usados deveriam ser livres de substâncias químicas tóxicas, 

projetados para a fácil desmontagem e possíveis de serem reciclados ou compostados 

(CAYZER et al., 2017). Urbinati et al. (2019) elencam também quatro princípios para a 

adoção da economia circular ao nível do produto: eficiência energética e uso de fontes 

renováveis de energia, otimização de processos e produtos para a eficiência de recursos, 

design de produtos para a circularidade e aproveitamento de resíduos como recursos. 

 

3. Método de Pesquisa 

 

O método de pesquisa adotado para o cumprir o objetivo proposto foi a revisão 

sistemática de literatura, a qual visa trazer informações a respeito do que já foi publicado a 

respeito de determinado tema a ser analisado, permitindo assim identificar os aspectos mais 

recentes e relevantes que estão sendo foco dos pesquisadores (TRANFIELD et al., 2003). 

A revisão sistemática de literatura foi conduzida seguindo o método inicialmente sugerido 

pelos autores Khan et al. (2003), Govindan e Hasanagic (2018) e Fiorini e Jabbour (2017). 

A Figura 1 ilustra o passo a passo. 
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Figura 1: Passos da pesquisa. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Primeiramente, a questão de pesquisa foi formulada seguindo as recomendações de Khan 

et al. (2003) sobre sua clareza e estrutura. Como estratégia para a alcançar as respostas a 

estes questionamentos, foram definidos os termos de busca relevantes para a busca inicial 

na base de dados Scopus. Escolheu-se esse banco de dados pois trata-se de uma base 

respeitada internacionalmente e que auxilia pesquisadores a acessar a literatura existente, 

especialmente com trabalhos publicados após 1995 (GOVINDAN, HASANAGIC, 2018). A 

pesquisa foi conduzida utilizando o padrão “título, resumo, palavras-chave”, com os termos 

combinados com os operadores booleanos AND e OR, conforme mostra o Quadro 1.  

 

Padrão de 

busca 
String (cláusula) 

Título, resumo e 

palavras-chave 

method  OR  practice  OR  tool  OR  barrier  AND  "product 

development"  OR  npd  OR  "product design" OR  "bric"  OR  "bric 

countries"  OR  "emerging countries" OR  "developing 

countries"  OR  "growing economies"  AND   "circular economy" 

 
Quadro 1 – Palavras-chave usadas para consulta à base de dados. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Inicialmente, ao usar a cláusula apresentada no Quadro 1, 229 artigos foram encontrados. 

De acordo com o passo 3, a seleção de artigos deve ser feita utilizando critérios pré-

determinados. Assim, a amostra inicial foi então reduzida para 130, pois foram considerados 

somente artigos em inglês, publicados em periódicos. É importante ressaltar que os 

resultados datam de novembro de 2019, ou seja, novos artigos podem ter sido publicados 

desde então. 

Passo 1
• Formular a questão de pesquisa para a revisão;

Passo 2
• Busca de artigos em base de dados;

Passo 3
• Definir critérios para seleção;

Passo 4
• Limitar a seleção por meio da leitura títulos e resumos;

Passo 5
• Prover uma visão geral da produção científica selecionada;

Passo 6

• Identificar as limitações do estudo e possibilidades de 
pesquisas futuras;
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No passo 4, a leitura dos títulos e resumos dos 130 artigos permitiu que a amostra fosse 

reduzida novamente, desta vez para 47 artigos, com a exclusão daqueles que não abordavam 

especificamente o tema em questão. A Figura 2 ilustra a sequência destas atividades e 

sintetiza os resultados obtidos em cada passo. 

 

 

Figura 2: Filtros usados para análise dos artigos. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A lista final composta por 47 artigos foi então analisada com o uso do software 

VOSviewer (passo 5), o qual permite gerar uma rede de ocorrência de termos comuns que 

aparecem nos trabalhos selecionados. Há a formação nesta rede dos chamados clusters, que 

são os agrupamentos de termos (palavras-chave). Identifica-se a qual cluster cada termo 

pertence por meio da cor por ele apresentada (VAN ECK; WALTMAN, 2013). 

Nos mapas gerados, as palavras-chave são representadas por um rótulo e por um círculo 

colorido, cujo tamanho indica o número de documentos e citações realizadas. As linhas entre 

eles representam os elos, ou seja, as coocorrências propriamente ditas, sendo que sua 

espessura representa a força destas ligações. Já a proximidade entre os termos indica a 

relação entre o conteúdo dos trabalhos e a coocorrência: quanto mais próximos os termos, 

maior será essa relação (VAN ECK; WALTMAN, 2013). Dessa forma, os mapas 

possibilitam analisar de que maneira as tendências de pesquisa estão conectadas e como as 

principais áreas de estudo estão agrupadas. 

 

4. Resultados e discussões 

 

A Figura 3 mostra o número de artigos referentes ao tema publicados ao longo dos anos. 

É possível observar que o desenvolvimento de produtos que atendem os princípios da EC no 

contexto dos países emergentes é uma área de estudo relativamente nova, que começou a ser 

investigada recentemente e teve um acentuado enfoque a partir da segunda metade desta 

década, com oito artigos publicados em 2017, dez artigos publicados em 2018 e, até o 

momento analisado neste estudo, 22 em 2019. Esse crescimento foi mais significativo entre 

os anos de 2018 e 2019, período em que a quantidade de artigos publicados praticamente 

dobrou. 

 

Passo 2

• Busca por 
palavras-chave 
na base Scopus

• 229 resultados

Passo 3

• Critérios para 
seleção: artigos 
em inglês 
publicados em 
periódicos

•130 resultados

Passo 4

•Definição da 
amostra final 
pós leitura de 
títulos e 
resumos

• 47 resultados
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Figura 3 – Tendência de publicações na área de estudo. Fonte: Scopus. 

 

 

Uma outra maneira amplamente utilizada para verificar a relevância do tema 

mundialmente se dá por meio da análise da filiação dos autores, com a indicação do número 

de trabalhos científicos publicados por países. Apesar das palavras-chave buscarem os países 

emergentes, observou-se que países desenvolvidos, como Inglaterra, Suécia e Estados 

Unidos, são os que mais investigam temas relacionados ao desenvolvimento de produtos 

circulares no contexto dos países emergentes. Jagdeep Singh é o autor com o maior número 

de publicações, com um total de quatro, apresentando também um papel estratégico em 

relação à coautoria. 

A Figura 4 ilustra a rede de coocorrência de palavras-chave nos 47 artigos analisados, 

gerada com o uso do software VOSviewer. Observando a rede, nota-se que foram gerados 

quatro agrupamentos, correspondentes às cores vermelho, verde, azul e amarelo. 

Figura 4: Rede de coocorrência de palavras-chave. Fonte: elaborado pelos autores por meio do 

software VOSviewer. 
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O termo central, em destaque, é “circular economy”, ou seja, nos 47 artigos da amostra, 

esta palavra-chave foi a que mais foi usada, juntamente com as que estão mais próximas a 

ela, como “product design”. Ela faz parte do cluster vermelho, que compreende também os 

termos relacionados ao processo de desenvolvimento de produtos e suas ferramentas que 

apresentam apelo ambiental, como ecodesign e remanufatura. Ademais, uma das práticas 

destacadas pelos trabalhados analisados e presente neste cluster como “design method” é o 

“design for X” (DfX) (URBINATI et al., 2019). 

Uma outra prática que está ganhando mais atenção recentemente é a remanufatura, 

estando presente no cluster vermelho – o mais significativo - no mapa da Figura 4. Como 

barreira para que a remanufatura atinja seu potencial máximo, identificou-se no trabalho de 

Haziri et al. (2019) a falta de integração entre o aprendizado do fim de uso e o processo do 

design de produtos. Em outras palavras, a informação certa no momento certo poderia tornar 

o produto mais adaptado à remanufatura, possibilitando que esta seja mais eficiente (HAZIRI 

et al., 2019). 

O cluster verde traz em destaque o termo “gestão de resíduos” (“waste management”) e 

reciclagem (“recycling”), juntamente com o termo “países em desenvolvimento” 

(“developing countries”). Entre os artigos analisados, verificou-se tais aspectos 

principalmente nos trabalhos de Wilts et al. (2016) e Paes et al. (2019), os quais destacam 

as barreiras para a gestão de resíduos nos municípios. Os autores ressaltam a necessidade de 

consciência e participação da população, necessidade de infraestrutura que conecte os 

cidadãos, o poder público e iniciativas privadas do setor, com os pontos de entrega voluntária 

e o fortalecimento de atividades de reparo, recuperação, reuso e reciclagem, e a infraestrutura 

regional pobre, carecendo de indústrias de reciclagem e manufatura reversa. 

Em azul, foram agrupados termos relacionados à gestão de operações, como manufatura 

e cadeia de suprimentos. Sobre essa questão, verificou-se como práticas destacadas pelos 

autores Urbinati et al. (2019) o redesign de processos, englobando a reconfiguração de 

cadeias de suprimentos, implementação de novas técnicas ou sistemas produtivos e o 

desenvolvimento de novas competências, e também a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). 

Por fim, no agrupamento amarelo, constam termos como o desenvolvimento sustentável 

e o ciclo de vida, por exemplo. Foi possível identificar no exemplo trazido por Agyemang 

et al. (2019) que um desafio nesse sentido é o fato de que certos produtos em fim de vida, 

como eletrônicos e roupas, advindos de países desenvolvidos, acabam tendo como destino 

final países emergentes. Assim, é crítico para essas economias o desenvolvimento de 

mecanismos mais fortes para tratar essa questão de itens importados reciclados e restaurados, 

por meio da redução do custo de importação e diminuição do custo destes itens para a 

economia local (AGYEMANG et al., 2019). 

Assim, foi possível verificar que a EC é um dos modelos amplamente estudados para um 

país emergente lidar com questões relacionadas aos resíduos e, simultaneamente, evitar o 

desenvolvimento que se ampara no uso de recursos de gerações futuras (NGAN et al., 2019; 

AGYEMANG et al., 2019).  
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5. Considerações Finais 

 

Este artigo buscou identificar e sistematizar artigos acadêmicos que tratam das práticas e 

ferramentas da EC aplicadas ao PDP no contexto dos países emergentes, além de elencar as 

barreiras para a utilização destas. Observou-se que a partir de 2015, houve um considerável 

aumento no número de publicações a respeito do tema, que continuou em ascensão até o 

momento do recorte da pesquisa. 

No que diz respeito às práticas e ferramentas, destacou-se na pesquisa o “Design for X” 

(DfX), corroborando o pressuposto de que a circularidade deve ser uma preocupação desde 

a fase do projeto do produto. Além disso, foi possível notar que a remanufatura tem um 

grande potencial para impulsionar a EC no contexto do desenvolvimento de produtos, 

mediante fluxos de feedback eficientes. 

Já entre as barreiras, observou-se como mais relevantes a necessidade de integração entre 

as áreas organizacionais envolvidas com o PDP para promover o aprendizado do fim de uso 

e também a infraestrutura precária para a conexão entre cidadãos, poder público e iniciativas 

privadas. Entende-se que o presente estudo pode ser considerado relevante para acadêmicos 

e profissionais, uma vez que sistematiza alguns achados referentes à situação dos países 

emergentes em relação à adoção da EC no PDP e indicando as possíveis lacunas a serem 

preenchidas via pesquisas futuras.  

Este estudo apresenta como principal limitação ser uma pesquisa teórica, que impede 

generalizações, e o fato de ter sido feito utilizando apenas uma base de dados (Scopus) e 

com determinadas palavras-chave. Para pesquisas futuras, sugere-se incluir novos termos de 

busca e também o uso outras bases de dados, além de um recorte diferente, selecionando um 

país emergente e analisando com profundidade quais iniciativas em relação à EC estão sendo 

tomadas pelo PDP. 
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Resumo 

Avanços tecnológicos e industrial, somados aos bens de consumo, têm ocasionado aumento no 

volume de resíduos sólidos. Entre eles as embalagens utilizadas na atividade logística também é fator 

de grande relevância nos impactos ambientais. A pesquisa objetivou realizar um inventário 

qualitativo e quantitativo dos resíduos sólidos recicláveis produzidos em loja de departamentos no 

município de Concórdia. O inventário de resíduos sólidos recicláveis gerados, possibilitou conhecer, 

quantificar e caracterizar os resíduos produzidos no comércio. A quantificação do material foi 

realizada por empresa coletora, oportunizando análise de resíduos gerados no período de 1/2018 a 

8/2019. Os resultados do inventário demonstraram que a maior quantidade de resíduos é gerada nos 

meses de fevereiro, março e abril de cada ano, que coincide com a chegada das mercadorias para o 

inverno, se destacando embalagens de papelão e necessidade de logística reversa.  

Palavras-chave: Resíduo sólido; Recicláveis; Loja de departamento; Inventário. 

 

Abstract 

Technological and industrial advances, added to consumer goods, have caused an increase in the 

volume of solid waste. Among them, the packaging used in the logistics activity is also a factor of 

great relevance in environmental impacts. The research aimed to carry out a qualitative and 

quantitative inventory of recyclable solid waste produced in a department store in the municipality 

of Concordia. The inventory of recyclable solid waste generated made it possible to know, quantify 

and characterize the waste produced in commerce. The quantification of the material was performed 

by a collecting company, providing opportunities for analysis of residues generated in the period 

from 1/2018 to 8/2019. The results of the inventory showed that the largest amount of waste is 

generated in the months of February, March and April of each year, which coincides with the arrival 

of goods for the winter, especially cardboard packaging and the need for reverse logistics. 

 Keywords: Solid waste; Recyclable; Department store; Inventory. 
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1. Introdução 

 

Fatores como avanço na tecnologia, desenvolvimento da indústria e constante aumento 

nos bens de consumo têm proporcionado expansão no volume de resíduos, resultando em 

problema para os centros urbanos. Entre os resultados, há degradação ao meio ambiente, 

problemas de saúde pública e mudança na paisagem natural. Nesse contexto, o destino das 

embalagens utilizadas na atividade logística também é fator relevante para a geração de 

impactos ambientais, considerando que a atividade logística vem crescendo ao longo dos 

anos, com tendência de expansão no mundo todo (NOVAES, 2009). 

De acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), as empresas são 

responsáveis pela destinação adequada e correta para os resíduos por ela gerados (BRITO, 

2016). Consequentemente, a coleta seletiva e o reaproveitamento de resíduos tem sido uma 

das principais ações usadas por empresas para minimizar os impactos causados. O comércio 

varejista costuma fazer uso de grande quantidade de material reciclável como o papelão e o 

material misto, como papel, plásticos, caixas de sapatos e copos plásticos descartáveis. 

Atualmente, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos (ABRELPE) estima-se que é consumido no Brasil, cerca de 720 milhões de copos 

descartáveis por dia, o que corresponde a 1500 toneladas de resíduos diariamente. Os copos 

de plástico descartáveis são produzidos a partir de poliestireno, componente derivado do 

petróleo, que é uma fonte não renovável de matéria-prima. Produtos fabricados a partir desse 

material não são biodegradáveis, o que faz com que o seu tempo no meio ambiente seja 

prolongado, chegando a levar mais de 450 anos (CORRÊA; HEEMANN, 2016). 

O presente estudo visa fazer um levantamento da quantidade e tipo de resíduos recicláveis 

gerados no período de janeiro 2018 a agosto de 2019. Acredita-se que um estudo sobre a 

quantidade de material irá possibilitar fazer uma redução do mesmo e um investimento em 

logística reversa, contribuindo com a conscientização ambiental tanto de clientes quanto aos 

funcionários. Diante deste contexto, surge a seguinte pergunta de pesquisa: Quais os 

resultados de um inventário dos resíduos sólidos recicláveis gerados por segmento do tipo 

loja de departamentos? 

 

2. Embalagens de produtos no comércio utilizadas  

 

A literatura técnica aponta vasta possibilidade de acesso à dados para pesquisas sobre 

resíduos sólidos residenciais, porém há limitações para resíduos de uso comercial 

(ERNANDES; GEBARA; LOLLO, 2009). Entretanto, esse tipo de resíduo contribui 

significativamente na produção de resíduos sólidos de uma cidade. Uma das opções, 

conforme os autores é priorizar o uso de embalagens biodegradáveis.  

O uso de materiais recicláveis, como os plásticos e papel, se tornaram essenciais para a 

proteção e transporte de produtos em estabelecimentos comerciais. No comércio, 

especialmente na empresa estudada, desde os produtos que entram para o faturamento até a 

entrega final ao consumidor, o uso de desses tipos de material é necessário para acondicionar 

os produtos.  
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Quanto às embalagens de papelão, constituídas de material reciclável, acompanhou as 

crescentes evoluções tecnológicas industriais. Atualmente as embalagens de papelão são 

produzidas com muito mais rapidez e qualidade, se compararmos com as produzidas no 

início de sua utilização. Uma das características inerentes ao papelão é a possibilidade de 

reciclagem deste produto, se destacando como principal importância deste tipo de 

embalagem (NOVAES, 2009). Consequentemente, tem se destacado na logística e 

comercialização de produtos, tanto para embalagens no varejo, quanto no transporte da 

indústria até o estabelecimento de venda ou no armazenamento dos produtos.  

O plástico também tem se destacado entre os recicláveis a partir da implementação de 

processos e técnicas para otimizar a utilização de energia, matérias-primas, produtos e 

materiais empregados na fabricação de embalagens. Desse modo é possível preservar com 

segurança a função intrínseca quando adequadamente destinados para a preservação dos 

produtos. Assim sua funcionalidade com novas matérias-primas ou produtos, ganha destaque 

em conceitos econômicos, sociais, sanitários e de impacto ambientais adequados (FORLIN; 

FARIA, 2002). 

Quanto aos plásticos, em especial os copos descartáveis, ainda muito usados no dia a dia 

entre os humanos. Frequentemente utilizado em ambientes como escritórios, fábricas, 

repartições públicas e estabelecimentos comerciais, o copo de plástico costuma ser visto 

como sinônimo de praticidade. Entretanto, desconsideram-se os impactos ambientais que 

esse resíduo causa no meio ambiente.  

 

2.1. Embalagens retornáveis  

 

A fim atender os propósitos de sustentabilidade ambiental o uso de sacolas ecológicas 

(ecobags ou sacolas retornáveis), vêm atingido popularidade e substituindo as sacolas 

plásticas que são comuns em supermercados e outros setores (CUEVA, 2008). As sacolas 

ecológicas de pano são, na maioria das vezes, produzidas em tecido 100% algodão, 

possibilitando ser produzidas com ausência de produto químico que venha causar danos ao 

meio ambiente. Na cidade de Concórdia SC, alunas e voluntárias do Curso de Costura da 

Associação Cultural Ângelo Spricigo (ACAS) realizam o reaproveitamento de tecidos 

descartados por indústrias têxtil local na produção de sacolas ecológicas (Figura 1). A 

associação tem parceria com o Museu Ângelo Spricigo (MAS) e a ação tem a finalidade 

declarada em obter recursos financeiros e conscientizar pessoas sobre a importância da 

reciclagem.  

 

 

Figura 1: Ecobags desenvolvidas no Museu Ângelo Spricigo. Autoras, 2019. 
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Quanto às embalagens plásticas retornáveis está prevista e regulamentada na Resolução 

nº 105, de 19.05.99, da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, para bebidas 

não alcoólicas carbonadas. As condições estabelecidas para a utilização, como nos demais 

materiais plásticos para embalagens primárias em alimentos, são adotados critérios como 

higiene, eliminação de contaminantes, sanitização e monitoramento do ciclo de vida útil das 

embalagens. Entre as exigências, as embalagens retornáveis deverão conter em seu rótulo a 

expressão “uso exclusivo para [...]” (FORLIN; FARIA, 2002). Cabe destacar que o uso de 

embalagens retornáveis no comercio varejista ainda é limitado, porém poderia reduzir o 

consumo de plásticos e papel. 

 

2.2. Embalagens de plásticos  

 

A evolução tecnológica e modernidade nos hábitos, têm incentivado o ser humano no uso 

de sacolas plásticas. A fim de substituir as embalagens de papel, por volta dos anos 70, as 

sacolas de plástico passaram a se destacar no mercado (SANTOS et al., 2012). Entre as 

vantagens do plástico, os autores destacam: leveza, baixo custo, praticidade de produção, 

transparência, flexibilidade, assepsia e capacidade de suportar peso sem romper-se. 

Características como essas atribuíram às sacolas descartáveis de plástico convencional a 

função de facilitar o transporte e proteção dos produtos.  

Os copos descartáveis têm se destacado como problemática ambiental na utilização do 

plástico. Segundo dados divulgados pela ONU, 80% de todo o lixo marinho é composto por 

plástico e esse resíduo no oceano pode causar a morte de diversas espécies marítimas. Os 

resíduos plásticos encontrados por sua vez na natureza comumente são sacolas plásticas, 

canudos, garrafas pet e um dos grandes vilões o copo plástico. (SILVA, 2018). Diante dos 

riscos para a saúde, problemas ambientais e sociais, o consumo de copos plásticos deve ser 

reduzido ou substituído sempre que possível. Além dos atributos ambientais, a substituição 

pode ser benéfica, do ponto de vista financeiro, para as diversas empresas que fazem uso 

contínuo. A fim de reduzir o uso de copos plásticos, ações de educação ambiental, junto à 

funcionários na empresa de estudo e a clientes deve ser aplicada de forma a sensibilização 

sobre a necessidade da redução desse resíduo.  

 

3. Metodologia na quantificação e classificação dos resíduos inventariados 

 

A pesquisa é um estudo de caso (GIL, 2008), modalidade de estudo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permite seu amplo e detalhamento conhecimento. O estudo de caso 

representa uma investigação empírica, compreendida no método aplicado na coleta e análise 

de dados. A pesquisa foi realizada em estabelecimento comercial tipo lojas de departamentos 

(vestuário, cama, mesa, banho e calçados) na cidade de Concórdia SC. O estabelecimento 

possui uma rede de lojas situadas Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, a pesquisa foi 

realizada na filial localizada na cidade de Concórdia SC, com características similares às 

demais. O estabelecimento conta com 21 funcionários, sedo 1 gerente geral, 14 vendedores, 

2 caixas, 1 funcionário para a seção de empacotamento, 1 para no setor financeiro, 1 para 

recebimento de produtos e 1 faxineira. A loja atua no comércio com roupas e calçados 
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(masculino, feminino e infantil). O recebimento de produtos é diário, realizado por seis 

representantes, o que gera diariamente um volume considerável de resíduos sólidos das 

embalagens de tecido, papel e plásticos. 

Quanto à quantificação do material (resíduos), ele é pesado com uso de balança por 

empresa coletora do material. Tanto o papelão quanto os materiais mistos (copos, plásticos, 

embalagem de presentes e outros) são quantificados individualmente uma vez por semanas 

(na segunda-feira). Os valores das quantidades, fornecidos na balança (pesos) são registrados 

em planilha de Excel, oportunizando o controle do resíduo gerado ao longo da semana, mês 

e ano. Na posse desses dados foi realizada a análise da demanda de resíduos gerados, a fim 

de construir o inventário e definir os cenários futuros. 

A classificação é feita do seguinte modo: os produtos chegam no estabelecimento em 

caixas de papelão. No interior dessas, além dos produtos, há outros resíduos. Por exemplo, 

no caso de calçados além do produto possui papel, a caixa para conservar o calçado e mais 

um plástico (Figura 2). Já no caso das roupas elas chegam na caixa de papelão, no interior 

de embalagens de plástico, com um papel em seu interior a fim de manter -lá dobrada. Desse 

modo, tanto para as roupas quanto para os calçados, são gerados resíduos dos dois grupos 

(papelão e o material misto). Junto ao consumidor ainda são utilizadas embalagens de 

presente e sacolas descartáveis para transporte.   

 

 

Figura 2: Exemplo dos calçados, onde são armazenados em caixas individuais (à esquerda) e 

condicionados em caixas de papelão (à direita). Autores, 2019. 

 

Consequentemente, na loja de departamentos estudada os processos geram resíduos de 

diversas naturezas, como plástico, papelão e embalagens de tecido, conforme serão 

apresentados na próxima seção. A pesquisadora esteve em contato com a empresa coletora 

dos materiais para verificar o destino dos resíduos coletados na loja, bem como os 

procedimentos na comercialização deles. A informação recebida é de que os resíduos são 

destinados a uma empresa de coleta de resíduos não perigosos (classe II). 

 

taia_
Caixa de texto
472



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

4. Resultados do inventário 

 

O material das caixas que transportam as mercadorias da fábrica até as lojas foi 

classificado como resíduo papelão. Esse é organizado e armazenada com as embalagens 

dobradas, pois facilita a empresa coletora fazer o recolhimento. Elas ficam empilhadas na 

loja até a coleta e, dobradas, ocupam menos espaço em seu armazenamento. Já os mistos são 

armazenados do mesmo modo em que são coletados das lixeiras do estabelecimento, sendo 

a empresa coletora responsável pela separação. O levantamento dos resíduos gerados, o qual 

é coletado semanalmente, passa a ser registado em uma planilha (Figura 3). Nesse caso, os 

dados foram coletados no período de janeiro de 2018 a agosto de 2019.  

 

 

Figura 3: Dados coletados no período 2018 e 2019, para as quantidades semanais de papelão e misto. 

Autores, 2019. 

 

É possível observar nos dados que no ano de 2018 foi possível obter um total de 2783 kg 

de papelão. Nessa classificação foram consideradas somente caixas de papel próprias para 

reciclagem. E, para o material misto a quantidade foi de 1082 kg, no mesmo período. Em 
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2019 a coleta de dados foi realizada de janeiro a agosto, obtendo uma quantidade de 1950 

kg de papelão e os resíduos mistos possui uma quantidade de 685 kg. 

A fim de avaliar os meses de maior produção de resíduos foi realizado o demonstrativo 

mensal, para cada ano, para cada classe. No gráfico a seguir são quantificados (em 

quilogramas) as quantidades mensais de papelão e resíduo misto em 2018. O comparativo 

entre a quantidade (em quilogramas) de papelão e resíduo misto coletados (Figura 4) 

possibilita observar que prevalece o papelão como a maior quantidade para todos os meses 

em 2018. Também, quanto à variação nas quantidades, as quantidades de resíduos mistos 

apresentaram baixa variabilidade, diferentemente dos dados observados com o resíduo de 

papelão.  

 

 
Figura 4: Comparativo entre quantidades de resíduos de papelão e misto coletados em 2018. Autores 

2019. 

 

No comparativo entre as quantidades de resíduos coletadas no ano de 2019 o resultado 

foi semelhante, a quantidade dos resíduos de papelão, também sempre em quantidade maior 

que o misto (Figura 5). Os dados de 2018 demonstraram que março foi o mês com maior 

quantidade desse resíduo, no entanto em 2019 foi no mês de fevereiro. A hipótese do pisco 

no montante desses resíduos no período (fevereiro e março) foi a troca de estação, sendo 

nestes meses ocorre a entrada de mercadoria para o inverno. Em loja de departamentos os 

produtos de inverno apresentam volume maiores, como ocorre com os cobertores e edredons. 

O mês de janeiro de 2019 foi o mês que apresentou menor quantidade devido ao fato que 

faturamento do mês, no estabelecimento estudado, esteve paralisado devido às férias do 

profissional responsável por esse setor. E, no mês de agosto os dados são referentes há uma 

semana, por esse motivo não foi considerado como o de menor quantidade.  
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Figura 5: Comparativo entre quantidades de resíduos de papelão e misto coletados em 2019. Autores, 

2019. 

 

Um dos resultados obtidos partir dessa pesquisa foi a aplicação da logística reversa, que 

resultou em redução significativa do montante de resíduos gerados. Uma das mudanças 

gerada por essa pesquisa foi o reuso das caixas de papelão. A loja de departamentos passou 

a receber mercadorias em caixas com a seguinte informação na rotulagem: “CAIXA 

REUTILIZADA: Consciências hoje sustentabilidade amanhã” (Figura 5). Na caixa 

exemplificada, houve o recebimento de calçados direto da fábrica. 

 

 

 
Figura 6: Logística reversa nas caixas de papelão por fábricas de calçados. Autores, 2019.  

 

A partir da apresentação dos resultados da pesquisa, na loja de departamento, outros 

processos na redução dos resíduos foram sugeridos para ser considerados. Entre as 

sugestões, o uso de uma caneca pessoal por cada colaborador, reduzindo significativamente 

a quantidade de resíduos gerados.  
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Considerações Finais 

 

Este estudo foi executado com objetivo de realizar um inventário dos resíduos gerados 

em uma loja de departamentos na cidade de Concórdia SC. A partir da entrada de produtos 

(mercadorias) na loja, os resíduos gerados no transporte e armazenamento eram classificados 

e quantificados por empresa que realiza a coleta desses resíduos sólidos recicláveis, desde 

os recebimentos até a entrega da mercadoria ao consumidor. A partir dos dados coletados a 

pesquisa realizou um inventário a fim de quantificar os resíduos recicláveis por classe 

(papelão e materiais mistos).  

O envolvimento na coleta de dados possibilitou conhecer o processo de destinação dos 

resíduos sólidos recicláveis, os quais são destinados a uma empresa coletora de resíduos não 

perigosos. Nessa os resíduos são realocados no processo produtivo, possibilitando o seu 

reaproveitamento inclusive como matéria prima para novos produtos. Especialmente sobre 

os dados coletados e analisados foi possível concluir que os resíduos classificados em duas 

categorias (papelão e resíduo misto) apresentaram quantidades diferentes. A classe papelão 

foi o resíduo em maior quantidade, provenientes das caixas de papelão utilizadas no 

transporte de produtos da fábrica até a loja. Já nos resíduos mistos, classificados como papel, 

plástico, tecido e os copos plásticos descartáveis, apresentaram quantidades 

significativamente menores. 

O resultado do inventário mostrou que o montante maior de resíduos é produzido nos 

meses de fevereiro, março e abril nos dois anos de estudo. Essa quantidade foi devido a 

chegada do inverno onde as mercadorias são adquiridas na loja para o estoque (para o 

período de inverno). São mercadorias que apresentam maior volume, consideradas peças 

grandes, com embalagens também mais pesadas.  

Para redução dessa quantidade de resíduos sólidos recicláveis se propõem, para o 

ambiente de estudo, que trabalhe com a logística reversa principalmente nas caixas de 

papelão onde elas possam voltar para a fábrica onde se produz os produtos (calçados, roupas 

e acessórios da casa). Desse modo, tanto a fábrica com a loja reduz custos e gera menos 

resíduos minimizando os impactos ambientais. A logística reversa é uma importante 

ferramenta de auxílio na preservação do meio ambiente, já que os resíduos gerados se tornam 

referência os produtos pós-consumo. Essa possibilidade, após a apresentação dos resultados 

do inventário, passa a ser executada por uma das maiores representantes do ramo calçadista. 

Referente ao material misto uma das necessidades é que o estabelecimento faça a 

separação dos resíduos de plástico, possibilitado o destino adequado desse resíduo. A loja 

também pode substituir as sacolas plásticas, entregues aos clientes para transporte de 

produtos na modalidade “condicional” por Ecobags. Este processo manterá os produtos mais 

bem acondicionados, haverá diminuição da geração de resíduos de plástico e, ainda, poderá 

desenvolver marketing positivo do estabelecimento. 

Quanto aos copos plásticos descartáveis, conforme relatado, a sugestão apresentada foi 

utilização de copos (ou canecas) permanente para os funcionários. Esse método poderia gerar 

uma redução na quantidade utilizada durante o mês, oferecendo o consumo dos copos 

plásticos descartáveis somente para os clientes. 
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Resumo 

O conforto térmico, quando proporcionado de forma passiva, aponta para uma edificação mais 
eficiente energeticamente. A análise da localização geográfica, da orientação solar e dos dados 
climáticos, contribuem diretamente para esta eficiência. Este estudo analisa o comportamento 
climático da cidade de Florianópolis utilizando o Método de Mahoney Remodelado, que relaciona a 
arquitetura com o meio ambiente. Os dados climáticos de entrada para o método são provenientes 
Test Reference Year (TRY), e compreende os dados entre os anos de 1960 até 2018, agrupados em 
seis decênios. Os dados de saída utilizados para a análise são os indicadores de umidade e aridez, 
avaliados mensalmente em cada um dos decênios. Foram identificadas variações dos indicadores que 
acompanham o aumento da temperatura e a baixa da umidade relativa do ar e precipitação no período 
estudado, que são consequências do aumento populacional verificado, que também aumentou a taxa 
de ocupação do solo, seja para vias públicas ou edificações e diminuiu a taxa de arborização.  

 

Palavras-chave: Método de Mahoney Remodelado; Conforto Térmico; Eficiência Energética 

 

Abstract 

Thermal comfort, when provided passively, points to a more energy efficient building. The analysis 
of geographic location, solar orientation and climatic data, directly contribute to this efficiency. This 
study analyzes the climatic behavior of the city of Florianópolis using the Remodeled Mahoney 
Method, which relates architecture to the environment. The climatic input data for the method comes 
from the Test Reference Year (TRY), and comprises the data between the years 1960 to 2018, grouped 
into six decades. The output data used for the analysis are the indicators of humidity and aridity, 
evaluated monthly in each of the decades. Variations in the indicators that accompany the increase 
in temperature and the decrease in relative humidity and precipitation in the studied period were 
identified, which are consequences of the population increase verified, which also increased the rate 
of land occupation, either for public roads or buildings and decreased the rate of afforestation. 
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Keywords: Remodeled Mahoney method; Thermal comfort; Energy Efficiency 

 

1. Introdução 

O relacionamento do meio ambiente na arquitetura, para conforto e eficiência, iniciou-se 
na década de 60, por Olgyay e seu irmão, quando o termo ‘Projeto Bioclimático’ passou a 
ser utilizado (OLGYAY, 1973). O conforto térmico, proporcionado de uma forma passiva, 
confere maior eficiência energética a uma edificação. 

Segundo Koenigsberger (1971), o Método de Mahoney relaciona a arquitetura com o 
meio ambiente, fato decisório na escolha do método de análise de dados climáticos deste 
estudo. Segundo Eusebius (2011), este método pode ser considerado como uma ferramenta 
voltada ao desenvolvimento sustentável pois “suas previsões e recomendações visam reduzir 
o consumo de energia e o uso eficiente de materiais”(p.6). 

As análises contidas neste trabalho, com a utilização do Método de Mahoney 
Remodelado, buscam contribuir com a base de informações bioclimáticas, para a cidade de 
Florianópolis, municiando profissionais de arquitetura e engenharia, no desenvolvimento de 
projeto de edificações mais eficientes e sustentáveis 

 
 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Ano Climático de Referência 

Segundo Grigoletti (2016) e Beltrame (2016), o Ano Climático de Referência, ou Test 
Reference Year (TRY), é um arquivo climático de utilização em softwares de desempenho 
térmico e eficiência energética como Energy Plus e Design Builder. 

Segundo Goulart et al. (1998), este arquivo compila informações climáticas de forma 
organizada, servindo de apoio para profissionais quando do estudo de zonas de conforto 
térmico e identificação de estratégias bioclimáticas para edificações. 

 
2.2. Método de Mahoney Remodelado 

O Método de Mahoney, descrito por Koenigsberger (1971), é um método de obtenção de 
‘Recomendações de Projeto’ ou ‘Estratégias Bioclimáticas’ que relacionam a arquitetura e 
o meio ambiente. O melhor conforto e maior eficiência que uma edificação pode apresentar, 
ocorre normalmente quando nesta, são considerados o meio ambiente, o clima e a localização 
geográfica onde se situa. 

O Método de Mahoney avalia rigores térmicos, é de fácil desenvolvimento, mesmo se 
utilizando de diversas variáveis, fornecendo apoio quando da elaboração de projetos de 
edificações (BOGO, 2016). 

Alguns autores como Sena et al. (2003), Moraes et al. (2016) e posteriormente também 
Harris (2000) passaram a tratá-lo por Método de Mahoney Remodelado (MMR) ao invés de 
Nebuloso (MMN). Segundo Harris (2000), o MMR apresenta dados mais condizentes se 
comparado ao MMT. Assim, neste estudo será apenas abordado o MMR.  
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Segundo Moraes et al. (2016), este método possibilita melhores interpretações de 
períodos de transição do clima, configurando melhores definições para recomendações de 
projeto. 
 
3. Procedimentos Metodológicos 

A sequência deste estudo inicia-se pela identificação do TRY dos seis últimos decênios, 
com base nos dados climáticos obtidos junto ao Instituto de Controle do Espaço Aéreo 
(ICEA, 2018), e disponibilizados no estudo de Ribeiro (2019).  

Ressalta-se que o último decênio não mantém a mesma sequência dos demais (início em 
ano final zero), devido a não estar disponibilizado no sítio do ICEA, o ano de 2019. 

Na sequência, é aplicado o Método de Mahoney Remodelado, para a obtenção de todos 
os graus de pertinência, de cada um dos subgrupos dos parâmetros climáticos (apresentados 
no Quadro 1) e com a aplicação das regras de inferência (apresentadas no Quadro 2), são 
obtidos os valores mensais dos indicadores de umidade (U1’, U2’ e U3’) e aridez (A1’, A2’ 
e A3’). Após a obtenção dos valores mensais, dos seis tipos de indicadores, para cada um 
dos seis decênios estudados de 1960 a 2018, serão então avaliadas as suas ocorrências. 

 
4. Resultados 

4.1. Identificação do Ano Climático de Referência (TRY) 

Diferente das Normais Climatológicas, que são valores médios de um bloco de trinta anos, 
o TRY é um ano real, com temperaturas amenas, quando analisado um bloco de dez anos. 
Segundo Goulart et al. (1998), o método de identificação do TRY “é baseado na eliminação 
de anos de dados, os quais contém temperaturas médias mensais extremas (altas ou baixas), 
até permanecer um ano somente”, sendo este, o TRY do decênio estudado. O método de 
identificação do TRY é descrito por Stamper (1977). 

A Tabela 1 apresenta os TRY, para a cidade de Florianópolis, para os últimos seis 
decênios, identificados pela aplicação das rotinas de cálculo conforme Stamper (1977). Os 
dados climáticos de todos os TRY citados na Tabela 1 estão apresentados no Apêndice A, 
nas Tabelas A1 a A6, calculados com a planilha utilizada por Ribeiro (2019), base de cálculo 
para o desenvolvimento do MMR. 
 

Decênio 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2009-2018 
TRY 1963 1970 1981 1998 2004 2014 

Tabela 1: TRY – Florianópolis (1960 a 2018).  Fonte: Ribeiro (2019) 
 
4.2. Método de Mahoney Remodelado 

Este método foi remodelado por Harris (1999) e chamado de Método de Mahoney 
Nebuloso (MMN), por se basear na Teoria dos Conjuntos Nebulosos (TCN) (onde a 
caracterização dos conjuntos se dá nas incertezas), ficando o original chamado de Método 
de Mahoney Tradicional (MMT).  

O Quadro 1 apresenta todas as variáveis (subgrupos) que são calculadas, ou seja, para 
cada parâmetro climático (temperatura média, amplitude térmica, umidade relativa do ar, 
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pluviosidade), são identificados os graus de pertinência conforme os valores de controle. O 
método completo está descrito em Harris (1999), Sena (2004) e Ribeiro (2019) entre outros. 

 
Parâmetro Climático Sigla Descrição dos subgrupos 

Temperatura Média 
µTM alta 
µTM média 
µTM baixa 

Grau de pertinência para uma temperatura alta 
Grau de pertinência para uma temperatura média 
Grau de pertinência para uma temperatura baixa 

   

Amplitude Térmica 
µAT pequena 
µAT grande 

Grau de pertinência para uma amplitude pequena 
Grau de pertinência para uma amplitude grande 

   

Umidade Rel.do Ar 
µUR seco 
µUR úmido 

Grau de pertinência para um clima seco 
Grau de pertinência para um clima úmido 

   

Pluviosidade µPL alta Grau de pertinência para uma pluviosidade alta 
   

Rigor Térmico dia 
µRT dia frio 
µRT dia confort 
µRT dia quente 

Grau de pertinência para um rigor térmico frio 
Grau de pertinência para um rigor térmico confortável 
Grau de pertinência para um rigor térmico quente 

   

Rigor Térmico noite 
µRT noite frio 
µRT noite confort 
µRT noite quente 

Grau de pertinência para um rigor térmico frio 
Grau de pertinência para um rigor térmico confortável 
Grau de pertinência para um rigor térmico quente 

Quadro 1: Nomenclatura dos Graus de Pertinência. Fonte: adaptado de Harris (1999). 
 
O Quadro 2 apresenta as regras de inferência, para a identificação dos valores dos 

indicadores de umidade (U’) e de aridez (A’), mês a mês. 
 

Indicador Definição Regras (∧  ‘pegar o menor’ (intersecção) e  ∨  ‘pegar o maior’ (união). 

U1’ 
Movimento do ar 

essencial 

{ µRTdia-quente [ TMmáx (mês) ] ∧ µURM-úmido (mês) }  ∨ 
{ µRTdia-quente [ TMmáx (mês) ] ∧ µURM-seco (mês)  ∧ 
µAT-pequena (mês) } 

U2’ 
Movimento do ar 

desejável 
µRTdia-confortável [ TMmáx (mês) ] ∧ µURM-úmido (mês)  

U3’ 
Proteção contra 

chuvas necessária 
µPL-alta (mês) 

A1’ 
Armazenamento 

térmico necessário 
µAT-grande (mês) ∧ µURM-seco (mês)   

A2’ 
Local para dormir 

ao ar livre 

{ µRTnoite-quente [ TMmín (mês) ] ∧ µURM-úmido (mês) }  ∨ 
{ µRTdia-quente [ TMmáx(mês) ] ∧ µRTnoite-confortável [ TMmín (mês) ]  ∧  
µURM-seco (mês)  ∧ µAT-grande (mês) } 

A3’ 
Proteção contra o 

frio 
µRTdia-frio [ TMmáx (mês)  

Quadro 2: Regras de Inferência para Indicadores. Fonte: adaptado de Harris (1999) e Sena (2004) 
 

4.2.1. Indicadores pelo Método de Mahoney Remodelado 

Após a identificação de cada TRY, passa-se à aplicação do MMR e a obtenção dos valores 
dos graus de pertinência conforme cada parâmetro climático. Todos os valores dos graus de 
pertinência, para cada um dos seis indicadores, de cada um dos TRY, estão apresentados no 
Apêndice B, nas tabelas B1 a B6, calculados com a planilha utilizada por Ribeiro (2019). 

Pelo MMR, a Temperatura de Conforto para a cidade de Florianópolis, nos TRY 
identificados, varia entre 20 e 21ºC.  
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O Gráfico 1 apresenta os valores mensais do primeiro indicador de umidade, U1’, que se 
refere à movimentação do ar como sendo essencial. Ocorre quando o rigor térmico para o 
dia está como ‘Quente’, aliado à umidade do ar como sendo ‘Alta’. Verifica-se que a 
necessidade maior se dá nos meses mais quentes, porém, mesmo nos meses mais frios do 
inverno, a necessidade se faz presente. Ao analisar a ocorrência do indicador com o passar 
dos anos, verifica-se que na maioria dos meses, o indicador apresenta diminuição e ao final 
leve crescimento. 

 

 
Gráfico 1: Valores mensais para o indicador U1’.  Fonte: elaborado pelo autor 

O Gráfico 2 apresenta os valores para o segundo indicador de umidade, U2’, que trata de 
o movimento do ar ser desejável. Neste, considera-se os valores do rigor térmico para o dia 
‘Confortável’ e a umidade relativa do ar como ‘Alta’. Observa-se que, este indicador 
acompanha a movimentação do primeiro indicador no seu caminho inverso, ou seja, quando 
o movimento do ar deixa de ser essencial e se torna desejável. Quando se analisa o decorrer 
dos anos, identifica-se leve acréscimo até o quarto decênio e depois passa a diminuir. 

 

 
Gráfico 2: Valores mensais para o indicador U2’.  Fonte: elaborado pelo autor 

 
O Gráfico 3 mostra terceiro indicador de umidade, U3’, indica a necessidade de proteção 

contra chuvas. Nota-se a diminuição das chuvas nos meses de inverno, porém, não se pode 
desconsiderar durante todo o ano. No decorrer dos anos, a sazonalidade das chuvas pode ser 
identificada pelas ocorrências dos indicadores. 

 

 
Gráfico 3: Valores mensais para o indicador U3’.  Fonte: elaborado pelo autor 

 
O Gráfico 4 inicia os indicadores de aridez, A1’, o qual indica a necessidade de inércia 

térmica. Quanto maior a amplitude térmica do dia e menor a umidade relativa do ar, maior 
é a ocorrência deste indicador. Identifica-se que com a exceção do mês de janeiro, todos os 
demais meses têm a presença sutil deste indicador. Nos últimos anos a necessidade desta 
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inércia térmica têm se apresentado maior, em especial devido à diminuição gradativa da 
umidade relativa do ar para Florianópolis. 

 

 
Gráfico 4: Valores mensais para o indicador A1’.  Fonte: elaborado pelo autor 

 
O Gráfico 5 mostra o segundo indicador de aridez, A2’, conveniência de dormir ao ar 

livre. Refere-se à temperatura externa ser mais confortável à noite, que a temperatura interna, 
mostrando-se necessária a ventilação para troca de ar, umidificando e refrescando o interior. 
As ocorrências são maiores nos meses mais quentes, apresentando crescimento ao longo dos 
anos. 

 
Gráfico 5: Valores mensais para o indicador A2’.  Fonte: elaborado pelo autor 

 
O Gráfico 6 apresenta o último indicador de aridez, A3’, que se refere à proteção contra 

o frio. Os valores são maiores nos meses mais frios e com o decorrer dos anos identifica-se 
a necessidade de maiores proteção nos anos iniciais e sua diminuição nos últimos anos. 

 

 
Gráfico 6: Valores mensais para o indicador A3’.  Fonte: elaborado pelo autor 

 
4.3. Discussão dos Resultados 

O movimento do ar torna-se necessário em ocasiões de temperaturas acima de 21º C e 
umidade relativa do ar acima de 70%. Este movimento do ar não só retira o calor, como 
desumidifica o ambiente (SENA et al., 2003). O uso de venezianas móveis, em que o usuário 
permita ou não a ventilação, proporcionam à edificação maior controle para conforto térmico 
passivo. Mesmo apresentando variações ora para mais, ora para menos, a necessidade de 
movimento do ar é considerada alta. 

Para a proteção contra chuvas, a extensão de beirais de coberturas e varandas auxiliam 
nos cuidados, permitindo que as aberturas ofereçam ventilação para o interior da edificação. 

O uso de paredes pesadas, com inércia térmica, para a constância da temperatura, deve 
ser avaliada com parcimônia, para evitar que o calor armazenado durante o dia não torne a 
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edificação quente durante a noite. Assim, o uso de resfriamento evaporativo, sombreamento 
de áreas e paredes com vegetação, propiciam o resfriando o ar antes de sua entrada na 
edificação (MORAES et al., 2016). Segundo Sorgato et al. (2011), “o dispositivo de 
sombreamento influencia significativamente na temperatura operativa do ambiente”, e 
complementa ainda “o sombreamento das aberturas proporciona maior conforto ao usuário 
e também reduz o consumo de energia quando a edificação for condicionada 
artificialmente”. 

Os cuidados de proteção contra o frio não devem ser descuidados para a cidade de 
Florianópolis, de acordo com a ocorrência do indicador, entre 20 e 50%. Segundo Moraes et 
al. (2016), “as estratégias híbridas correspondem a soluções de projeto complementares, cujo 
uso/aproveitamento deve ser controlado pelo usuário, pois ao longo do ano e, até mesmo do 
dia, as necessidades de adequação são variadas”. 

 
5. Considerações Finais 

A taxa de ocupação do solo, assim como a forma de sua utilização influenciam 
consideravelmente nas variações da temperatura, pois locais com vias pavimentadas de alto 
fluxo de veículos e baixa taxa de arborização comportam-se diferente que locais com alta 
taxa de arborização e baixo fluxo de veículos (KRÜGER e ROSSI, 2002). Segundo Oke et 
al. (2017), não se pode identificar uma causa isolada para os aumentos das temperaturas nas 
cidades, pois as causas são complexas e entrelaçadas, e são denominadas ilhas de calor. 

Os cursos dos seis indicadores verificados neste estudo mostram reações de valores 
devido a aumento de temperatura, diminuição de umidade relativa do ar e pluviosidade ao 
longo dos anos, o que acompanha os dados identificados por Ribeiro (2019), pois para o 
período de 1960 a 2018, a população passou de 361.309 para 1.933.105 pessoas, a 
temperatura média para Florianópolis aumentou 0,6ºC, porém a pluviosidade e a umidade 
relativa do ar diminuíram, 49,36 mm e 5,5% respectivamente.  

Assim, os dados provenientes da utilização do Método de Mahoney Remodelado, 
reproduziram as variações climáticas ocorridas na cidade de Florianópolis, corroborando 
assim com a sua utilização como base de estudo para identificação de premissas para projeto 
de edificações mais eficientes e sustentáveis. 
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Apêndice A – Dados Climáticos dos TRY 1963, 1970, 1981, 1998, 2004 e 2014 

 
 

 
Tabela A1: Dados Climáticos do TRY 1963.  Fonte: adaptado de Ribeiro (2019) 

 
 

 
Tabela A2: Dados Climáticos do TRY 1970.  Fonte: adaptado de Ribeiro (2019) 

 
 

 
Tabela A3: Dados Climáticos do TRY 1981.  Fonte: adaptado de Ribeiro (2019) 

 
 
 
 
 
 
 

SIGLA Altit. INÍCIO FIM TRY

SC-FL 6 1960 1969 1963
DADOS CLIMÁTICOS
Temperatura  (⁰C) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL

TM máx 28,58 27,32 27,57 26,40 23,77 21,94 21,73 20,63 21,90 22,44 24,21 25,85 28,58
TM mín 22,36 21,53 22,03 17,89 15,56 13,76 14,53 14,80 17,17 17,65 18,97 19,96 13,76

TM 25,47 24,43 24,80 22,15 19,67 17,85 18,13 17,72 19,54 20,05 21,59 22,91 21,19
AT 6,22 5,79 5,54 8,51 8,21 8,18 7,20 5,83 4,73 4,79 5,24 5,89 14,82

Umidade e Chuva Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL
Umid. Rel % 87,60 87,40 86,30 85,60 83,60 85,50 86,70 84,90 89,90 86,40 86,20 83,90 86,17

Precip (PL) (mm) 284,60 244,50 198,50 17,30 11,50 54,50 73,20 94,10 168,00 132,30 128,90 55,20 1462,60
Vento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL

Velocidade (m/s) 7,66 6,22 6,84 5,97 6,28 5,99 6,24 6,96 6,50 7,57 7,63 7,50 6,78
Direção N NO N O O O SO O O NO NO N NO

FLORIANÓPOLIS - SC
CIDADE Longit.

48º 33” W
Latit.

27º 40’ S
FONTE

ICEA - FAB

SIGLA Altit. INÍCIO FIM TRY

SC-FL 6 1970 1979 1970
DADOS CLIMÁTICOS
Temperatura  (⁰C) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL

TM máx 28,11 29,11 27,66 26,86 24,13 21,67 20,64 20,96 22,06 22,74 23,91 26,35 29,11
TM mín 21,65 22,40 21,59 19,04 17,67 15,99 14,70 14,55 15,23 17,04 17,11 20,43 14,55

TM 24,88 25,76 24,63 22,95 20,90 18,83 17,67 17,76 18,65 19,89 20,51 23,39 21,32
AT 6,46 6,71 6,07 7,82 6,46 5,68 5,94 6,41 6,83 5,70 6,80 5,92 14,56

Umidade e Chuva Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL
Umid. Rel % 78,20 81,10 82,80 82,10 85,60 84,40 84,80 79,20 83,50 81,20 78,30 82,10 81,94

Precip (PL) (mm) 172,40 117,60 153,00 59,60 108,50 142,90 147,30 164,00 90,50 72,90 74,20 94,70 1397,60
Vento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL

Velocidade (m/s) 9,14 8,45 8,50 7,26 8,02 8,50 8,41 9,59 7,85 9,81 8,77 9,05 8,61
Direção O O O O O O O O O O O O O

CIDADE

FLORIANÓPOLIS - SC
Latit. Longit.

48º 33” W27º 40’ S
FONTE

ICEA (FAB)

SIGLA Altit. INÍCIO FIM TRY

SC-FL 6 1980 1989 1981
DADOS CLIMÁTICOS
Temperatura  (⁰C) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL

TM máx 27,49 28,97 27,04 24,91 25,58 21,22 20,37 21,56 21,63 22,19 25,75 26,21 28,97
TM mín 22,62 23,60 21,31 19,24 18,84 14,68 13,81 14,94 16,35 16,35 20,11 20,23 13,81

TM 25,06 26,29 24,18 22,08 22,21 17,95 17,09 18,25 18,99 19,27 22,93 23,22 21,46
AT 4,87 5,37 5,73 5,67 6,74 6,54 6,56 6,62 5,28 5,84 5,64 5,98 15,16

Umidade e Chuva Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL
Umid. Rel % 85,60 82,50 79,80 80,80 94,80 82,10 83,90 93,50 88,50 92,00 80,00 79,80 85,28

Precip (PL) (mm) 56,80 151,90 217,70 136,70 276,70 195,80 85,10 44,30 1374,50 136,80 82,40 181,60 2940,30
Vento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL

Velocidade (m/s) 7,92 7,19 7,60 6,66 6,77 6,68 7,40 7,53 9,69 8,72 8,41 8,49 7,75
Direção O O O SO SO S SO S SO O NO O SO

FLORIANÓPOLIS - SC
CIDADE Longit.

48º 33” W
Latit.

27º 40’ S
FONTE

ICEA - FAB

taia_
Caixa de texto
486



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 

de maio de 2020 
 

 

 
 

 
Tabela A4: Dados Climáticos do TRY 1998.  Fonte: adaptado de Ribeiro (2019) 

 
 
 

 
Tabela A5: Dados Climáticos do TRY 2004.  Fonte: adaptado de Ribeiro (2019) 

 
 
 

 
Tabela A6: Dados Climáticos do TRY 2014.  Fonte: adaptado de Ribeiro (2019) 

 
 
 
 
 
 
 

SIGLA Altit. INÍCIO FIM TRY

SC-FL 6 1990 1999 1998
DADOS CLIMÁTICOS
Temperatura  (⁰C) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL

TM máx 28,33 27,16 27,43 25,62 23,41 20,60 20,24 20,83 20,90 22,71 24,00 26,70 28,33
TM mín 23,10 23,29 21,45 19,52 15,81 12,73 15,15 15,57 16,66 17,73 18,83 20,78 12,73

TM 25,72 25,23 24,44 22,57 19,61 16,67 17,70 18,20 18,78 20,22 21,42 23,74 21,19
AT 5,23 3,87 5,98 6,10 7,60 7,87 5,09 5,26 4,24 4,98 5,17 5,92 15,60

Umidade e Chuva Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL
Umid. Rel % 85,10 85,20 82,80 82,00 80,60 83,60 86,10 88,30 85,60 84,30 81,50 79,90 83,75

Precip (PL) (mm) 273,00 175,00 202,10 218,20 104,20 100,30 136,50 200,10 230,20 108,30 121,00 116,00 1984,90
Vento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL

Velocidade (m/s) 5,76 5,31 5,38 5,74 5,07 4,78 5,43 5,25 6,45 6,07 6,62 6,68 5,71
Direção NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

CIDADE

FLORIANÓPOLIS - SC
Latit. Longit.

48º 33” W27º 40’ S
FONTE

ICEA (FAB)

SIGLA Altit. INÍCIO FIM TRY

SC-FL 6 2000 2009 2004
DADOS CLIMÁTICOS
Temperatura  (⁰C) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL

TM máx 26,61 27,17 26,44 25,65 20,99 21,50 19,39 21,04 22,53 22,47 24,54 25,41 27,17
TM mín 21,90 21,44 20,84 21,12 16,06 15,84 14,36 14,99 18,36 17,53 19,52 21,07 14,36

TM 24,26 24,31 23,64 23,39 18,53 18,67 16,88 18,02 20,45 20,00 22,03 23,24 21,12
AT 4,71 5,73 5,60 4,53 4,93 5,66 5,03 6,05 4,17 4,94 5,02 4,34 12,81

Umidade e Chuva Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL
Umid. Rel % 81,40 77,60 79,30 82,40 81,20 83,40 81,80 79,90 83,40 75,40 79,10 79,80 80,39

Precip (PL) (mm) 255,40 100,80 191,40 125,40 168,20 117,80 71,40 24,30 107,20 107,70 107,20 206,10 1582,90
Vento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL

Velocidade (m/s) 5,74 6,13 6,13 5,65 5,15 5,94 6,58 7,27 8,29 6,88 7,18 6,78 6,48
Direção N NO O NO O O O O NO NO N NO NO

FLORIANÓPOLIS - SC
CIDADE Longit.

48º 33” W
Latit.

27º 40’ S
FONTE

ICEA - FAB

SIGLA Altit. INÍCIO FIM TRY

SC-FL 6 2009 2018 2014
DADOS CLIMÁTICOS
Temperatura  (⁰C) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL

TM máx 28,78 29,62 26,60 24,24 22,47 20,31 20,26 21,81 21,60 24,52 26,09 28,19 29,62
TM mín 23,21 23,34 21,31 19,59 17,38 16,35 15,66 15,33 18,00 19,91 20,97 22,68 15,33

TM 26,00 26,48 23,96 21,92 19,93 18,33 17,96 18,57 19,80 22,22 23,53 25,44 22,01
AT 5,57 6,28 5,29 4,65 5,09 3,96 4,60 6,48 3,60 4,61 5,12 5,51 14,29

Umidade e Chuva Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL
Umid. Rel % 76,60 75,20 76,30 75,90 77,30 79,80 77,50 75,10 78,90 73,10 76,10 75,60 76,45

Precip (PL) (mm) 118,00 74,90 96,50 61,50 61,70 111,70 2,10 71,60 138,60 95,60 62,00 128,10 1022,30
Vento Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ANUAL

Velocidade (m/s) 7,40 8,01 6,28 6,35 6,08 6,24 5,90 7,22 7,23 8,07 7,78 7,77 7,03
Direção S S S S S S S S S S S S S

CIDADE

FLORIANÓPOLIS - SC
Latit. Longit.

48º 33” W27º 40’ S
FONTE

ICEA (FAB)
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Apêndice B – Memória de Cálculo de MMR - TRY 1963, 1970, 1981, 1998, 2004 e 2014 

 
 

 
Tabela B1: Graus de Pertinência e Indicadores para TRY 1963.  Fonte: elaborado pelo autor 

 
 

 
Tabela B2: Graus de Pertinência e Indicadores para TRY 1970.  Fonte: elaborado pelo autor 

 
 

MÉTODO DE MAHONEY REMODELADO 
GRAU DE PERTINÊNCIA
Temperatura (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µTM alta 1,00 1,00 1,00 0,93 0,43 0,07 0,13 0,04 0,41 0,51 0,82 1,00
µTM média 0,00 0,00 0,00 0,07 0,57 0,93 0,87 0,96 0,59 0,49 0,18 0,00
µTM baixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amplit. Térmica (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µAT pequena 1,00 0,71 0,72 0,57 0,59 0,59 0,64 0,71 0,76 0,76 0,74 0,71
µAT grande 0,00 0,29 0,28 0,43 0,41 0,41 0,36 0,29 0,24 0,24 0,26 0,29
UR (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µUR seco 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,05 0,07 0,07 0,08
µUR úmido 0,94 0,94 0,93 0,93 0,92 0,93 0,93 0,92 0,95 0,93 0,93 0,92
Pluviosidade (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µPL alta 0,67 0,59 0,50 0,04 0,03 0,14 0,18 0,24 0,42 0,33 0,32 0,14
Rigor Térmico DIA/TM Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µRT dia frio 0,18 0,23 0,22 0,27 0,38 0,45 0,46 0,51 0,45 0,43 0,36 0,29
µRT dia confortável 0,00 0,00 0,00 0,10 0,29 0,72 0,77 0,98 0,73 0,73 0,45 0,18
µRT dia quente 0,82 0,77 0,78 0,73 0,62 0,55 0,54 0,49 0,55 0,57 0,64 0,71
Rigor Térmico NOITE/TM Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µRT noite frio 0,43 0,47 0,45 0,35 0,23 0,14 0,18 0,19 0,32 0,34 0,41 0,46
µRT noite confortável 0,74 0,88 0,80 0,24 0,23 0,00 0,08 0,12 0,47 0,17 0,52 0,79
µRT noite quente 0,57 0,53 0,55 0,35 0,23 0,14 0,18 0,19 0,32 0,34 0,41 0,46

INDICADORES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Freq Anual
U1' 0,82 0,77 0,78 0,73 0,62 0,55 0,54 0,49 0,55 0,57 0,64 0,71 7,76
U2' 0,00 0,00 0,00 0,10 0,29 0,72 0,77 0,92 0,73 0,73 0,45 0,18 4,90
U3' 0,67 0,59 0,50 0,04 0,03 0,14 0,18 0,24 0,42 0,33 0,32 0,14 3,59
A1' 0,00 0,06 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,05 0,07 0,07 0,08 0,77
A2' 0,57 0,53 0,55 0,35 0,23 0,14 0,18 0,19 0,32 0,34 0,41 0,46 4,28
A3' 0,18 0,23 0,22 0,27 0,38 0,45 0,46 0,51 0,45 0,43 0,36 0,29 4,24

4-Calcular E Enviar Indicadores Localidade 01 9-Limpar 10-Calcular e Enviar Indicadores Localidade 02

MÉTODO DE MAHONEY REMODELADO 
GRAU DE PERTINÊNCIA
Temperatura (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µTM alta 1,00 1,00 1,00 1,00 0,68 0,27 0,03 0,05 0,23 0,48 0,60 1,00
µTM média 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,73 0,97 0,95 0,77 0,52 0,40 0,00
µTM baixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amplit. Térmica (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µAT pequena 1,00 0,66 0,70 0,61 0,68 0,72 0,70 0,68 0,66 0,72 0,66 0,70
µAT grande 0,00 0,34 0,30 0,39 0,32 0,28 0,30 0,32 0,34 0,29 0,34 0,30
UR (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µUR seco 0,31 0,09 0,09 0,09 0,07 0,08 0,08 0,32 0,08 0,09 0,31 0,09
µUR úmido 0,69 0,91 0,91 0,91 0,93 0,92 0,92 0,68 0,92 0,91 0,69 0,91
Pluviosidade (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µPL alta 0,43 0,29 0,38 0,15 0,27 0,36 0,37 0,41 0,23 0,18 0,19 0,24
Rigor Térmico DIA/TM Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µRT dia frio 0,20 0,16 0,22 0,25 0,37 0,47 0,51 0,50 0,45 0,42 0,37 0,27
µRT dia confortável 0,00 0,00 0,00 0,02 0,47 0,80 0,97 0,97 0,71 0,55 0,50 0,11
µRT dia quente 0,80 0,84 0,78 0,75 0,63 0,53 0,49 0,50 0,55 0,58 0,63 0,73
Rigor Térmico NOITE/TM Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µRT noite frio 0,47 0,44 0,47 0,41 0,34 0,25 0,19 0,18 0,21 0,31 0,31 0,48
µRT noite confortável 0,87 0,75 0,88 0,53 0,17 0,29 0,10 0,08 0,18 0,44 0,03 0,89
µRT noite quente 0,53 0,56 0,53 0,41 0,34 0,25 0,19 0,18 0,21 0,31 0,31 0,48

INDICADORES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Freq Anual
U1' 0,69 0,84 0,78 0,75 0,63 0,53 0,49 0,50 0,55 0,58 0,63 0,73 7,70
U2' 0,00 0,00 0,00 0,02 0,47 0,80 0,92 0,68 0,71 0,55 0,50 0,11 4,76
U3' 0,43 0,29 0,38 0,15 0,27 0,36 0,37 0,41 0,23 0,18 0,19 0,24 3,49
A1' 0,00 0,09 0,09 0,09 0,07 0,08 0,08 0,32 0,08 0,09 0,31 0,09 1,39
A2' 0,53 0,56 0,53 0,41 0,34 0,25 0,19 0,18 0,21 0,31 0,31 0,48 4,30
A3' 0,20 0,16 0,22 0,25 0,37 0,47 0,51 0,50 0,45 0,42 0,37 0,27 4,19
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Tabela B3: Graus de Pertinência e Indicadores para TRY 1981.  Fonte: elaborado pelo autor 

 
 
 

 
Tabela B4: Graus de Pertinência e Indicadores para TRY 1998.  Fonte: elaborado pelo autor 

 
 
 

MÉTODO DE MAHONEY REMODELADO 
GRAU DE PERTINÊNCIA
Temperatura (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µTM alta 1,00 1,00 1,00 0,92 0,94 0,09 0,00 0,15 0,30 0,35 1,00 1,00
µTM média 0,00 0,00 0,00 0,09 0,06 0,91 0,92 0,85 0,70 0,65 0,00 0,00
µTM baixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amplit. Térmica (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µAT pequena 1,00 0,73 0,71 0,72 0,66 0,67 0,67 0,67 0,74 0,71 0,72 0,70
µAT grande 0,00 0,27 0,29 0,28 0,34 0,33 0,33 0,33 0,26 0,29 0,28 0,30
UR (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µUR seco 0,07 0,09 0,32 0,10 0,03 0,09 0,08 0,03 0,06 0,04 0,10 0,32
µUR úmido 0,93 0,91 0,68 0,90 0,97 0,91 0,92 0,97 0,94 0,96 0,90 0,68
Pluviosidade (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µPL alta 0,14 0,38 0,54 0,34 0,65 0,49 0,21 0,11 1,00 0,34 0,21 0,45
Rigor Térmico DIA/TM Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µRT dia frio 0,23 0,17 0,24 0,33 0,30 0,48 0,52 0,47 0,47 0,44 0,30 0,28
µRT dia confortável 0,00 0,00 0,00 0,34 0,23 0,90 0,93 0,82 0,81 0,67 0,20 0,13
µRT dia quente 0,77 0,83 0,76 0,67 0,70 0,52 0,48 0,53 0,53 0,56 0,70 0,72
Rigor Térmico NOITE/TM Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µRT noite frio 0,43 0,39 0,48 0,42 0,40 0,19 0,14 0,20 0,27 0,27 0,46 0,47
µRT noite confortável 0,71 0,55 0,92 0,59 0,48 0,10 0,00 0,14 0,34 0,34 0,82 0,85
µRT noite quente 0,57 0,61 0,52 0,42 0,40 0,19 0,14 0,20 0,27 0,27 0,46 0,47

INDICADORES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Freq Anual
U1' 0,77 0,83 0,68 0,67 0,70 0,52 0,48 0,53 0,53 0,56 0,70 0,68 7,65
U2' 0,00 0,00 0,00 0,34 0,23 0,90 0,92 0,82 0,81 0,67 0,20 0,13 5,02
U3' 0,14 0,38 0,54 0,34 0,65 0,49 0,21 0,11 1,00 0,34 0,21 0,45 4,87
A1' 0,00 0,09 0,29 0,10 0,03 0,09 0,08 0,03 0,06 0,04 0,10 0,30 1,20
A2' 0,57 0,61 0,52 0,42 0,40 0,19 0,14 0,20 0,27 0,27 0,46 0,47 4,54
A3' 0,23 0,17 0,24 0,33 0,30 0,48 0,52 0,47 0,47 0,44 0,30 0,28 4,23

4-Calcular E Enviar Indicadores Localidade 01 9-Limpar 10-Calcular e Enviar Indicadores Localidade 02

MÉTODO DE MAHONEY REMODELADO 
GRAU DE PERTINÊNCIA
Temperatura (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µTM alta 1,00 1,00 1,00 1,00 0,42 0,00 0,04 0,14 0,26 0,54 0,78 1,00
µTM média 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,83 0,96 0,86 0,74 0,46 0,22 0,00
µTM baixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amplit. Térmica (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µAT pequena 1,00 0,81 0,70 0,70 0,62 0,61 0,75 0,74 0,79 0,75 0,74 0,70
µAT grande 0,00 0,19 0,30 0,31 0,38 0,39 0,25 0,26 0,21 0,25 0,26 0,30
UR (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µUR seco 0,07 0,07 0,09 0,09 0,10 0,08 0,07 0,06 0,07 0,08 0,09 0,32
µUR úmido 0,93 0,93 0,91 0,91 0,90 0,92 0,93 0,94 0,93 0,92 0,91 0,68
Pluviosidade (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µPL alta 0,65 0,44 0,50 0,54 0,26 0,25 0,34 0,50 0,56 0,27 0,30 0,29
Rigor Térmico DIA/TM Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µRT dia frio 0,19 0,24 0,23 0,30 0,39 0,51 0,53 0,50 0,50 0,42 0,37 0,26
µRT dia confortável 0,00 0,00 0,00 0,22 0,38 0,97 0,92 0,99 0,97 0,69 0,48 0,05
µRT dia quente 0,81 0,76 0,77 0,70 0,61 0,49 0,47 0,50 0,50 0,58 0,63 0,74
Rigor Térmico NOITE/TM Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µRT noite frio 0,41 0,40 0,47 0,44 0,25 0,09 0,21 0,23 0,29 0,34 0,40 0,50
µRT noite confortável 0,63 0,60 0,89 0,67 0,27 0,00 0,17 0,23 0,39 0,19 0,48 1,00
µRT noite quente 0,59 0,60 0,53 0,44 0,25 0,09 0,21 0,23 0,29 0,34 0,40 0,50

INDICADORES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Freq Anual
U1' 0,81 0,76 0,77 0,70 0,61 0,49 0,47 0,50 0,50 0,58 0,63 0,68 7,51
U2' 0,00 0,00 0,00 0,22 0,38 0,92 0,92 0,94 0,93 0,69 0,48 0,05 5,53
U3' 0,65 0,44 0,50 0,54 0,26 0,25 0,34 0,50 0,56 0,27 0,30 0,29 4,90
A1' 0,00 0,07 0,09 0,09 0,10 0,08 0,07 0,06 0,07 0,08 0,09 0,30 1,10
A2' 0,59 0,60 0,53 0,44 0,25 0,09 0,21 0,23 0,29 0,34 0,40 0,50 4,47
A3' 0,19 0,24 0,23 0,30 0,39 0,51 0,53 0,50 0,50 0,42 0,37 0,26 4,43
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Tabela B5: Graus de Pertinência e Indicadores para TRY 2004.  Fonte: elaborado pelo autor 

 
 
 

 
Tabela B6: Graus de Pertinência e Indicadores para TRY 2014.  Fonte: elaborado pelo autor 

 

MÉTODO DE MAHONEY REMODELADO 
GRAU DE PERTINÊNCIA
Temperatura (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µTM alta 1,00 1,00 1,00 1,00 0,21 0,23 0,00 0,10 0,59 0,50 0,91 1,00
µTM média 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,77 0,88 0,90 0,41 0,50 0,09 0,00
µTM baixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amplit. Térmica (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µAT pequena 1,00 0,71 0,72 0,77 0,75 0,72 0,75 0,70 0,79 0,75 0,75 0,78
µAT grande 0,00 0,29 0,28 0,23 0,25 0,28 0,25 0,30 0,21 0,25 0,25 0,22
UR (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µUR seco 0,09 0,31 0,32 0,09 0,09 0,08 0,09 0,32 0,08 0,30 0,32 0,32
µUR úmido 0,91 0,69 0,68 0,91 0,91 0,92 0,91 0,68 0,92 0,70 0,68 0,68
Pluviosidade (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µPL alta 0,61 0,25 0,48 0,31 0,42 0,29 0,18 0,06 0,27 0,27 0,27 0,51
Rigor Térmico DIA/TM Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µRT dia frio 0,26 0,24 0,27 0,30 0,49 0,47 0,57 0,49 0,43 0,43 0,35 0,31
µRT dia confortável 0,06 0,00 0,09 0,22 0,97 0,85 0,79 0,96 0,73 0,61 0,40 0,26
µRT dia quente 0,74 0,76 0,73 0,70 0,51 0,53 0,43 0,51 0,57 0,57 0,65 0,69
Rigor Térmico NOITE/TM Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µRT noite frio 0,46 0,48 0,50 0,49 0,26 0,25 0,17 0,20 0,37 0,33 0,43 0,49
µRT noite confortável 0,83 0,91 0,99 0,96 0,30 0,27 0,05 0,14 0,35 0,51 0,65 0,97
µRT noite quente 0,54 0,52 0,50 0,51 0,26 0,25 0,17 0,20 0,37 0,33 0,43 0,51

INDICADORES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Freq Anual
U1' 0,74 0,69 0,68 0,70 0,51 0,53 0,43 0,51 0,57 0,57 0,65 0,68 7,24
U2' 0,06 0,00 0,09 0,22 0,91 0,85 0,79 0,68 0,73 0,61 0,40 0,26 5,59
U3' 0,61 0,25 0,48 0,31 0,42 0,29 0,18 0,06 0,27 0,27 0,27 0,51 3,93
A1' 0,00 0,29 0,28 0,09 0,09 0,08 0,09 0,30 0,08 0,25 0,25 0,22 2,02
A2' 0,54 0,52 0,50 0,51 0,26 0,25 0,17 0,20 0,37 0,33 0,43 0,51 4,60
A3' 0,26 0,24 0,27 0,30 0,49 0,47 0,57 0,49 0,43 0,43 0,35 0,31 4,64

4-Calcular E Enviar Indicadores Localidade 01 9-Limpar 10-Calcular e Enviar Indicadores Localidade 02

MÉTODO DE MAHONEY REMODELADO 
GRAU DE PERTINÊNCIA
Temperatura (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µTM alta 1,00 1,00 1,00 0,88 0,48 0,17 0,09 0,21 0,46 0,94 1,00 1,00
µTM média 0,00 0,00 0,00 0,12 0,52 0,83 0,91 0,79 0,54 0,06 0,00 0,00
µTM baixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amplit. Térmica (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µAT pequena 1,00 0,69 0,74 0,77 0,75 0,80 0,77 0,68 0,82 0,77 0,74 0,72
µAT grande 0,00 0,31 0,26 0,23 0,25 0,20 0,23 0,32 0,18 0,23 0,26 0,28
UR (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µUR seco 0,31 0,30 0,31 0,30 0,31 0,32 0,31 0,30 0,32 0,29 0,30 0,30
µUR úmido 0,69 0,70 0,69 0,70 0,69 0,68 0,69 0,70 0,68 0,71 0,70 0,70
Pluviosidade (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µPL alta 0,30 0,19 0,24 0,15 0,15 0,28 0,01 0,18 0,35 0,24 0,16 0,32
Rigor Térmico DIA/TM Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µRT dia frio 0,17 0,14 0,26 0,36 0,44 0,53 0,53 0,46 0,47 0,35 0,29 0,20
µRT dia confortável 0,00 0,00 0,07 0,45 0,62 0,91 0,91 0,78 0,83 0,41 0,15 0,00
µRT dia quente 0,83 0,86 0,74 0,64 0,56 0,47 0,47 0,54 0,53 0,65 0,71 0,80
Rigor Térmico NOITE/TM Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
µRT noite frio 0,40 0,40 0,48 0,43 0,32 0,27 0,24 0,22 0,35 0,45 0,50 0,43
µRT noite confortável 0,62 0,60 0,93 0,66 0,49 0,34 0,24 0,19 0,58 0,75 0,99 0,71
µRT noite quente 0,60 0,60 0,52 0,43 0,32 0,27 0,24 0,22 0,35 0,45 0,50 0,57

INDICADORES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Freq Anual
U1' 0,69 0,70 0,69 0,64 0,56 0,47 0,47 0,54 0,53 0,65 0,70 0,70 7,34
U2' 0,00 0,00 0,07 0,45 0,62 0,68 0,69 0,70 0,68 0,41 0,15 0,00 4,45
U3' 0,30 0,19 0,24 0,15 0,15 0,28 0,01 0,18 0,35 0,24 0,16 0,32 2,56
A1' 0,00 0,30 0,26 0,23 0,25 0,20 0,23 0,30 0,18 0,23 0,26 0,28 2,72
A2' 0,60 0,60 0,52 0,43 0,32 0,27 0,24 0,22 0,35 0,45 0,50 0,57 5,07
A3' 0,17 0,14 0,26 0,36 0,44 0,53 0,53 0,46 0,47 0,35 0,29 0,20 4,21

4-Calcular E Enviar Indicadores Localidade 01 9-Limpar 10-Calcular e Enviar Indicadores Localidade 02
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Resumo 

O artigo apresenta o desenvolvimento de embalagens sustentáveis a partir do 

reaproveitamento de cascas de castanha-do-Brasil junto ao poliuretano de mamona. A 

castanha-do-Brasil é uma oleaginosa típica da região amazônica a qual gera mais de 56 mil 

toneladas de resíduos por ano. Este estudo adotou a metodologia experimental para testes 

iniciais, dividido em três etapas. A primeira constitui pelo estudo do design de materiais e a 

seleção das matérias-primas para os testes. A segunda, na qual são realizados os testes 

iniciais, observação do comportamento e análise dos resultados. E a última etapa, com a 

confecção dos protótipos e sugestões de futuras aplicações. As investigações realizadas 

auxiliam no aperfeiçoamento de tecnologias artesanais de baixo custo de fabricação, visando 

a possibilidade de aplicação em diversas áreas para contribuir com a valorização deste 

subproduto da biodiversidade amazônica.   

 

Palavras-chave: Design; Materiais; Sustentabilidade; Embalagem; Materiais Compósitos 

 

Abstract 

The article presents the development of sustainable packaging from the reuse of Brazil nut 

shells next to castor bean polyurethane. Brazil nut is a typical oilseed in the Amazon 

region that generates more than 56,000 tons of waste per year. This study adopted the 

experimental methodology for initial tests, divided into three stages. The first is the study 
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of material design and the selection of raw materials for testing. The second, in which 

initial tests are performed, behavior observation and analysis of results. And the last stage, 

with the preparation of prototypes and suggestions for future applications. The 

investigations carried out help in the improvement of artisanal technologies of low 

manufacturing cost, aiming at the possibility of application in several areas to contribute 

to the valorization of this by-product of Amazonian biodiversity. 

Keywords: Design; Materials; Sustainability; Packaging; Composite Materials 

 

 

1. Introdução 

 

A demanda por produtos mais sustentáveis é um dos grandes destaques no Brasil e no 

mundo. Por conta da vasta biodiversidade nacional, há diversas pesquisas que estão 

agregando valor aos compostos orgânicos como matérias-primas para embalagens 

biodegradáveis, para conscientizar sobre o aumento do ciclo de vida dos produtos e diminuir 

da produção do uso de matérias-primas fósseis. 

O desenvolvimento de novos materiais tem se destacado em diversas áreas, em especial 

no design de produtos, onde nele se encontra o estudo de materiais como uma alternativa 

criativa e inovadora de propor soluções aliadas aos conceitos de sustentabilidade. Segundo 

WWF-Brasil, o Brasil é o 4° maior produtor mundial de lixo plástico, porém apenas 1,28% 

são reciclados, o que acarreta no descarte irregular de materiais que ainda poderiam ser 

reutilizados e tais impactos afetam diretamente a meio ambiente, como: qualidade do ar, do 

solo e fornecimento de água. 

A exemplo de biomassas, a castanha-do-Brasil, popularmente conhecida como castanha-

do-Pará, é um tipo de oleaginosa típica da região Norte a qual apresenta nutrientes benéficos 

para a saúde e de importante aplicação no mercado (EMBRAPA, 2011). Todavia, o aumento 

do consumo interno e externo resultou em acúmulo significativo de resíduos gerados durante 

a extração da amêndoa, sendo 40,3 mil toneladas de amêndoas por ano; para cada tonelada 

são geradas 1,4 toneladas de resíduos (casca mais ouriço), totalizando mais de 56 mil 

toneladas de resíduos por ano. (Fecomércio, 2014) 

Devido às mudanças de comportamento por parte dos consumidores, muitas empresas 

estão migrando das fabricações de embalagens convencionais, para as mais ecológicas, a fim 

de atender a nova demanda de mercado e minimizar seus impactos gerados no meio 

ambiente. A Coca-Cola promoveu em 2019 o “Desafio da Inovação Beyond Packaging”, 

uma campanha voltada para startups em estágio inicial (Sustentare Design) ou consolidadas, 

com o objetivo de selecionar projetos que promovessem a redução do plástico em seus 

produtos, através do uso de embalagens inteligentes ou com matéria-prima sustentável e 

renovável.  

Levando em consideração esse contexto, o presente trabalho objetivou a implementação 

da casca da castanha-do-Brasil como alternativa no design de embalagens, sendo a tampa de 

bebidas o produto escolhido para o estudo. 
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2. Procedimentos metodológicos 

Este capítulo abordará os procedimentos adotados para a realização da pesquisa, bem 

como as etapas com as devidas descrições ao longo do processo. Pesquisas de design que 

visam o reaproveitamento de resíduos para geração de impactos ambientais positivos 

requerem maior compreensão e atenção nos estágios. Experiência, Experimento e Expressão 

correspondem as três etapas que ocorrem de forma complementar no estudo, entre elas: a) 

Definição do material, do processo e obtenção dos mesmos, b) Experimentos iniciais com o 

resíduo, c) Produção de protótipos e execução de ensaios manuais.  

A Experiência é o processo no qual ocorre o estudo do design de materiais, seleção da 

matéria-prima necessária, junto ao método e preparação. No Experimento, ocorre a fase de 

prática criativa, na qual ocorrem os testes iniciais com o material, observação do 

comportamento e questionamento dos resultados para análise. Ao fim, a Expressão, onde há 

a confecção e percepção dos protótipos confeccionados, exposição dos resultados e 

sugestões de futuras aplicações.  

 

2.1 Castanha-do-Brasil  

A Bertholletia excelsa H. & B, conhecida popularmente como castanha-do-Pará, é 

originada da castanheira, árvore que chega a medir de 30 a 50 metros de altura e 1 a 2 metros 

de diâmetro, e sua composição dividide-se em três partes: ouriço, semente e amêndoa.  
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Figura 1: Composição da castanha-do-Brasil. Fonte: Campo Vivo (2017). 

 

O fruto da castanheira é o ouriço, de formato praticamente esférico e semelhante ao coco, 

envolvido por uma camada dura e lenhosa que chega a abrigar de 10 a 25 sementes, possui 

dimensões de 8 a 16cm de diâmetro e peso que pode variar entre 1 a 5 quilos. As sementes 

as quais apresentam um formato irregular e anguloso, com uma casca dura e rugosa, que 

representa 50% da semente. 

Pesquisas recentes como a de Melo (2013), apontam novos usos para os resíduos da 

castanha, tendo o reaproveitamento dos ouriços na criação de chapas para revestimentos, 

como incentivo para o design sustentável junto ao desenvolvimento das comunidades 

extrativistas produtoras, além de auxíliar na renda sem degradar a natureza.  

 

2.2 Resina poliuretana de mamona 

Os poliuretanos (PU’s) são polímeros produzidos pela reação de um poliol com um 

isocianato (di ou polifuncional), e de outros reagentes, como: desmoldantes, pigmentos, 

catalisadores, retardantes de chamas, cargas e agentes antienvelhecimento, etc. 

Para esta pesquisa, foi escolhido o poliuretano a base de óleo de mamona da marca 

KEHL® Polímeros Indústria e Comércio Ltda, composto de um pré-polímero AG101A e um 

poliol AG101B. Este PU possui algumas vantagens se comparadas aos plásticos derivados 

do petróleo, entre elas a origem de fonte natural e renovável, ser biodegradável e hidrofóbica.  

Segundo Ashby (2011), o PU de mamona possui também características importantes, 

como resistência a óleos e solventes, capacidade de surportar grandes cargas, resistência 

abrasiva, resistência ao corte, resistência climática, longa durabilidade, abatimento sonoro, 

e resistência elétrica. Foram elaborados testes iniciais para observar o comportamento do 

compósito desenvolvido pela mistura do PU de mamona junto às cascas da castanha, 

conforme Figura 3. 
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Figura 3: Testes iniciais do compósito com as cascas da castanha. Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

2.3 Processo de fabricação do compósito 

As cascas foram obtidas através de um fornecedor de castanhas sem casca em uma 

mercearia, localizada no centro de Curitiba. O processo de moagem do resíduo foi realizado 

primeiro na EMBRAPA-PR por meio de um moinho de facas, modelo MA680 – fabricante 

Marconi, obtendo-se uma espécie de farinha granulada (Figura 4). 
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Figura 4: Fases para obtenção da farinha. Fonte: elaborada pela autora. 

 

A confecção das matrizes foi realizada a partir das tampas originais das bebidas: Coca-

Cola, Del Valle e Ades, fabricadas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade). O material 

que melhor se adequou foi a borracha de silicone semi-flexível (Figura 5),  
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Figura 5: Moldes de silicone. Fonte: elaborada pela autora. 

 

pois não necessita de uma aplicação prévia de seladores para facilitar o desmolde, e destaca 

com precisão as ranhuras das tampas.  

Posteriormente, a farinha foi triturada no liquidificador industrial e resultou em grânulos 

menores, sendo estes posteriormente peneirados para subtrair apenas o pó, o qual seria 

misturado com o PU de mamona, garantindo um preenchimento mais uniforme nos moldes. 

Para a confecção dos protótipos (Figura 6),  
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Figura 6: Protótipos das tampas de bebidas. Fonte: elaborada pela autora. 

 

a moldagem foi realizada pelo processo de compressão manual, sem a inserção de calor, e 

passou por tempo de cura total de 48 horas, sendo metade do tempo no molde e o restante 

fora do molde. 

 

2.4 Análise dos resultados 

A pesquisa acerca da casca da castanha-do-Brasil destacou características relevantes da 

matéria-prima, como: dureza, flexibilidade e leveza (Figura 7).  
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Figura 7: Compressão da tampa. Fonte: elaborada pela autora. 

 

Tais aspectos foram fundamentais para agregar valor ao protótipo, e o compósito possui 

grande potencial para confecção de peças de embalagens (Figura 8), assim como outros 

produtos de design, como: mobiliário, joalheria e acessórios.  
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Figura 8: Embalagens: Coca-Cola, del Valle e Ades. Fonte: elaborada pela autora. 

 

Como se trata de testes em estágios iniciais, serão necessários testes físico-mecânicos 

aprofundados para avaliar sua resistência e durabilidade, assim como o seu grau de 

biodegradabilidade em contato com alimentos.  

 

 

3. Considerações finais 

Este trabalho teve objetivo inicial de apresentar um compósito inovador e de baixo custo 

de produção, o qual agrega valor à casca da castanha-do-Brasil aplicada às embalagens 

sustentáveis. Das 101 startups inscritas no programa da Coca-Cola, sendo 2 internacionais, 

a Sustentare Design e mais 19 projetos apresentaram suas propostas por meio de um pitch 

ao time de executivos da empresa, em São Paulo.  

Aos trabalhos futuros, recomenda-se aprimorar nas especificações técnicas, como testes 

físicos-mecânicos, para avaliar com maior precisão a resistência, durabilidade das tampas, 

como também o nível de toxidade do PU de mamona em contato com alimentos. Outra 

opção, seria o desenvolvimento de embalagens para uso secundário para substituição de 

berços para produtos feitos em poliestireno expandido, engradados para bebidas, entre 

outros. 
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Resumo 

O descarte mais comum do copo plástico ao meio ambiente leva cerca de 250 a 400 anos para sua 

decomposição, prejudicando a natureza, aumentando significativamente o lixo que é descartado, 

poluindo também às águas e o solo.  Este artigo apresenta o resultado de um estudo experimental, a 

fim de analisar a degradabilidade dos materiais que compõe os copos plásticos descartáveis. O 

objetivo desta análise é verificar qual dos copos analisados apresenta o menor impacto ambiental, 

percebido através da degradabilidade dos seus materiais, causada pelo efeito de ações oxidativas 

simuladas em ambiente de laboratório. Tendo como base a composição e a estruturação dos materiais 

mais comuns utilizados para fabricação do copo plástico descartável, consideramos amostras do 

poliestireno (isopor), polipropileno (plástico) e o amido de milho.  Utilizou-se como método a análise 

fotográfica para evidenciar os resultados e também análise em microscópio ótico para dar ênfase 

maior a observação realizada. O processo de análise dos copos descartáveis está configurado 

conforme prescreve a norma G160 da ASTM International - Standard Practice for Evaluating 

Microbial Susceptibility of Nonmetallic Materials By Laboratory Soil Burial, que trata de avaliar em 

laboratório a decomposição de materiais não metálicos em contato com o ambiente natural, como o 

solo. Ao final, pretende-se demonstrar qual dos materiais que compõe o copo plástico descartável é 

o mais indicado em relação a minimização do impacto ambiental causado pelo seu descarte. 

 

Palavras-chave: Copos descartáveis; Sustentabilidade; Impacto ambiental. 
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Abstract 

The most common disposal of the plastic cup to the environment takes about 250 to 400 years for its 

decomposition, damaging nature, significantly increasing the waste that is discarded, also polluting 

the waters and the soil. This article presents the result of an experimental study in order to analyze 

the degradability of the materials that make up disposable plastic cups. The purpose of this analysis 

is to verify which of the analyzed cups has the least environmental impact, perceived through the 

degradability of its materials, caused by the effect of simulated oxidative actions in the laboratory 

environment. Based on the composition and structuring of the most common materials used to 

manufacture the disposable plastic cup, we consider samples of polystyrene (styrofoam), 

polypropylene (plastic) and cornstarch. Photographic analysis was used as a method to evidence the 

results and also analysis under an optical microscope to give greater emphasis to the observation 

made. The analysis process of disposable cups is configured as prescribed by the ASTM International 

G160 standard - Standard Practice for Evaluating Microbial Susceptibility of Nonmetallic Materials 

By Laboratory Soil Burial, which tries to evaluate in the laboratory the decomposition of non-

metallic materials in contact with the natural environment, like the soil. In the end, it is intended to 

demonstrate which of the materials that make up the disposable plastic cup is the most suitable in 

relation to minimizing the environmental impact caused by its disposal. 

 

Keywords: Disposable cups; Sustainability; Environmental impact.  
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1. Introdução 

 

A utilização de copos descartáveis já é uma prática comum nos dias atuais, seja no inverno 

com aumento do consumo de café ou no verão pelo consumo de água, os copos descartáveis 

já fazem parte do cotidiano do ser humano. Entretanto, percebe-se atualmente, um 

movimento de popularização da preocupação com o impacto ambiental dos copos 

descartáveis.  

Por um lado, emergem iniciativas de diminuição do uso de copos ambientes de trabalho 

por exemplo, por outro, aparecem pesquisas de novos materiais e processos de fabricação 

para os copos, buscando a sustentabilidade como fim (BORGES, 2011). 

O fato é, que o copo plástico descartável tem sido o resíduo urbano menos reciclado do 

planeta, sendo um dos motivos da sua não reciclagem o baixo custo pago pelo resíduo as 

cooperativas e ou catadores. Diante deste contexto, a motivação para realização deste estudo 

tem como foco comparar a ação da degradabilidade nos diferentes materiais utilizados para 

fabricação dos copos plásticos, verificando como se comportam estes materiais no processo 

de degradação, principalmente no sentido da sustentabilidade (KAZAZIAN, 2005). 

Sabe-se que a principal matéria prima de uso na fabricação dos copos plásticos são 

materiais sintéticos, derivados de petróleo e formados pela união de grandes cadeias 

moleculares chamadas polí- meros (poly = muitos, meros = partes). As propriedades dos 

plásticos são definidas a partir do tamanho e da estrutura das moléculas desses polímeros 

(resinas) (FARIA,2009).  

Os copos geralmente são fabricados com resinas termoplásticas, com ou sem a 

incorporação de aditivos e/ou pigmentos, a critério do fabricante. As resinas termoplásticas, 

empregadas na fabricação dos copos devem obedecer às exigências da NBR 14865 

(07/2002). Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, 

rachaduras, furos e deformações, não devem apresentar sujidade, interna ou externamente, 

isentos de bordas afiadas e rebarbas, devendo suportar o calor do café sem deformar-se.  

Os copos devem ainda estar de acordo com a norma da ABNT NBR 14865 (07/2002) – 

Copos Plásticos Descartáveis, Portarias do Inmetro no 453 (01/12/2010) e no 125, publicada 

em 2002, tendo sido definidos, na ocasião, os critérios mínimos para assegurar a qualidade 

do produto oferecido ao consumidor.  

Existe uma grande quantidade de consumo e descarte de materiais plásticos, que gera 

muito lixo, e isso acarreta em muitos problemas ambientais (SILVA, 2010). O aumento do 

consumo de produtos que utilizam matérias primas retiradas da natureza, como os copos 

descartáveis, vem ultrapassando as capacidades biológicas da Terra, trazendo graves 

consequências ao meio ambiente (KAZAZIAN, 2005).  

 Para se ter uma idéia, a produção de um copo descartável chega a consumir 500 ml de 

água, enquanto a lavagem de um reaproveitável feita na pia utiliza 400 ml e na máquina 

‘lava copo’ apenas 100 ml, isto é, apenas 20% do que é gasto para se produzir um copinho 

plástico. Sendo que estes são geralmente descartados logo após o primeiro uso gerando 

maiores custos de coleta e necessitando de destinação adequada (KERPEN, 2014).  
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De acordo com Kerpen (2014), a produção de plásticos biodegradáveis seria uma solução 

para os produtos compostos de materiais plásticos, diminuindo os resíduos que demoram 

para decompor-se, onde a degradação neste caso é resultado da ação de micro-organismos 

naturais como bactérias, fungos e algas. Esse tipo de plástico é considerado ecologicamente 

correto, uma vez que não se acumula no meio ambiente (MARTINS e SANTANA, 2014).  

Nota-se nos copos descartáveis pesquisados a inexistência de informações ao consumidor 

final quanto à degradabilidade do material ou informações referentes ao processo de descarte 

do mesmo. Dentre os copos plásticos descartáveis pesquisados no mercado, selecionou-se 

os copos mais comuns encontrados e utilizados tanto para condicionamento de líquidos 

quentes e frios. 

 Foram selecionados os copos de plástico (PP), isopor (EPS) e de amido de milho 

(biopolímero) que possuem funcionalidades e propriedades semelhantes em relação a sua 

usabilidade e posterior descarte. Assim, tem-se como objetivo compreender as 

particularidades e diferenças entre os copos descartáveis encontrados no mercado brasileiro, 

e desta forma desencadear um processo de conscientização no sentido de que novas posturas 

sejam adotadas para minimizar impactos ao meio ambiente e favorecer mudanças nos 

padrões de consumo.  

 

1.1 Biopolímeros e Polímeros 

 

Os polímeros, em sua maioria, são hoje sintéticos, fabricados tendo como base matérias-

primas derivadas do petróleo. Após a transformação em produtos petroquímicos de primeira 

geração, como o eteno e o propeno, dão origem aos polímeros na segunda geração 

petroquímica, como o polietileno e o propileno. A reação química que conduz a formação 

de polímeros e a polimerização. Os plásticos, cujo termo deriva do grego “plastikos”, que 

significa maleável, são materiais cujo componente principal é um polímero orgânico 

sintético, sendo possível moldar pela ação do calor e pressão (COUTINHO et al., 2004).  

Por sua vez, os biopolímeros são classificados como polímeros naturais sintetizados por 

organismos vivos, sob as mais diversas condições ambientais, com diferentes composições 

de monômeros, estrutura macromolecular e diferentes propriedades físicas. Constituem 

exemplos de biopolímeros o amido, as proteínas, além dos ácidos nucleicos (DNA e RNA), 

cujos respectivos monômeros são os açúcares, os aminoácidos e os ácidos nucleicos 

(EPOBIO, 2006). 

Conforme descrito por Gomes (2014), a maioria dos biopolímeros é biocompatível (não 

produz efeito tóxico) e biodegradável (decompondo-se em curto espaço de tempo, em 

ambientes microbiologicamente ativos). A maioria (cerca de 90%) se decompõe no prazo de 

seis meses. No entanto, plásticos sintéticos também podem ser biodegradáveis e a maioria 

dos que são assim definidos, tem como base o petróleo. 

Na definição da American Society Testing and Materials (ASTM), biodegradável é o 

material “capaz de sofrer degradação em dióxido de carbono, metano água, compostos 

inorgânicos ou biomassa no qual o mecanismo predominante é a ação enzimática de 
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microorganismos, que pode ser medida por testes padronizados, em um período especificado 

de tempo…” (DOTY, 2005). 

Portanto, plásticos biodegradáveis podem ser obtidos de polímeros naturais ou sintéticos, 

e podem ser produzidos por fontes renováveis ou ainda nao renovaveis.  De todo modo, cabe 

ressaltar que, apesar das características interessantes dos biopolímeros tais como a 

biodegradabilidade e o uso de recursos renováveis, muitos ainda não apresentam 

propriedades físicas idênticas aos polímeros petroquímicos (por exemplo, maior fragilidade 

e decomposição muito rápida) e, em especial tem seu custo de produção elevado, se 

comparado ao processo tradicional de polímeros (COUTINHO et al, 2004). 

 

2 Materiais e métodos 

 

 Para os testes, foram escolhidos 3 tipos de copos descartáveis, com uso voltado 

principalmente às bebidas quentes, de acordo com seu material: polipropileno (pp), Isopor 

(EPS) e o biopolímero (amido de milho).  

O objetivo central é analisar e comparar a degradabilidade dos materiais dos copos 

plásticos. Seguindo às orientações da Norma G160 da ASTM, utilizou-se também uma 

garrafa de água potável com PH 7, sob condições de temperatura ambiente. Também foram 

utilizados vidros para acondicionar os copos descartáveis imersos na água. 

As amostras foram observadas em períodos que totalizaram 40 dias de imersão, a cada 

período era feito o registro fotográfico do aspecto formal de degradabilidade ou deformações 

observadas, e posterior documentado as alterações percebidas. 

Para uma identificação melhor do processo de degradabilidade dos copos plásticos 

descartáveis, utilizou-se ao final dos 40 dias o microscópio ótico onde as imagens do estágio 

de decomposição dos copos plásticos podem ser melhores percebidas e avaliadas. 

O método de análise foi dividido em etapas: 

1º - Levantamento das informações técnicas de cada produto selecionado conforme 

processo de fabricação estabelecido na NBR 14865. 

2º - Identificação dos materiais de cada amostra 

3º - Imersão das amostras dos copos em vidros contendo água com teor de PH=7 

conforme determinação da norma G160 da ASTM. 

4º - Análise dos copos descartáveis em ambiente natural durante o período de 7, 15, 30 e 

40 dias. 

 

3 Características do estudo de degradabilidade 

 

As características verificadas neste estudo, tem por finalidade analisar e comparar os 

resultados de degradabilidade dos copos plásticos descartáveis produzidos em poliestireno 
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(isopor), polipropileno (plástico) e o amido de milho sob condições naturais do meio 

ambiente, conforme norma G160 da ASTM aplicada para análise em laboratório. 

 

3.1 Caracterização das amostras 

 

As amostras apresentam informações de materiais com base nos fabricantes e 

fornecedores de cada material, e estão descritas nas Tabela 1. 

 

 

Tabela 1: Ciclo de vida das embalagens biodegradáveis. Fonte: Martins e Santana, 2014. 

 

Na imagem seguinte Figura 2, estão representadas a estrutura e o aspecto formal das 

amostras (A, B e C) dos copos descartáveis utilizados para o experimento. 

 

 

Figura 1: Amostras (A- polipropileno; B- EPS; C- amidos de milho) dos copos descartáveis. Fonte: 

Elaborada pelas autoras. 

 

Tendo como base as informações publicadas na norma NBR 14865, no que se refere a 

fabricação de copos descartáveis e das informações técnicas em relação a propriedade de 

cada material, foi possível a identificação e caracterização das amostras. 
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3.2 Amostra A- polipropileno (PP) 

 

Verificou-se que a amostra A é composta por PP, ou seja, Polipropileno. Sendo um 

termoplástico, podendo ser moldado utilizando apenas aquecimento, tem baixo custo, 

elevada resistência química e a solventes. O PP é uma parafina da família das olefinas e é 

um homopolímero, termoplástico e semicristalino, tem ponto de fusão em torno de 170ºC. 

 

3.3 Amostra B- isopor (EPS) 

 

A amostra B é composta por poliestireno (PE) sendo este um termoplástico que se 

caracteriza pela dureza, facilidade de processamento e baixo custo, também trata-se de um 

material que queima facilmente. 

 

3.4 Amostra C- amido de milho 

 

A amostra C é composta de um termoplástico produzido a partir do amido de milho, sendo 

90% amido de milho e 10% de Polipropileno. Sob pressão e temperatura junto com um 

plastificante o conteúdo é gelatinizado e pode ser moldado 

 

3.5 Condições requeridas conforme normativa G160 da ASTM 

 

Existem condições para aplicação e uso da Norma G160 da ASTM a principal delas é que 

esta norma se aplica apenas a materiais plásticos, não podendo ser utilizado mesmo 

procedimento para materiais metálicos ou condutores de eletricidade.  

O campo de atuação da norma limita-se ao método de condução de uma avaliação 

microbiológica de susceptibilidade de um material não metálico, em contato com o ambiente 

natural do solo sob condições de utilização. Esta prática é pretendida para uso em espécie de 

ensaio de materiais sólidos que são não maiores do que cerca de 2 cm (0,79 pol.) de espessura 

e 100 cm 2 (15,5 em tamanho)  

Uma grande variedade de propriedades pode ser afetada pelo ataque microbiano de 

acordo com as características do material ou item. Métodos padrão (quando disponível) 

devem ser utilizados para cada propriedade diferente para ser avaliada.  

Os métodos de teste devem, contudo, ser apropriado para o material que está sendo 

testado. Neste caso podem ser observados alterações de cor, textura, forma ou volume.  

Materiais destinados para uso em aplicações de sepultamento do solo são frequentemente 

sujeitos a períodos de exposição à radiação solar e outros elementos do clima por algum 

tempo antes de serem enterrados. Porque essas exposições podem alterar a capacidade de 

um material para resistir aos efeitos dos microrganismos com origem no solo, recomenda-se 

que esta prática ser combinados com as exposições adequadas ambientais (por exemplo, 
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dispositivos de simulação de intemperismo solares, os efeitos hidro líticas de contato aquosa 

prolongada, ou nutrientes exógenos) neste caso a exposição será hidro lítica em solução 

aquosa prolongada. 

 

3.6 Procedimento experimental 

 

As amostras dos copos foram imersas em água mineral com PH de 7,2, durante 40 dias, 

entre os dias 28 de novembro de 2015 até o dia 07 de janeiro de 2016. O teste foi realizado 

em ambiente não controlado, porém neste período as temperaturas não ultrapassam uma 

média de 25ºC (conforme o Instituto Nacional de Metrologia), na cidade de Caxias do Sul, 

RS, onde os testes foram desenvolvidos. Pode-se verificar essas médias dos meses de 

novembro de 2015 a 07 de janeiro de 2016 nos gráficos abaixo (Figuras 2, 3 e 4). 

 

 

Figura 2: Temperaturas registradas para o mês de novembro de 2015 em Caxias do Sul/RS. Fonte: 

http://www.inmet.gov.br/sim/abre_graficos.php, acessado em 08/01/2016. 

 

taia_
Caixa de texto
509



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

 

Figura 3: Temperaturas registradas para o mês de dezembro de 2015 em Caxias do Sul/RS. Fonte: 

http://www.inmet.gov.br/sim/abre_graficos.php, acessado em 08/01/2016. 

 

 

Figura 4: Temperaturas registradas para o mês de janeiro de 2016 em Caxias do Sul/RS. Fonte: 

http://www.inmet.gov.br/sim/abre_graficos.php, acessado em 08/01/2016. 

 

Desta forma tem-se um parâmetro das temperaturas em que as amostras do experimento 

ficaram expostas. 

 

4 Resultados 

 

Estes resultados podem ser utilizados para comparar a susceptibilidade de materiais 

quando expostos a este procedimento de teste.  
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As amostras foram analisadas nos períodos de 7 dias, 15 dias, 30 dias e 40 dias. Após os 

40 dias as amostras foram retiradas da imersão e registradas as alterações. 

 Na figura 5 se pode observar as amostras após 7 dias, em análise visual não se observou 

modificação na coloração ou textura dos materiais. 

 

 

Figura 5: Amostras após 7 (sete) dias. Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Em 15 dias as amostras foram novamente registradas, as imagens das amostras foram 

analisadas e nesta observa-se visualmente uma alteração de cor na água em que a amostra C 

está submersa, como se pode observar na Figura 6. 

 

 

Figura 6: Amostras após 15 (quinze) dias. Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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Após 30 dias foram registradas novamente as amostras e se pode observar na Figura 

7, que a amostra C está submersa em água na qual a cor está mais turva que as demais 

amostras e também foi possível observar pequenos pontos escuros na amostra C. As demais 

amostrar não apresentaram alterações visíveis à olho. 

 

 

Figura 7: Amostras após 30 (trinta) dias. Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

As amostras após 40 dias foram retiradas da submersão de água com PH 7,2 e foram 

analisadas visualmente. As amostras A e B não apresentaram alterações perceptíveis em 

análise visual. Porém a amostra C apresentou alterações na superfície como alteração de cor, 

textura e componentes de degradação como é possível observar na Figura 8. 

 

 

Figura 8: Amostras após 40 (quarenta) dias. Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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A parte interna do copo da amostra C apresentou uma viscosidade na superfície e 

pontos de decomposição. Além das análises visuais foram realizadas análises via microscópio 

ótico, que serão apresentadas na sequência. 

 

4.1 Análise de degradabilidade no microscópio ótico 

 

Para o desenvolvimento do experimento foram avaliadas amostras em microscópio. 

O modelo de microscópio utilizado foi o Olympus BX41M-LED, através deste foi possível 

analisar a estrutura das amostras A, B, e C. As amostras foram analisadas com um aumento 

de 50 vezes em relação ao tamanho normal da estrutura. Abaixo seguem as figuras 9, 10 e 

11 relativas as amostras A, B e C respectivamente. 

 

 

Figura 9: Amostra A, aumentada 50 vezes em relação ao tamanho natural da estrutura. Fonte: 

Elaborada pelas autoras. 

 

 

Figura 10: Amostra B, aumentada 50 vezes em relação ao tamanho natural da estrutura. Fonte: 

Elaborada pelas autoras. 
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Figura 11: Amostra C, aumentada 50 vezes em relação ao tamanho natural da estrutura. Fonte: 

Elaborada pelas autoras. 

 

  Pode-se perceber que as amostras A e B, mostram estruturas homogenias, não sendo 

perceptível nenhuma alteração na estrutura das amostras. Porém na amostra C é perceptível, 

após os 40 dias de submersão, algumas alterações na estrutura. Sendo possível na imagem 

10 a observação dessa alteração. Percebe-se o início de uma decomposição da estrutura 

orgânica que compõem a amostra C.  

Na Figura 11 tem-se a mesma estrutura da Figura 12, aumentada 200 vezes do 

tamanho normal, nesta é possível observar que existe um princípio de deterioração do 

material. 

 

 

Figura 12: Amostra C, aumentada 200 vezes em relação ao tamanho natural da estrutura. Fonte: 

Elaborada pelas autoras. 
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Portanto, após a observação em microscópio ótico, foi possível retratar as imagens 

de forma a evidenciar a transformação da estrutura das amostras, podendo ter parâmetros 

claros de que a amostra C teve um início de decomposição. 

 

5 Conclusão 

 

A respeito dos tipos de copos testados, podem ser extraídas algumas conclusões 

relevantes quanto a suas propriedades, entre as quais verificou-se que os materiais 

biodegradáveis compostos por amido de milho, mesmo contendo uma porcentagem pequena 

de polipropileno, é degradável em ambiente não controlado. 

Trazendo um exemplo para os consumidores de que esses produtos são realmente 

biodegradáveis e que podem ser uma alternativa viável de consumo e minimização de riscos 

e danos ao meio ambiente. 

Pois como foi possível demonstrar as amostras A e B, polipropileno e poliestireno não 

sofreram qualquer tipo de alteração em suas estruturas. 

A utilização de análise visual foi importante para a percepção de que o copo composto 

por amido de milho, amostra C, cria uma viscosidade na superfície, deixando a água na qual 

estava submerso turva. Isso não ocorreu com as amostras A e B. 

Já o uso do microscópio ótico possibilitou a visualização das estruturas das amostras, 

confirmando a visualização. A amostras A e B não apresentaram nenhuma alteração na 

estrutura dos materiais que as compunham. Já a amostra C apresentou pontos de início de 

decomposição. Sendo as informações dos fabricantes verídicas e confiáveis. 

É importante frisar que os copos descartáveis utilizados neste experimento atendem os 

critérios prescritos na NBR 14865 em relação a fabricação e comercialização destes 

produtos. 

Por fim, o presente estudo contribui para a prática do consumo consciente, ao mesmo 

tempo em que demonstrou às diferenças do impacto ambiental causado por cada material 

que constitui o copo descartável utilizado no dia a dia. A conscientização só é possível 

quando as pessoas tiverem acesso a informações que mostrem o quanto prejudicial é o 

consumo deste produto para a saúde e principalmente para o meio ambiente.  

A substituição de copos descartáveis por copos e/ou garrafas individuais, podem ser uma 

das alternativas para contribuir na mudança de padrões de consumo e consequentemente na 

redução de resíduos, e na sustentabilidade ambiental. 
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Resumo 

Este estudo busca investigar o processo de gerenciamento de resíduos sólidos gerados durante as 

atividades em campo de uma cooperativa de energia elétrica, com o intuito de prevenir e reduzir os 

impactos ambientais negativos. Para tal, foram realizadas coletas de dados e informações quali-

quantitativas sobre o gerenciamento de resíduos na cooperativa, durante um período de seis meses, junto 

com percepção dos funcionários sobre a consciência ambiental envolvida nos processos. Os resultados 

levantados apresentaram o quadro da problemática, principalmente no armazenamento dos resíduos 

gerados pela cooperativa, assim como a preocupação dos colaboradores com a temática ambiental. Neste 

sentido, foram sugeridas melhorias na estrutura física para o armazenamento adequado dos resíduos, 

assim como a conscientização ambiental dos colaboradores nas atividades em campo da cooperativa. 

Palavras-chave: Cooperativa; Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Sustentabilidade.  

Abstract 

This study seeks to investigate the solid waste management process generated during the activities of an 

electric energy cooperative in the field, in order to prevent and reduce negative environmental impacts. 

To this end, data collections and quali-quantitative information on waste management in the cooperative 

were carried out over a period of six months, together with the employees' perception of the 

environmental awareness involved in the processes. The surveyed results showed the problem, mainly 

in the storage of waste generated by the cooperative, as well as the concern of employees with the 

environmental theme. In this sense, improvements were suggested in the physical structure for the 

adequate storage of waste, as well as the environmental awareness of employees in the cooperative's 

field activities. 

Keywords: Cooperative. Solid Waste Management. Sustainability.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, pesquisadores e profissionais vêm cada vez mais destacando a importância 

do gerenciamento eficiente dos resíduos sólidos, sendo este indispensável para alcançar o 

desenvolvimento sustentável, uma vez que a má gestão demonstra impacto na saúde e no meio 

ambiente, afetando diretamente a melhoria das gerações futuras (BARTOLACCI et al., 2018). 

Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRELPE, 2016) revelam que a população brasileira demonstrou um crescimento de 0,75% 

entre 2016 e 2017, enquanto a geração per capita de resíduos sólidos aumentou em 0,48%, 

aumentando a geração total de resíduos sólidos em 1,0% no mesmo período. O total atingindo 

é de 214.868 toneladas diárias de resíduos sólidos no país. Na região Sul do Brasil, os 1191 

municípios produziram, em 2017, uma quantidade 22.429 toneladas/dia de resíduos sólidos, das 

quais 95,10% foram coletadas, e destes, 29,80% (6.356 toneladas/dia) foram destinados a lixões 

e aterros. De modo geral, a produção de resíduos sólidos per capita tem aumentado a cada ano, 

o que demonstra que o Brasil ainda não adotou medidas de minimização de geração de resíduos, 

sendo necessário buscar alternativas para o tratamento e disposição final dos resíduos, conforme 

prioriza a Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS 

(BRASIL, 2010).  

A composição de resíduos sólidos é variável, de acordo com cada país, estado, munícipio, 

dependendo diretamente do estilo de vida, situação econômica e estrutura industrial, e a 

quantidade e sua composição são fundamentais para o manejo adequado (ABDEL-SHAFY; 

MANSOUR, 2018). O acesso a essas informações é essencial para o armazenamento adequado 

dos resíduos, bem como utilização de instalações adequadas onde, com base no poder calorífico 

e na composição elementar dos resíduos, pode-se decidir sobre a sua utilidade e destinação final 

(OKOT-OKUMU; NYENJE, 2011). 

Estudos apontam que a gestão e disposição de resíduos sólidos, quando inadequadas, podem 

causar impactos socioambientais, tais como degradação do solo, poluição dos corpos d’água, 

intensificação de enchentes, contribuição para a poluição do ar e proliferação de vetores de 

importância sanitária nos centros urbanos e nas áreas de disposição final (BESEN, G. R.; 

GÜNTHER, R.; RODRIGUES, C.; BRASIL, A. L. 2010). Desta forma, buscam-se soluções 

em que todos devem participar, incluindo o poder público, as empresas e a sociedade, pois o 

gerenciamento desses resíduos envolve um conjunto de atitudes (comportamentos, 

procedimentos, propósitos) que devem buscar a eliminação dos impactos ambientais negativos 

associados à produção e à má destinação dos resíduos (MESQUITA, E.; SARTORI, J.; FIUZA, 

S. 2011). 

Diante do exposto o presente trabalho tem como objetivo propor oportunidades de melhorias 

na gestão dos resíduos sólidos que são gerados em uma cooperativa de energia elétrica na cidade 

de Grão-Pará, em Santa Catarina. Assim, contribuindo de forma positiva na promoção do 

desenvolvimento sustentável, com foco nos resíduos gerados nas operações rotineiras de 

serviços e manutenção das redes elétricas. Nas páginas seguintes apresentaremos uma breve 

revisão da literatura sobre os resíduos sólidos em cooperativas de energia elétrica, a 

metodologia, a apresentação e análise dos resultados da pesquisa, assim como a sugestões de 

melhoria, culminado com as considerações finais e as referências bibliográficas. 
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2. Breve Revisão de Literatura  

2.1 Resíduos Gerados por Serviços de Cooperativa de Energia Elétrica  

 

A composição de resíduos sólidos é variável, de acordo com cada país, estado, munícipio, 

dependendo diretamente do estilo de vida, situação econômica e estrutura industrial. (ABDEL-

SHAFY; MANSOUR, 2018). Além disto, a falta de planejamento, de informações sobre a 

coleta (HENRY; YONGSHENG; JUN, 2006), número de veículos para coleta, estradas 

precárias (OKOT-OKUMU; NYENJE, 2011) e infraestrutura insuficiente afetam diretamente 

as características dos resíduos sólidos. O sucesso de qualquer processo de gerenciamento de 

resíduos sólidos depende essencialmente da conscientização pública e da participação dos 

geradores nos diferentes segmentos. Alguns estudos relatam que coleta, armazenamento, 

transporte e disposição final de resíduos sólidos formam um grande problema em cidades e 

áreas urbanas (OKOT-OKUMU; NYENJE, 2011).  

Tratando-se do Brasil, existe um conjunto de ações voltadas para atenuar os problemas com 

os resíduos sólidos: são as normas, leis e procedimentos sob a premissa do desenvolvimento 

sustentável. Segundo a PNRS (BRASIL, 2010), os resíduos sólidos são todo material, 

substância, objeto ou bem descartável oriundo das atividades humanas em seus estados sólido 

ou semissólido, bem como os gases e líquidos que suas particularidades tornem invisíveis o 

lançamento na rede pública de esgoto e em corpos d’água. Desta forma, buscam-se soluções 

em que todos devem participar, incluindo o poder público, as empresas e a sociedade, pois o 

gerenciamento desses resíduos envolve um conjunto de atitudes (comportamentos, 

procedimentos, propósitos) que devem buscar a eliminação dos impactos ambientais negativos 

associados à produção e à má destinação dos resíduos. (MESQUITA; SARTORI; FIUZA, 

2011). 

As cooperativas são formas de negócios existentes em todo o mundo, sendo mais 

encontradas nas áreas de produção agrícola, consumo geral e finanças (HERAS-

SAIZARBITORIA et al., 2018).  Segundo a Aliança Cooperativa Internacional (International 

Co-operative Alliance – COOP, 2019), uma cooperativa é uma associação autônoma de pessoas 

unidas voluntariamente para satisfazer suas necessidades e aspirações econômicas, sociais e 

culturais comuns por meio de uma empresa de propriedade conjunta e democraticamente 

controlada. Segundo Heras-Saizarbitoria et al. (2018), essas organizações podem constituir um 

modelo de fornecimento e distribuição de energia diferente (BEGGIO; KUSCH, 2015). De 

acordo com Beggio e Kusch (2015), as cooperativas são grupos únicos de pessoas, sob qualquer 

forma jurídica, que compartilham a ideia de um futuro sustentável, em longo prazo, de energia, 

promovendo a transição energética com o envolvimento na cidadania ativa. Tarhan (2015) 

aponta que os setores energéticos, na maioria dos países industrializados, são marcados por uma 

longa história de geração de energia estatal e corporativa altamente centralizada. No entanto, 

com o surgimento das cooperativas e outras formas de grupos comunitários, estão surgindo 

novas alternativas para o fornecimento de soluções para as necessidades locais das comunidades 

e questões ambientais. 

Os resíduos gerados nesse tipo de cooperativa vêm a partir das etapas de distribuição de 

energia elétrica, sendo provenientes do departamento operacional, que trabalha e realiza 

serviços em campo, responsável por toda a manutenção e as operações nas redes elétricas. De 

acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (NBR 10004:2004), os 
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resíduos gerados nesse seguimento são pertencentes à classe IIB (Inertes), e constituem-se de 

papel, plástico, alumínio, ferro, cobre, borracha, vidro, cruzetas de madeira, isolante de 

porcelana, material misto (plástico e metal), sucata de poste, isopor e transformadores. Contudo, 

também são gerados outros resíduos, que são perigosos e se classificam como classe I 

(Perigosos), como as lâmpadas fluorescentes e de bulbo, pano e estopas sujas com óleo e graxa 

(CASAGRANDE; GALATTO, 2016). 

 

3. Metodologia  

 

A coleta de dados foi realizada em uma cooperativa de eletrificação, fundada em 22 de 

fevereiro de 1962, com 38 associados. O principal objetivo da cooperativa é atuar na 

transmissão e distribuição de energia elétrica para uso domiciliar, rural, comercial e industrial. 

Hoje a empresa conta com 16 colaboradores que atuam diretamente na prestação dos serviços 

para cerca de 5 mil unidades consumidoras, sendo este o setor principal para a coleta de dados. 

Inicialmente realizou-se um estudo em campo, a fim de caracterizar qualitativamente e 

quantitativamente os resíduos gerados pela empresa, durante a atuação em campo ou nas 

manutenções das redes elétricas. Para tal, realizou-se uma pesquisa de natureza descritivo-

exploratória, com o propósito de interpretar a realidade através de observações, descrição, 

classificação e quantificação dos resíduos. Realizou-se o inventário dos resíduos sólidos para 

descarte, gerados durante o primeiro semestre de 2019. As informações foram coletadas a partir 

de uma análise em campo, onde os resíduos estavam armazenados, passando, assim, por um 

processo manual de contagem, separação e pesagem. O diagnóstico compreendeu basicamente 

quatro etapas: I) vistorias in loco; II) registros fotográficos; III) quantificação dos resíduos 

gerados e IV) aplicação de questionários. 

Aplicou-se um questionário semiestruturado do tipo semiaberto, contendo 10 questões, com 

o intuito de explorar as possíveis repostas referentes à real situação do Gerenciamento de 

Resíduo Sólido da cooperativa, tendo como grupo de pesquisa 16 colaboradores que trabalham 

diretamente e indiretamente no setor de serviços em campo. O questionário foi composto de 

oito questões fechadas, que exploravam sobre conhecimentos relacionados ao gerenciamento 

de resíduos sólidos; e duas questões abertas, possibilitando que os colaboradores dessem a sua 

opinião a respeito da problemática. A partir das informações obtidas, elaborou-se uma proposta 

contendo ações e possíveis melhorias para serem incrementadas ao Programa de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos - PGRS da empresa em estudo.  

 

4. Apresentação e Análise de Dados 

 

A Norma Brasileira n° 10.004 (NBR 10004:2004, p. 01), da Associação de Normas Técnicas 

(ABNT), define resíduos sólidos como “[...] resíduos nos estados sólido e semissólido, que 

resultam de atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

de serviços e de varrição”. Em vista disto, o setor de prestação de serviços em campo da 

cooperativa é um dos mais geradores de resíduos sólidos. Assim, realizou-se um inventário de 

todos os resíduos que estavam armazenado na empresa, sendo apresentado no Quadro 1. O 
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montante acondicionado é referente ao primeiro semestre de 2019, e a última coleta pela 

empresa recicladora foi realizada em dezembro de 2018.  

RESÍDUO COMPOSIÇÃO (BÁSICA) CLASSE QUANTIDADE  

Alças Aço 
IIB 

reciclável 
40 kg 

Carretel Madeira 
IIB 

reciclável 
7 uni. 

Chave fusível Porcelana 
IIB 

reciclável 
14 uni. 

Cruzeta 

Cimento 
IIB 

reutilizável 
25 uni. 

Ferro 
IIB 

reutilizável 
5 uni. 

Parafusos Ferro 
IIB 

reciclável 
800 kg 

Pinos Ferro 
IIB 

reciclável 
400 kg 

Fio com alma Alumínio / aço 
IIB 

reciclável 
500 kg 

Fio sem alma Alumínio 
IIB 

reciclável 
450 kg 

Fio sem alma Cobre 
IIB 

reciclável 
70 kg 

Fio multiplexado 
Alumínio / Polietileno Reticulado 

(XLPE) 

IIB 

reciclável 
800 kg 

Medidores de energia Alumínio / Cobre / Plástico / Vidro 
IIB 

reciclável 
370 uni. 

Base fotocélula Plástico 
IIB 

reciclável 
4 uni. 

Lâmpada (70W, 

150W, 250W) 
Vidro / Sódio / Mercúrio 

I Não 

Reciclável 
500 uni. 

Relé fotoelétrico Plástico 
IIB 

reciclável 
10 uni. 

Reator fotoelétrico Ferro / Cobre 
IIB 

reciclável 
10 uni. 

Isolador 
Porcelana / Polimérico (Polietileno 

de Alta Densidade – PEAD) 

IIB 

reciclável 
320 / 0 uni. 

Para-raios 
Porcelana / Polimérico (Polietileno 

de Alta Densidade – PEAD) 

IIB 

reciclável 
6 / 8 uni. 

Poste Cimento 
IIB 

reutilizável 
16 uni. 
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Madeira 
IIB 

reutilizável 
2 uni. 

Transformadores de 

Potência 
Ferro / Cobre / Óleo Isolante 

IIB 

reciclável 
5 uni. 

Quadro 1 – Relação de resíduos sólidos gerados no setor de trabalhos em campo da cooperativa. Fonte: 

elaborado pelos autores. 

 Com a realização desse inventário foi detectado que a maioria dos resíduos é composta por 

elementos metálicos, apresentando a possibilidade de serem reciclados, demonstrando um 

possível valor agregado, como o ferro, alumínio e cobre. Desta forma, a parcela reaproveitável 

geralmente é doada para os associados, como os postes e cruzetas, que podem ser usados em 

diversas finalidades. Para a parcela restante, que não pode ser doada, reciclada ou reaproveita 

como, por exemplo, os resíduos resultantes do conserto da iluminação pública, a cooperativa 

solicita a uma empresa terceirizada para fazer a coleta quando há uma grande quantidade de 

resíduo acumulado, dando um destino final para todo este tipo de resíduo. A prestadora 

contratada para o serviço de coleta e reciclagem do resíduo detém todas as licenças ambientais 

e de funcionamento. Após realizar a disposição correta do material, são emitidos e entregues os 

laudos necessários de prestação de contas para a cooperativa. No contexto do presente estudo, 

a quantidade exata de resíduos gerados foi de difícil determinação, pelo fato de sofrer 

interferências no local de armazenamento. A Figura 1 mostra como é realizado, atualmente, o 

armazenamento dos resíduos sólidos gerados pelo trabalho em campo dos funcionários da 

cooperativa.  

 

Figura 1 – Local de armazenamento dos resíduos sólidos gerados na cooperativa. Fonte: Autores. 

Observa-se que o processo de armazenamento é inadequado para os resíduos gerados, 

utilizando os fundos da propriedade, a céu aberto, para realizar o depósito, até o momento em 

que uma terceirizada realiza a coleta do material. A ABNT (NBR 11174:1990) estabelece 

diretrizes para o armazenamento de resíduos classe II não inertes e III inertes, fixando as 

condições mínimas para o armazenamento, com o objetivo de proteger a saúde pública e o meio 

ambiente. A norma relata que o resíduo no local de armazenamento deve estar devidamente 

identificado e com cobertura, sendo visível no local, bem como sua classificação, sendo 

armazenados de forma que não possibilite a alteração da sua classificação, minimizando os 

riscos e danos ambientais. A norma também relata que os resíduos devem ser armazenados em 

contêineres e/ou tambores, em tanques e a granel. É notável, nas imagens, que os resíduos são 

acondicionados de qualquer forma, sem nenhum tipo de separação ou identificação, sendo 

visível o risco ambiental e até mesmo para o trabalhador que irá manusear o material 

posteriormente. 

A relação entre a separação e acondicionamento incorretos feitos atualmente, na empresa, 

ainda podem ocasionar transtornos com relação à segurança dos trabalhadores que transitam 

nos locais onde se encontra a sucata acumulada.  Este tipo de disposição de resíduos sólidos, 

quando diversos elementos se encontram acumulados sem nenhuma separação, apresentam a 
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chance de conter elementos perfurantes, podendo causar infecções bacteriológicas, como o 

tétano, a quem for ferido por eles. Outro ponto importante é que essa disposição incorreta pode 

ocasionar multas na esfera ambiental para a empresa, pois o meio ambiente está protegido pelas 

premissas da Lei n° 9605/98, que determina sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades ilegais ao meio ambiente (BRASIL, 1998). De acordo a Lei 14675/09, no 

estado de Santa Catarina, compete à IMA – Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina dar 

ciência de suas decisões ao recorrente problema ambiental, bem como emitir a competente guia 

de recolhimento no caso de aplicação da penalidade de multa. Estas multas podem apresentar 

valores variados e podem-se aplicar valores diários também, como, por exemplo, para seu 

descumprimento; ou caso seja apenas uma infração em que não tenha decorrido dano ambiental 

relevante, as penas de multa são convertidas em advertência, salvo em caso de reincidência 

(SANTA CATARINA, 2009). 

 

4.1 Questionário Aplicado aos Colaboradores da Cooperativa 

 

O questionário foi aplicado com todos os colaboradores envolvidos diretamente com o setor 

de serviços em campo da cooperativa. Foi entregue individualmente para cada colaborador, e 

eles levaram em torno de 15 minutos para responder. Os sujeitos da pesquisa foram os 16 

colaboradores que atuam diretamente com os serviços, conforme exposto na seção 3. Buscou-

se, assim, avaliar o conhecimento dos colaboradores em torno do assunto, e também interpretar 

como é a visão deles a respeito do problema. 

Com relação ao conhecimento sobre o gerenciamento do resíduo sólido da cooperativa 

(questão 1), o resultado foi que apenas 25,0% dos colaboradores consideram conhecer; e 62,0% 

desconhecem, corroborando o fato de que 80,0% dos funcionários também desconhecem a 

PNRS (questão 2). Estes resultados apontam que o gerenciamento do resíduo necessita ser 

compartilhado com os colaboradores, podendo ser realizado através de palestras, treinamentos 

ou cursos: a partir de um bom conhecimento sobre o gerenciamento, pode-se evitar uma série 

de prejuízos à empresa e ao meio ambiente. A partir da Figura 2, observa-se o resultado da 

questão referente à coleta seletiva na cooperativa. 

 

Figura 2 – Coleta seletiva no setor de trabalho. Fonte: Autores. 

Verifica-se que 56,0% relatam que existe a separação do resíduo; 38,0% que acontece apenas 

em parte; e 6,0% que não há nenhuma separação. A questão 4 resultou que boa parte dos 

colaboradores acredita estar fazendo uma boa separação, 81,25%; contra 18,75% que 

consideram não estar fazendo corretamente, mesmo que a cooperativa ainda não apresente um 

local adequado para armazenar cada resíduo gerado. Na Figura 3, na página seguinte, está 

38,0%

56,0%

6,0%

0%
Questão 3 - Existe algum tipo de separação de resíduos no setor em que 

você trabalha (coleta seletiva)?                         

N =16
Sim

Em parte

Não

Não sabe
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exibido o resultado da questão referente ao nível de consciência da importância do descarte 

correto dos resíduos gerados. 

 

Figura 3 – Percepção de preocupação no descarte dos resíduos. Fonte: Autores. 

A questão 5 avaliou o nível de preocupação com o descarte dos resíduos sólidos em relação 

ao meio ambiente, resultando que apenas 13,0% dos colaboradores apresentam esta 

preocupação, e que quase metade dos colaboradores não sabiam ou não se preocupavam com 

essa temática. Associado a esse dado podemos correlacionar a resposta da questão 6, que 

apontou que 100,0% dos entrevistados não receberam nenhum tipo de treinamento quanto ao 

descarte correto. Observa-se que há indícios de que os responsáveis pela gestão de resíduos 

sólidos da cooperativa não vêm monitorando, controlando, ou até mesmo acompanhando o 

tratamento dado à gestão feita com os resíduos gerados, que podem ser poluentes se 

acondicionados incorretamente. A cooperativa carece de uma mudança no modo precário com 

que vem trabalhando a relação de seu conceito de sustentabilidade, que é inteiramente 

interligado com a gestão de resíduos sólidos, e que a cooperativa afirma buscar. Dentre os dados 

levantados, fica evidente a necessidade de maior atenção pela cooperativa, sendo também 

necessário apresentar uma instalação ideal para acondicionamento dos resíduos, possibilitando 

aos funcionários separarem corretamente cada resíduo.  

As questões, 7 e 8 mostraram que os colaboradores concordam que a situação atual de 

tratamento dos resíduos na cooperativa está incorreta (87,0%); e 56, 25% (questão 8) deles 

mostraram que têm interesse em aprender o gerenciamento correto dos resíduos sólidos que são 

gerados diariamente na cooperativa, através de palestras e cursos. As últimas duas questões 

investigaram as opiniões dos colaboradores a respeito do gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Dentre as diversas opiniões, as que mais foram citadas são sobre a falta de organização e a 

necessidade de ter um local na empresa para depositar cada tipo de resíduo separadamente, e 

sobre a necessidade de cada um fazer a sua parte para a correta separação. Alguns colaboradores 

também apontaram que esse mau acondicionamento dos resíduos na empresa causa vários 

transtornos no pátio.  

Após analisar todas as respostas dos colaboradores, ficou evidente a preocupação com a 

problemática do atual acondicionamento incorreto dos resíduos gerados nos serviços em campo 

prestados pela cooperativa. Um ponto positivo tirado a partir disto é que a indicação de que os 

funcionários estão dispostos a tentar corrigir o problema: nada adiantaria ter uma estrutura para 

acondicionar corretamente a sucata se não houvesse a colaboração dos funcionários para a 

disposição correta dos resíduos sólidos. 

 

13,0%

40,0%20,0%

27,0%

Questão 5 - Em seu setor, existe a preocupação quanto ao descarte dos 

resíduos em relação ao meio ambiente? 

N = 16
Sim

Em parte

Não

Não sabe
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5. Proposta de Melhoria para a Cooperativa 

 

A gestão dos resíduos sólidos consiste em um conjunto de atividades e tecnologias que 

objetivam otimizar e, por conseguinte, minimizar o impacto ambiental na ocasião da obtenção 

do produto final oriundo do manejo de resíduos sólidos. A seguinte proposta de melhoria para 

o gerenciamento de resíduos sólidos da cooperativa apresenta as ações viáveis para eliminar ou 

minimizar o problema do acondicionamento incorreto dos seus resíduos sólidos, com o objetivo 

de indicar melhorias na forma de separação desses resíduos e acondicionamento temporário das 

sucatas. Para contemplar esses objetivos, foram propostas três grandes ações: 

• Treinamento e Conscientização - Adoção de treinamento e capacitação para os 

colaboradores realizarem a correta, separação e armazenamento dos resíduos gerados. 

Realização de cursos e palestras que abordem a importância da correta disposição dos resíduos 

sólidos para a proteção do meio ambiente, dando visibilidade ao gerenciamento de resíduos 

sólidos da cooperativa. Para tanto, poderão ser criados materiais visuais, reuniões e gincanas. 

Inicialmente, devem ser oferecidos treinamentos para preparar os funcionários que estão 

diretamente envolvidos no processo de geração dos resíduos sólidos nos serviços prestados em 

campo da cooperativa. Em seguida, devem ser implantadas ações visando à educação ambiental 

de todos os funcionários da cooperativa, tendo um impacto maior sobre a conscientização 

acerca da importância de um bom gerenciamento dos resíduos sólidos para a cooperativa e meio 

ambiente.  

• Acondicionamento - Construção de uma estrutura física para o correto 

acondicionamento dos resíduos sólidos gerados na cooperativa. Para propor a estrutura física, 

fez-se uma estimativa da quantidade de resíduos sólidos que geralmente ficam acumulados 

semestralmente, através do inventário e da pesagem dos resíduos, totalizando um valor 

aproximado de 7 toneladas. Vale ressaltar que este valor pode variar, dependendo da quantidade 

de serviços prestados e do número de manutenções realizadas na rede elétrica da cooperativa. 

Em paralelo ao inventário, realizou-se a metragem do local que pode vir a ser utilizado para a 

construção obra proposta, com a finalidade de acondicionar de forma correta os resíduos. 

Levou-se em conta quantidade necessária de espaço para realizar o correto acondicionamento 

o espaço físico disponível para a estrutura. A Figura 4 apresenta a possível construção 

dimensionada para a cooperativa depositar os resíduos sólidos para descarte de maneira correta.  

 

Figura 4 – Estrutura física para acondicionar os resíduos sólidos gerados nos serviços em campo da 

cooperativa. Fonte: Autores. 

A estrutura foi projetada para atender à legislação e normas, considerando a quantidade e os 

tipos de resíduos gerados semestralmente pela cooperativa. Desta forma, a estrutura física 

possibilitaria o acondicionamento correto de cada resíduo, facilitando, também, a distribuição 
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e separação organizada dos dispositivos por baias. A estrutura física apresentada foi pensada 

para atender as necessidades de armazenagem dos resíduos da cooperativa. Buscando o custo-

benefício, optou-se pelo uso de peças pré-moldadas para o esqueleto da edificação. Nas paredes 

foi utilizado, como material de vedação, tijolo vazado de 8 furos, reboco produzido in loco e 

pintura. A cobertura foi projetada em estrutura metálica com telhas de Aluzinco, que reduzem 

o peso da construção e são de fácil manutenção. O chão conta com cerâmica e leve inclinação, 

que permite o escoamento da água. Cada compartimento foi fechado com portões grandes em 

alumínio, que permitem abertura total do vão, concedendo acesso fácil aos caminhões que 

recolhem os resíduos; esses portões são, ainda, fechados com tela acetinada para facilitar a 

visualização na hora da separação.  A obra projetada possui área de 53,95 m² e foi orçada a 

partir da tabela de preço do CUB/m²: o investimento aproximado da cooperativa seria de 50 mil 

reais, incluindo a mão de obra. A construção dessa estrutura será algo ideal e muito positivo 

para a cooperativa, pois evitará possíveis multas futuras e, também, trará boa visibilidade 

perante os associados, bem como os colaboradores da cooperativa.  

Monitoramento - O monitoramento do gerenciamento dos resíduos sólidos deverá ser 

conduzido através da criação de indicadores vinculados a resíduos (quantitativos, qualitativos 

e financeiros) para a mensuração dos ganhos econômicos e ambientais da cooperativa. Desta 

forma, é possível criar metas e objetivos futuros, proporcionando, assim, melhoria contínua 

desse processo.  A melhoria pode ser realizada através da reavaliação contínua dos processos 

produtivos a partir da busca pela excelência. A cooperativa em estudo demonstrou acompanhar 

de forma inadequada o seu gerenciamento, aprestando atualmente pouca atenção na geração e 

disposição dos seus resíduos. Portanto, é fundamental melhorar o monitoramento, também 

revendo alguns dos pontos levantados neste trabalho, comprometendo-se a melhora-los. Desta 

forma, tornará o trabalho mais eficaz e eficiente em relação ao que é produzido e descartado na 

forma de sucata.    

 

6. Considerações Finais  

 

O presente artigo visou fornecer uma proposta de melhoria na estrutura e nos processos de 

gerenciamento de resíduos sólidos em uma cooperativa de eletrificação na cidade de Grão-Pará, 

em Santa Catarina. Durante a realização deste trabalho foi possível observar, a partir de um 

diagnóstico inicial, que o gerenciamento de resíduos sólidos gerados na cooperativa em questão 

necessita de alguns ajustes e de melhorias para atender as normas ambientais brasileira. Assim, 

contribuindo de forma positiva na promoção do desenvolvimento sustentável, com foco nos 

resíduos gerados nas operações rotineiras de serviços e manutenção das redes elétricas 

Durante a realização do inventário dos resíduos foram levantados dados qualitativos e 

quantitativos e, a partir deles, foi possível identificar alguns pontos não conformes com a 

legislação ambiental brasileira, como a separação e o acondicionamento dos resíduos sólidos. 

A partir desses achados foi elaborada a proposta de melhorias no gerenciamento atual, assim 

como a percepção dos colaboradores que estão envolvidos no processo.  Como sugestão para 

trabalhos futuros, propõe-se estudos na gestão dos resíduos de cooperativas de eletrificação que 

visem a minimização e redução da geração de resíduos sólidos. Por fim, recomenda-se, que este 

estudo possa ser ampliado para outros contextos empresariais.  

 

taia_
Caixa de texto
526



 

 
 

 

 

 

 

VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 

Referências 

 

ABDEL-SHAFY, Hussein I.; MANSOUR, Mona SM. Solid waste issue: Sources, 

composition, disposal, recycling, and valorization. Egyptian journal of petroleum, 2018.  

Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110062118301375>. 

Acesso em: 26 de fevereiro 2019. DOI: 1016/j.ejpe.2018.07.003. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS 

ESPECIAIS - ABRELPE. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil, 2016. Disponível em: 

<http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2016.pdf>. Acesso em: 3 de set 2018.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10004: Resíduos Sólidos 

- Classificação. Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: 

<http://www.suape.pe.gov.br/images/publicacoes/normas/ABNT_NBR_n_10004_2004>. 

Acesso em: 13 maio 2018. 

______. NBR 11174: Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - inertes. 

Rio de Janeiro, JUL 1990. Disponível em: 

<https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTkzMg%2C>. Acesso 

em: 26 de fevereiro 2019. 

BARTOLACCI, Francesca; PAOLINI, Antonella; QUARANTA, Anna; SOVERCHIA, 

Michela. Assessing factors that influence waste management financial sustainability. Waste 

Management, v. 79, p. 571-579, 2018. Disponível em: 

<https://dl.uswr.ac.ir/bitstream/Hannan/95067/1/2018%20WasteManagement%20Volume%2

079%20September%20%2844%29.pdf >. Acesso em: 26 de fevereiro 2019. 

BEGGIO, Giovanni; KUSCH, Sigrid. Renewable energy cooperatives: main features and 

success factors in collectively implementing energy transition. QUAESTI–Proceedings of 

the 3rd virtual multidisciplinary conference. 2015. 

BESEN, G. R.; GÜNTHER, R.; RODRIGUES, C.; BRASIL, A. L.. Resíduos sólidos: 

vulnerabilidades e perspectivas. In: SALDIVA P. et al. Meio ambiente e saúde: o desafio das 

metrópoles. São Paulo: Ex-Libris, 2010. 

BRASIL. Lei n. 12.305 de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providencias. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Lei/L12305.htm>. Acesso em: 30 maio 2018. 

______. LEI Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm>. 

Acesso em: 26 de fevereiro 2019. 

CASAGRANDE, Émilin Jesus; GALATTO, Sérgio Luciano. Análise dos programas de 

gerenciamento de resíduos sólidos e de educação ambiental em uma cooperativa de 

distribuição de energia elétrica. Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, v. 5, n. 2, p. 

132-148, 2016.  Disponível em: 

<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/gestao_ambiental/article/view/2227>. 

Acesso em: 27 jan. 2019. DOI:  10.19177/rgsa.v5e22016132-148. 

taia_
Caixa de texto
527

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110062118301375
https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2018.07.003
http://www.suape.pe.gov.br/images/publicacoes/normas/ABNT_NBR_n_10004_2004
https://dl.uswr.ac.ir/bitstream/Hannan/95067/1/2018%20WasteManagement%20Volume%2079%20September%20%2844%29.pdf
https://dl.uswr.ac.ir/bitstream/Hannan/95067/1/2018%20WasteManagement%20Volume%2079%20September%20%2844%29.pdf
https://bdpi.usp.br/result.php?filter%5b%5d=author.person.name:%22G%C3%BCnther,%20Wanda%20Maria%20Risso%22
https://bdpi.usp.br/result.php?filter%5b%5d=author.person.name:%22Brasil,%20Ana%20L%C3%BAcia%22
https://bdpi.usp.br/result.php?filter%5b%5d=publisher.organization.name:%22Ex-Libris%22
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/gestao_ambiental/article/view/2227
http://dx.doi.org/10.19177/rgsa.v5e22016132-148


 

 
 

 

 

 

 

VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 

HENRY, Rotich K.; YONGSHENG, Zhao; JUN, Dong. Municipal solid waste 

management challenges in developing countries–Kenyan case study. Waste management, v. 

26, n. 1, p. 92-100, 2006. 

HERAS-SAIZARBITORIA, Iñaki; SÁEZ, Lucía; ALLUR, Erlantz; MORANDEIRA, Jon. 

The emergence of renewable energy cooperatives in Spain: A review. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, v. 94, p. 1036-1043, 2018. Disponível Em: < 

https://ideas.repec.org/a/eee/rensus/v94y2018icp1036-1043.html Acesso em: 28 fev. 2019. 

DOI: 10.1016/j.rser.2018.06.049. 

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE - COOP. Cooperative identity, values 

& principles. 2019. Disponível em: <https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-

identity> . Acesso em: 28 fev. 2019. 

MESQUITA, Eduardo; SARTORI, Jackson; FIUZA, Santos. Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos: Estudo de Caso dm Campus Universitário. Construindo, Belo Horizonte, v.3, n.1, 

p.37-45, jan./jun. 2011. Disponível em: < 

http://www.fumec.br/revistas/construindo/article/view/1765/1131>. Acesso em: 30 maio 

2018. 

OKOT-OKUMU, James; NYENJE, Richard. Municipal solid waste management under 

decentralisation in Uganda. Habitat International, v. 35, n. 4, p. 537-543, 2011. Disponível 

em: < 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397511000178?via%3Dihub>. 

Acesso em: 30 maio 2018. DOI:  10.1016/j.habitatint.2011.03.003. 

SANTA CATARINA. LEI Nº 14.675, de 13 de abril de 2009. Institui o Código Estadual 

do Meio Ambiente e estabelece outras providências. Disponível em: 

<http://www.institutohorus.org.br/download/marcos_legais/Lei%2014.675%20Codigo_ambie

ntal_SC.pdf>. Acesso em: 26 de fevereiro 2019.  

TARHAN, Mumtaz. Renewable energy cooperatives: a review of demonstrated impacts 

and limitations. Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity, v. 4, n. 1, p. 

104-120, 2015. Disponível em: 

<https://econpapers.repec.org/article/trncsnjrn/v_3a4_3ai_3a1_3ap_3a104-120.htm>. Acesso 

em: 30 maio 2018. 

taia_
Caixa de texto
528

https://ideas.repec.org/a/eee/rensus/v94y2018icp1036-1043.html
https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity
https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity
http://www.fumec.br/revistas/construindo/article/view/1765/1131
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397511000178?via%3Dihub
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.03.003
https://econpapers.repec.org/article/trncsnjrn/v_3a4_3ai_3a1_3ap_3a104-120.htm


  

 

 

 
    

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

 

A relação entre BIM e eficiência energética no processo de projeto 

 

 

Relationship between BIM and energy efficiency in the design process 

 

Leandra Carolina Boldrini, Mestranda PósArq /UFSC, Universidade Federal de 

Santa Catarina. 

leandraboldrini@gmail.com  

Michele Fossati Dr. Universidade Federal de Santa Catarina. 

michele.fossati@ufsc.br 

Alice Therezinha Cybis Pereira PhD. Universidade Federal de Santa Catarina. 

acybis@gmail.com 

 

Resumo 

Devido ao consumo energético em edificações estar aumentando nos últimos anos, muitas medidas 

reguladoras e pesquisas têm sido realizadas nessa área para incentivar a criação de edifícios mais 

eficientes energeticamente. Com o surgimento da modelagem de informação na construção (BIM) 

o processo de projeto convencional tende a ser alterado melhorando a colaboração e produtividade 

entre os agentes da construção civil.  Neste artigo serão analisadas as principais mudanças com a 

inserção do BIM, demonstrando as potencialidades e dificuldades da integração entre BIM e as 

avaliações de eficiência energética em edificações. Através de uma revisão de literatura, foi 

possível identificar as mudanças processuais com a implantação do BIM, destacando-se o processo 

colaborativo e integrado. Em relação ao BIM  e a eficiência energética, os principais problemas 

relatados são de interoperabilidade entre os modelos BIM e BEM (modelagem de energia da 

construção). Nesta pesquisa demonstrou-se que além das questões tecnológicas, existem diferenças 

de paradigma entre usuários de simulação energética e arquitetos, o que dificulta a adesão das 

análises energéticas no processo de projeto arquitetônico. 

 

Palavras-chave: Modelagem de informação na construção - BIM; Processo de projeto; Eficiência 

energética 

Abstract 

Due to energy consumption in buildings has been increasing in recent years, many regulatory 

measures and research have been carried out in this area to encourage the project of more energy 

efficient buildings. With the emergence of building information modeling (BIM), conventional 

design process tends to be changed, improving collaboration and productivity among civil 

construction agents. This article will be analyzed as the main changes with the insertion of BIM, 

demonstrating the potential and difficulties of integration between BIM and the energy efficiency 

estimates in editions. Through a literature review, it was possible to identify as procedural changes 

with the implementation of BIM, highlighting of the collaborative and integrated process. 

Regarding BIM and energy efficiency, the main problems related to interoperability between the 

BIM and BEM (building energy modeling) models. In this research, we demonstrate that in 
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addition to technological issues, there are paradigm differences between building thermal 

simulation tool user and architects, or that make it difficult to adhere to energy analysis in the 

architectural design process 

.Keywords: Building information modeling - BIM; Design process; Energy efficiency 

1. Introdução 

A metodologia BIM pode ser entendida como uma mudança de paradigma, onde 

altera-se todo o processo de projeto, modificando o modo dos projetistas pensarem, 

englobando todo o ciclo de vida do edifício, desde as etapas conceituais, detalhes 

construtivos até operação e manutenção. Com isso, há uma tendência de redistribuição de 

tempo gasto para cada etapa de projeto (EASTMAN et al., 2014).  

Diferentemente do  sistema  CAD (Computer-Aided Design), o BIM é definido por 

modelos tridimensionais com informações paramétricas, permitindo interoperabilidade e 

colaboração. Os elementos possuem inteligência encapsulada, onde são armazenadas 

informações dentro de um banco de dados (GHAFFARIANHOSEINI et al., 2017; 

MIETTINEN; PAAVOLA, 2014; SUCCAR, 2009).  

Com o crescente aumento de consumo de energia em edificações, tornou-se cada vez 

mais importante projetar edifícios com alto desempenho energético (IEA, 2018, 

SANHUDO et al., 2018). Segundo Casals (2006), um dos meios que a eficiência 

energética seja alcançada é associar a instrumentos de desempenho energético através de 

medidas reguladoras. A adoção de análises de energia nas etapas iniciais de projeto 

ajudaria a tomar decisões econômicas durante o início do ciclo de vida do edifício (KIM; 

ANDERSON, 2013).  

Para isso, nos últimos anos as pesquisas sobre a integração entre os modelos BIM e 

BEM (Building energy model) vêm crescendo, um dos principais obstáculos relatados são 

os problemas de interoperabilidade, onde ocorre a perda de informações entre ambas as 

ferramentas, sendo necessária reentrada manual de dados (KAMEL; MEMARI, 2019). A 

interoperabilidade pode ser definida como a capacidade de intercâmbio de informações 

entre dois ou mais softwares, sem que essas informações se percam (GRILO; JARDIM-

GONCALVES, 2010). 

Para minimizar a perda na transferência de dados surgiram as interfaces de programação 

visual  (NEGENDAHL, 2015). As interfaces de programação visual (IPV) são ferramentas 

acopladas aos softwares BIM que proporcionam ao usuário acessar diretamente os dados 

da construção.  As IPVs acopladas ao BIM permitem que dados numéricos sejam exibidos 

em formatos mais visuais, sendo mais facilmente compreendidos (NATEPHRA; YABUKI; 

FUKUDA, 2018).  

Esse artigo busca analisar a integração entre BIM (Building information modeling) e as 

avaliações de eficiência energética em edificações. Com o intuito de demonstrar os 

principais pontos estudados pelo meio acadêmico, as potencialidades e dificuldades dessa 

ligação analisando as mudanças no processo de projeto com a inserção da metologia BIM 

2. Revisão de Literatura 
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Através de uma revisão de literatura serão apresentadas a seguir informações sobre 

BIM, eficiência energética e as diferenças de pensamento entre o arquiteto e o usuário de 

simulaçã de energia.  

 

A revisão de literatura foi do tipo exploratória e buscou englobar dois assuntos 

principais: Modelagem de informação na construção (BIM) e eficiência energética. Os 

temas pesquisados na revisão de literatura foram sobre BIM e eficiência energética. 

Primeiramente, realizou-se uma pesquisa em dissertações, documentos, livro e bases de 

dados como o Scopus que relatassem sobre os temas de formas individuais. Posteriormente 

buscou-se realizar pesquisas no Scopus com o tema de forma conjunta, optou-se pela 

escolha de artigos mais recentes para análise por se tratar de um assunto atual. 

 

2.1 Building Information Modeling - BIM 

As definições sobre BIM (Building Information Modeling) apresentam-se de forma 

diferenciada por diferentes autores, alguns definem como metodologia, outros como 

tecnologia. De acordo com Succar (2009), é um conjunto de tecnologia, processos e 

políticas que juntos formam uma metodologia; a área de tecnologia abrange os 

componentes de hardware e software, de processos refere-se às pessoas e métodos para o 

projeto e desenvolvimento do edifício e, por fim, a área de políticas que está relacionada às 

mudanças contratuais.  

O BIM abrange informações sobre os materiais de construção, quantidades, 

propriedades e custo. Conhecido por facilitar o trabalho colaborativo e integrado entre 

diferentes disciplinas, o BIM visa a alterar a dinâmica e organização do processo de 

projeto (EADIE et al., 2013; GHAFFARIANHOSEINI et al., 2017). Com a sua 

implantação tendem a surgir alterações no processo de projeto com a sobreposição de 

atividades por meio do trabalho colaborativo, alterando o tempo gasto em cada etapa 

projetual concentrando maior tempo nas etapas inicias de projeto (EASTMAN et al., 2014; 

MANZIONE, 2013).   

O uso do BIM apresenta vantagens relacionadas à modelagem e simulações facilitando 

tanto a manipulação e saída de dados quanto o armazenamento de informações, permitindo 

a automatização da modelagem de energia, possibilitando reduzir os erros e tempo gastos 

no processo de modelagem de energia convencional. Outra possibilidade é de 

monitoramento em tempo real através de sensores em diferentes zonas do edifício 

(KAMEL e MEMARI, 2019). O BIM pode auxiliar nas tomadas de decisões nas fases 

iniciais de projeto, possibilitando análises espaciais e de desempenho energético. Além de 

facilitar a comunicação e colaboração através de projetos multidisciplinares integrados, 

onde diferentes disciplinas podem trabalhar em um único modelo (JALAEI e JADRE, 

2014). 

Alguns autores relatam sobre os benefícios da implantação do BIM, principalmente 

benefícios técnicos ligados à gestão de conhecimento, integração, padronização, redução   

de custos e conflitos.  Esses benefícios podem ser de curto ou longo prazo, de curto prazo 

está relacionado à redução de erros de documentação; e de longo prazo, às reinvindicações 

contratuais e custos de construção (GHAFFARIANHOSEINI et al., 2017). No entanto, 

apesar dessas promessas, ainda há muitos problemas de implantação, havendo a 

necessidade de experimentações que devem ser usadas desde os mais baixos níveis de 

maturidade para assim alcançar o grau mais alto (MIETTINEN; PAAVOLA, 2014). 
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Há inúmeros trabalhos que avaliam as alterações processuais com a inserção do BIM, 

algumas relacionando ao sistema CAD (Computer aided design) (AL HATTAB; 

HAMZEH, 2017; ANDRADE; AMORIM, 2011; LIU; VAN NEDERVEEN; HERTOGH, 

2017; SINGH; GU; WANG, 2011). Nestas pesquisas são analisados os processos de 

projeto em relação às disciplinas de arquitetura e os projetos de engenharia. No processo 

CAD, o fluxo de informações ocorre de forma linear, primeiramente é desenvolvido o 

projeto arquitetônico, então os documentos são repassados para a realização dos projetos 

de engenharia (Figura 1). Após isso realiza-se revisões entre as disciplinas, e somente 

depois dessas interações novamente é que se inicia as próximas fases e assim 

gradativamente nas próximas etapas de projeto.  As equipes trocam informações 

documentais somente após finalizada cada etapa projetual (AL HATTAB E HAMZEH 

2017, ANDRADE E AMORIN, 2011). 

 

Figura 1: Comparação fluxo do processo de projeto CAD fonte: Elaborado pela autora 

No fluxo de projeto BIM, ocorre uma mudança comportamental, onde os projetistas 

trabalham de forma colaborativa desde as etapas iniciais de projeto, sem haver 

necessariamente a finalização do projeto arquitetônico para a inserção dos projetos de 

engenharia (Figura 2). A disciplina de arquitetura ainda é a primeira a ser inserida no 

processo, no entanto, as engenharias entram nas etapas iniciais e atuam 
concomitantemente ao projeto arquitetônico e o coordenador (AL HATTAB; HAMZEH, 

2017; ANDRADE; AMORIM, 2011; LIU; VAN NEDERVEEN; HERTOGH, 2017; 

SINGH; GU; WANG, 2011). Uma das principais alterações no processo BIM, é o trabalho 

colaborativo e de forma integrada, as equipes interagem de forma simultânea 

compartilhando informações em tempo real de forma unidirecional. Muitas vezes os 

projetistas de todas as disciplinas trabalham com arquivos locais retroalimentando com 

informações um arquivo central, como os dados são atualizados constantemente muitas 

informações de projeto são antecipadas. Nessa estrutura surgem novos papéis como o 

papel do gerente BIM  que interage desde o início nas etapas projetuais (AL HATTAB; 

HAMZEH, 2017, MIETTINEN; PAAVOLA, 2014). 



  

 

 

 
    

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

 

Figura 2: Comparação fluxo do processo de projeto BIM fonte: Elaborado pela autora. 

Para que haja ambientes colaborativos deve ocorrer à interligação entre diferentes 

disciplinas e para que essas informações não se percam é necessário que haja 

interoperabilidade entre os diferentes softwares utilizados entre as disciplinas (GRILO; 

JARDIM-GONCALVES, 2010) Para isso, foi desenvolvido pela Internacional Alliance for 

Interoperability (IAI), um padrão internacional aberto conhecido como Industry 

Foundation Classes (IFC) que serve para facilitar a troca de dados entre os agentes da 

indústria AEC. (GRILO; JARDIM-GONCALVES, 2010; KAMEL; MEMARI, 2019). 

Segundo Grilo e Jardim-goncalves (2010), em muitos casos mesmo com a implantação 

do BIM não há ambientes colaborativos, ficando restritos à modelagem 3D apresentando 

um processo de projeto semelhante ao convencional. Para os autores, o trabalho 

colaborativo no BIM baseia-se no modelo 3D, proporcionando um entendimento mútuo 

dos agentes através da visualização 3D. Porém, para que a interoperabilidade seja 

alcançada deve-se unir a tecnologia juntamente com uma nova abordagem de processos e 

gerenciamento do projeto.  

Há também iniciativas governamentais para incentivar a implantação do BIM. Em 

vários países da Europa, América e Ásia, como Finlândia, Holanda, EUA, Coreia do Sul, 

Rússia, Holanda, Dinamarca, Noruega e Singapura o uso de BIM é obrigatório. A 

Finlândia foi pioneira, iniciando o uso de BIM em 2001 tornando-se obrigatório em obras 

de arquitetura e engenharia em 2007, e obras de infraestrutura em 2011. O Reino Unido 

busca se tornar líder em BIM incentivando e exigindo que todos os projetos do governo 

sejam em BIM até 2021. (GONÇALVES JR, 2018). No Brasil as estratégias para 

disseminação dessa metodologia surgiram em 2017 com a criação do Comitê Estratégico 

de Implementação do BIM (CE-BIM).  Em 2018, foi assinado o Decreto n° 9.377, 

substituído pelo Decreto 9.983, assinado em 2019, que instituem estratégias para 

disseminação do BIM no Brasil.  De acordo com o documento Estratégia Nacional de 

disseminação do BIM – Estratégia BIM BR, criado pelo governo federal, o uso do BIM 

deve se tornar obrigatório até 2028 em obras públicas no País  (BRASIL, 2019; MDIC, 

2018). 
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De acordo com a maioria das pesquisas, o processo de projeto tende a ser alterado com 

a implantação do BIM, exigindo maior tempo nas etapas iniciais de projeto. Ainda há 

poucas evidências empíricas que comparem a real mudança com a inserção do BIM e 

análises dos níveis de maturidade. De fato há inúmeros benefícios com a implantação do 

BIM, no entanto ainda é difícil estabelecer métricas confiáveis da real vantagem de sua 

implantação, se ela representa mesmo uma mudança de paradigma como estabelecem 

Eastman et al. (2014) ou se essas mudanças ainda estão ligadas somente a parte de 

tecnologia, e não a de políticas e processos. 

2.2 Eficiência energética 

 

O consumo energético de edificações tem aumentado nos últimos anos, sendo um dos 

meios de diminuir o consumo e construir edifícios mais eficientes é a criação de padrões de 

avaliação e classificação de edifícios com alto desempenho. (FOSSATI et al., 2016; IEA, 

2018).  

Com isso na década de 70 já começaram a surgir códigos de eficiência energética na 

em países desenvolvidos, já nos países em desenvolvimento apareceram somente no final 

da década de 80 (FOSSATI et al., 2016).  No Brasil, essas políticas de conservação de 

energia surgiram em 2001, com a criação da Lei n° 10.295 que estabelece uso racional e 

conservação de energia, posteriormente foram estabelecidas normas ABNT NBR 15220 e 

15575  (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011).  A norma 15220 foi lançada em 

2005 e trata sobre as propriedades térmicas e diretrizes construtivas para melhorar o 

desempenho energético das edificações (ABNT, 2005a, 2005b, 2005c).  Posteriormente, 

em 2008,  foi criada a ABNT NBR 15575, tornando-se obrigatória em 2013, essa  norma 

estabelece padrões mínimos de desempenho para edificações habitacionais. Dividida em 

seis partes, a norma aborda sobre desempenho térmico nas partes 1,4 e 5 (ABNT, 2013a, 

2013b, 2013c). Além das normas outras Em 2009 e 2010, surgiram, em caráter voluntário, 

as regulamentações Técnicas da Qualidade para edifícios comercias, de serviços e públicos 

(RTQ-C) que definem requisitos técnicos para a classificação da eficiência energética 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (BRASIL), 2011). 

Ao se falar sobre a relação entre BIM e análise energética em edificações, há grandes 

questões relacionadas aos problemas de interoperabilidade devido ao modelo BIM não 

transferir todas as informações, ou seja, o modelo BEM (Building Energy Model) não lê 

todas as informações ou podem não ser mapeadas e transferidas adequadamente. Entre os 

programas de análise de energia destacam-se OpenStudio, EnergyPlus, GBS e eQuest, 

algumas ferramentas internacionais, como Modelica, COMETH e EnergyBuild 

(BEAZLEY; HEFFERNAN; MCCARTHY, 2017; KAMEL; MEMARI, 2019). Os 

modelos arquitetônicos tornam-se inviáveis para as análises energéticas por apresentarem 

grande quantidade de detalhes, sendo necessária a criação de novos modelos (BEAZLEY; 

HEFFERNAN; MCCARTHY, 2017).  

 

Para diminuir os problemas de interoperabilidade na indústria AEC e facilitar a 

colaboração surgiu o formato Industry Foundation Classes (IFC) para objetos de 

construção, conhecido como o padrão internacional aberto. Surgiu também o formato 

Green Building XML (gbXML) exportado com informações de zonas térmicas e 

superfícies (GRILO; JARDIM-GONCALVES, 2010; KAMEL; MEMARI, 2019). 
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Apesar desses formatos de exportação, a preparação do modelo BEM (Building energy 

model) é um dos problemas do BEM convencional. Os projetistas que preparam o modelo 

de energia devem ter conhecimentos específicos para transferir os dados do projeto para os 

dados necessários para análise térmica. Normalmente, isso ocorre na etapa final de projeto, 

onde é mais difícil realizar alterações projetuais. A necessidade de conhecimento 

específico dificulta a acessibilidade de arquitetos e engenheiros. Em entrevistas com 

profissionais da área, muitos afirmam que o BEM é utilizado para validar a alternativa de 

design e agregar valor ao projeto. Logo, o BEM baseado em BIM, facilitaria a tomada de 

decisão na concepção do design da edificação (GAO; KOCH; WU, 2019). 

Devido aos problemas e complexidades entre os modelos BIM e BEM, juntamente com 

o intuito de inserir as análises energéticas nas etapas iniciais de projeto, muitos estudos 

buscam meios de inserir essas avaliações por meio de interfaces de programação visual 

(IPV) (KENSEK, 2015; NATEPHRA; YABUKI; FUKUDA, 2018; RAHMANI ASL et 

al., 2015). As interfaces de programação visual acopladas aos softwares BIM foram 

pensadas para auxiliar nas fases iniciais de projeto, como exemplos de interfaces de 

programação visual existem o Dynamo, Grasshopper entre outros, esses softwares  são 

mais visuais diferentemente das linguagens de programação baseada em texto como 

Python, Java, C# entre outras (KENSEK, 2015).  

Um dos objetivos das IPVs é facilitar a extração automática de informações permitindo 

que dados numéricos das propriedades de elementos do edifício sejam facilmente 

visualizados em formato digital. Essas informações contribuem para a tomada de decisão e 

construção de projetos mais eficientes energeticamente. As IPVs tendem a facilitar o 

entendimento dos projetistas que não são programadores. Essa interface é um conjunto de 

códigos que permite que os usuários personalizem os parâmetros de forma mais eficaz e 

rápida (NATEPHRA; YABUKI; FUKUDA, 2018a) 

A otimização multidisciplinar proporcionada pelas IPVs, para edifícios de alto 

desempenho, facilita o feedback rápido durante o processo projeto auxiliando na tomada de 

decisão, além de explorar diferentes alternativas de projetuais e avaliação de desempenho. 

Embora promissora a otimização requer tecnologias avançadas, modelagem paramétrica 

incluindo BIM, simulação e algoritmos de otimização (RAHMANI ASL et al., 2015). E 

ainda há poucos estudos sobre aplicação prática no mercado de trabalho sobre essas 

interfaces. 

Para Farzaneh, Monfet e Forgues (2019) para que as lacunas entre BIM-BEM sejam 

minimizadas é necessário uma abordagem combinando processo e tecnologia baseados em 

BIM. Segundo os autores, a maioria dos estudos buscam soluções voltadas para os 

softwares, sendo necessário definir questões técnicas relacionadas às atividades de 

modelagem e design, assim como definições sobre o fluxo de informações de todo 

processo de projeto. 

Através desse levantamento bibliográfico sobre os potenciais do BIM e sua conexão 

com a análise energética de edificações, pode-se constatar que ainda há muitos problemas 

de interoperabilidade entre os softwares BIM e BEM o que dificulta a realização de 

análises energéticas baseadas no modelo BIM, assim como a inserção dessas análises nas 

etapas iniciais de projeto. Contudo com o surgimento das interfaces de programação visual 

isso se torna mais facilitado por estarem acopladas aos softwares BIM reduzindo os 

problemas de interoperabilidade, além de serem mais intuitivas e visuais. 
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2.3 Diferenças de pensamento do arquiteto versus usuário de simulações 

energéticas 

Após serem apresentadas as possibilidades e potencialidades de unificação através de 

interfaces de programação visual aos softwares BIM, é importante entender as diferenças 

de paradigma entre arquitetos e os usuários de ferramenta simulação energética. Serão 

analisadas as formas de pensar de ambos para compreender as lacunas e dificuldades de 

utilização dessas interfaces pelos arquitetos nas etapas iniciais de projeto. 

Segundo Bleil de Souza (2012), os projetistas de edificações tendem a ser 

construtivistas sem um método definido, baseando o conhecimento com base no seu 

conhecimento empírico. Através de entrevistas com usuários de ferramentas de simulação 

energética e projetistas de construção, Bleil de Souza (2012) constatou que as principais 

diferenças são que arquitetos são mais subjetivos e relativistas, baseando seu conhecimento 

e repertório com base no que já fizeram (learning by doing), além de utilizar sistemas de 

representação visual, para os arquitetos o processo de projeto tende a começar de forma 

mais diagramática, através da construção de espaços, trabalhando com unidades do todo, 

de geometria global e local, materiais potenciais, propriedades, etc. Ao lidar com 

problemas os arquitetos não apresentam uma hipótese clara, a criatividade é utilizada para 

solução de problemas, onde inúmeras possibilidades são analisadas e reformuladas para 

resolução de problemas distintos. Enquanto que os simuladores de energia são mais 

objetivos e racionalistas, simplificam os problemas estando mais qualificados para análises 

matemáticas. Os engenheiros e físicos são treinados para simplificar os problemas 

transformando-os em modelos matemáticos com uma hipótese objetiva para solucionar os 

problemas. 

Zapata-Lancaster e Rweed (2016) também realizaram pesquisas explorando a 

resolução de problemas dos projetos de arquitetura e concluiram que, as soluções ocorrem 

por meio do conhecimento experiencial, havendo a necessidade de significado por trás do 

números. Nesta pesquisa, os autores investigam o processo de projeto através de cinco 

estudos de caso de edifícios de baixa energia. No qual constatou-se que mesmo em 

empresas com experiência em eficiêcia energética há resistência na utilização de 

ferramentas de simulação durante o processo, sendo as ferramentas fáceis para tomada de 

decisão preferidas pelos arquitetos. 

Para identificar os padrões e problemas recorrentes sobre o uso de simulação no 

processo de projeto, Tucker e Bleil de Souza (2016) realizaram entrevistas com arquitetos  

e concluíram que existem duas informações apontadas como mais relevantes: relatórios 

sobre as consequências das escolhas de design e conselhos para alcançar seus objetivos. Os 

profissionais entrevistados afirmam que a simulação energética serve para validar a 

alternativa de design e não gerar novas ideias. 

Com isso, percebe-se por que muitos arquitetos sentem dificuldade em utilizar 

ferramentas de simulação energética, sendo imprescindível a utilização de interfaces mais 

visuais e informativas. Porém, apesar de existirem muitas ferramentas computacionais para 

auxiliar todo o processo de design, principalmente ferramentas paramétricas com 

componentes generativos que geram ideias de design ou de materialização do projeto, 

muitas vezes não estão vinculadas ao conhecimento científico e a resolução de problemas, 



  

 

 

 
    

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

focadas mais pra representação visual e de informações de design. (BLEIL DE SOUZA, 

2012). No entanto, mesmo com essas interfaces que facilitam a utilização por parte dos 

arquitetos, tendo em vista essas diferenças abordadas, e devido ao fato que os arquitetos 

tendem a não apresentar uma hipótese clara para resolução de problemas, a questão seria se 

essas interfaces para análise energéticas nas etapas inicias de projeto seriam realmente 

utilizadas no mercado de trabalho ou ficariam restritas ao meio acadêmico. 

3. Discussão e considerações finais 

 

Através do levantamento bibliográfico foi possível observar as promessas do BIM 

relacionadas a uma mudança de paradigma que alteram todo processo de projeto 

convencional.  No entanto, para que essas mudanças realmente ocorram são necessárias 

modificações comportamentais e do modo de pensar dos projetistas, para que os ambientes 

colaborativos e integrados sejam alcançados.  

Quando se relaciona a eficiência energética em edificações com as alterações e 

promessas com a inserção do BIM, ainda vemos muitas barreiras relativas à falta de 

interoperabilidade entre os softwares de simulação de energia e BIM. Para auxiliar a 

superar os problemas de interoperabilidade entre BIM-BEM muitos pesquisadores estão 

desenvolvendo interfaces de programação visual.  Principalmente devido às diferenças de 

paradigma entre usuário de simulação energética e arquitetos, para que assim essas análises 

sejam realizadas nas etapas iniciais de projeto.  

Analisando as diferenças de paradigmas entre arquitetos e usuário de simulação de 

energia, foi possível constatar a necessidade de interfaces mais visuais, devido à 

dificuldade de interpretação de dados numéricos pelos arquitetos. As formações 

acadêmicas de projetistas e simuladores, em sua maioria, são distintas o que faz com que 

os modos de pensar sejam diferentes. O fato de arquitetos serem mais construtivistas, 

focando mais na forma, setorização e distribuição dos espaços, além de se relacionarem 

com inúmeras disciplinas, faz com que muitas vezes mesmo com interfaces amigáveis de 

análise energética as mesmas  não sejam utilizadas no dia a dia.  

Apesar das inúmeras tentativas do meio acadêmico em inserir as análises energéticas 

nas etapas iniciais de projeto, ainda existem muitas barreiras devido as dificuldades dos 

arquitetos em interpretar os dados resultantes de simulações energéticas, principalmente 

devido as diferenças de pensamento e ensino entre os arquitetos e usuários de ferramentas  

de simulação energética. A dificuldade de interpretação de dados por meio dos arquitetos 

faz com que muitos não incluam essas análises no processo de projeto. Uma das 

alternativas para que essas análises sejam inseridas seria a disseminação da real 

necessidade de projetos com maior desempenho energético com políticas obrigatórias de 

eficiência energética. Assim como plug-ins e programas projetados para o modo de pensar 

dos projetistas de forma intuitiva e fácil inserção  
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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo aplicar o resíduo de podas de árvores da floresta urbana do 

município de Curitiba por meio de um projeto de design gerando um Produto de Maior Valor 

Agregado (PMVA). Utilizou-se de metodologias tradicionais do design e estudos de áreas inter-

relacionadas ao tema, possibilitando desenvolver um produto com foco no problema de descarte e 

subutilização da “madeira de poda urbana”. A construção do protótipo foi possível após realização 

de muitos testes utilizando e analisando formas e processos de produção e a interação entre os vários 

materiais estudados. O resultado apresentado como mesa de centro, uma peça híbrida, com mistura 

dos materiais madeira, ferro e vidro, atingiu seus pré-requisitos de um produto ecologicamente 

correto, composto por materiais recicláveis e resíduos com alta potencial de utilização. Contudo, teve 

a amostra da boa utilização do resíduo, agregou valor ao resíduo e ainda pode promover a utilização 

deste tipo de resíduo em novas atividades econômicas.  

 

 

Palavras-chave: Design, design de produto, madeira, podas de árvore, PMVA. 
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Abstract 

This work aimed to apply the waste from tree pruning in the urban forest of the city of Curitiba 

through a design project generating a Product of Greater Added Value (PGAV). Traditional design 

methodologies and studies of areas interrelated to the theme were used, making it possible to develop 

a product focused on the problem of discarding and under-utilizing “urban pruning wood”. The 

construction of the prototype was possible after carrying out many tests using and analyzing forms 

and production processes and the interaction between the various materials studied. The result 

presented as a coffee table, a hybrid piece, with a mixture of wood, iron and glass materials, reached 

its prerequisites for an ecologically correct product, composed of recyclable materials and waste 

with high potential for use. However, it had a sample of the good use of the waste, added value to 

the waste and can still promote the use of this type of waste in new economic activities. 

 

Keywords: Design, product design, wood, tree pruning, PMVA. 

  

taia_
Caixa de texto
542



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

1. Introdução 

 

O alto consumismo praticado pela sociedade nos dias atuais reflete no aumento da 

extração de recursos naturais para o benefício da produção nos mais diversos segmentos e 

tem como resultado o grande impacto ambiental ao ecossistema do Planeta Terra. A mutação 

climática recente é a consequência da ação do homem e catástrofes como chuvas ácidas, 

excesso de chuvas em alguns locais e falta dela em outros tornam-se tragédias cada vez mais 

frequentes.  

A floresta urbana em toda sua biodiversidade, composta de árvores e vegetações 

associadas, por sua vez, tem inúmeras funções no meio urbano, pois, além da sua estética, 

diminui consideravelmente os impactos ambientais proporcionados pela urbanização, 

moderando o clima, conservando energia no interior de edificações, absorvendo o dióxido 

de carbono, que é um dos gases que causa o efeito estufa, melhorando a qualidade da água, 

bem como controlando seu escoamento, reduzindo os níveis de barulho, oferecendo abrigo 

à fauna e melhorando a atratividade das cidades, entre os muitos benefícios que nos oferece. 

Mas, apesar de tudo isso, existem alguns problemas que as árvores urbanas enfrentam no 

ambiente das cidades, como por exemplo: solo compactado ou alterado, presença de 

entulhos; deficiência de água e nutrientes; temperaturas modificadas; poluição do ar; 

radiação solar alterada (sombreamento); espaço reduzido para crescimento tanto das raízes 

como da copa; podas drásticas (mutilação da árvore); danos mecânicos (por veículos, 

cortadores de grama, anelamento do tronco, e outros) e o vandalismo (ARAUJO, A., 

ARAUJO, M., 2016). 

O chamado Design Verde, ou “Green Design”, conceito iniciado na década de setenta do 

século passado em países desenvolvidos, passou a ganhar força somente no início dos anos 

2000, contanto, atualmente a proteção do meio-ambiente é vista pela maioria das pessoas 

como algo fundamental para que as próximas gerações possam, também, usufruir dos 

benefícios do planeta. Sabe-se, portanto, que a grande responsável por parte desta situação 

é a indústria, e que o modelo atual de desenvolvimento de produtos e produção devem ser 

modificados. 

Os princípios do design sustentável são de extrema importância para tal estudo, pois traz 

um conjunto de ferramentas, conceitos e estratégias que auxiliam a sociedade em soluções 

voltadas à sustentabilidade e ao meio ambiente, visando principalmente a utilização do 

resíduo e transformando-o em produto durável com maior valor agregado. Neste contexto, o 

meio-ambiente é o ator principal e deverá sofrer o mínimo impacto possível, pensando em 

todo ciclo de vida, desde a etapa da criação do produto até seu descarte final, introduzindo 

neste ciclo materiais já descartados anteriormente, como é o caso do resíduo de poda.  

A Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas (1987) 

apresentou a primeira definição de desenvolvimento sustentável como: “um 

desenvolvimento que visa atender às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras em atender às suas próprias necessidades”. Já a Caring for 

the Earth (1990): A strategy for sustainable Living apresentou uma outra definição para o 

desenvolvimento sustentável: “melhorar a qualidade de vida humana dentro dos limites da 

capacidade da Terra de regenerar seus recursos. De acordo com Vezzoli (2010), unindo estas 
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duas definições, pode-se descrever o desenvolvimento sustentável como uma prática que 

traz benefícios, tanto aos seres humanos quanto para o ecossistema. 

Devido à essas evoluções que tem ocorrido e identificando as características do meio mais 

sustentável, sobre o papel do designer pode-se dizer que suas responsabilidades passam não 

só de soluções meramente técnicas, mas também de soluções “atrativas”, visto que não se 

alcança uma inovação radical sustentável, se ninguém a desejar (VEZZOLI, 2010, p.48).  

No caso da madeira, esta é matéria-prima para diversos tipos de produtos e se provinda 

de desmatamento pode causar um enorme dano ao meio ambiente, entretanto se originada 

de florestas plantadas este prejuízo acaba sendo muito baixo, e se for amplamente utilizada, 

aproveitando até mesmo os resíduos, este prejuízo é irrisório. Além das indústrias 

processadoras de madeira, outra fonte de resíduos são as cidades, pois a arborização, 

fundamental nas áreas urbanas, necessita de podas periódicas de galhos, o que resulta numa 

grande quantidade de material que, por muitas vezes, é descartado ou subutilizado. 

Na cidade de Curitiba, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) 

(BORTOLIN, 2012), 12 mil pedidos de corte de árvore ou poda são protocolados todos os 

anos pelos mais variados motivos. Estas podas são realizadas frequentemente em casos de 

apodrecimento ou invasão de galhos em espaços indevidos, assegurando o cidadão de 

qualquer acidente ou incômodo.  

As podas das árvores são, na maioria das vezes, executadas pelos profissionais da SMMA, 

e, infelizmente, segundo tamanha demanda de pedidos para a poda, os funcionários, muitas 

vezes, não conseguem recolhê-las da rua, o que faz com que a mesma apodreça e obstrua 

passagens e calçadas, causando não só grande transtorno aos transeuntes, mas também a 

perda completa do resíduo. Outro problema que podemos averiguar é o fato de que, mesmo 

aquela poda que fora cortada e imediatamente recolhida, pode ocorrer de ser encontrado, 

pontos de apodrecimento ou fungos, impossibilitando sua utilização para o desenvolvimento 

de um Produto de Maior Valor Agregado (PMVA).  

O valor agregado é a percepção que o cliente (consumidor) tem de um bem (produto ou serviço) 

que atenda seu conjunto de necessidades considerando o benefício X preço em comparação com 

um bem disponível na concorrência, É atributo de qualidade (não tangível) somado, adicionado, 

enfim agregado a um bem (produto ou serviço), um diferencial que na percepção do cliente 

justifica sua escolha entre demais bens substitutos ofertados no mercado). (HERRERA, 2007) 

Dentro deste contexto o Design pode e deve pensar em soluções que valorizam este tipo 

de resíduo, fazendo com que o mesmo não seja somente subutilizado como lenha, mas que 

se transformem em PMVA. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

 Para este tipo de trabalho há diversas metodologias a serem seguidas, mas 

inicialmente serão trabalhadas de forma a abordar as descrições feitas por Bonsiepe (1984), 

Bernhard e Bürdek (2006) e Baxter (2000), onde deverá passar pela problematização, 
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análises diversas, definição do problema, geração de alternativas e definição do processo de 

fabricação e do produto.  

                             

                                                 Análise do problema 
 

 

 

                                          
                                               Levantamento de dados 
 

 

                                          
                                           
                                            Desenvolvimento do produto 
 
 

 

                                             
                                                  Aceitação do público 
 

FIGURA 1: Esquema metodológico. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A pesquisa exploratória pode ser base para a metodologia deste projeto, ou seja, com o 

intuito de lançar um novo produto no mercado, é preciso conhecer a opinião do público, e 

através desta pesquisa qualitativa comentada acima, é possível obter informações 

importantes para que se trace estratégias e haja a melhoria da inserção do produto projetado 

no mercado. Para o desenvolvimento destes objetos decorativos a partir de podas de árvores 

da cidade de Curitiba, tem-se início com a comunicação com a Prefeitura de Curitiba, para 

a confirmação do problema e obtenção de informações sobre o livre acesso ou não das podas 

de árvore, por meio de protocolos abertos no site, chats de conversação com os funcionários 

ou até mesmo ligações. Para coletar mais dados necessários, serão utilizados os locais 

públicos onde acontecem as podas de árvore para a etapa de observação, como também 

entrevistas com os funcionários agentes nesta área.  

Foi realizado um amplo levantamento bibliográfico sobre o assunto, envolvendo não 

somente o tema madeira, que trata da matéria prima, mas também da necessidade social por 

produtos, o desenvolvimento deles e a interferência do design na interação dos temas. 

Após a finalização das análises de campo e teóricas foi iniciada a etapa de 

desenvolvimento de produtos como solução de parte do problema, esta etapa teve o uso do 

computador, que após rascunhos das ideias e formas à mão foi realizado com o auxílio de 

softwares de desenho como AutoCAD, Rhinoceros, 3DMAX, SketchUp e SU Podium um 

projeto para construção do PMVA com a madeira podada em conjunto com outros materiais  

o qual se tem a aproximação do resultado final, obtendo assim uma orientação para a 

realização do projeto. 
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3. RESULTADOS 

 

O presente trabalho teve objetivo desenvolver um objeto a partir das podas de árvores de 

Curitiba, um PMVA. Durante o período de desenvolvimento de TCC, foram realizadas 

pesquisas, análises e testes, de forma a contribuir para a proposta de utilização de resíduos 

atuais. Destacando a importância da gestão de resíduos no setor do Design, que tem impacto 

significativo sobre o meio ambiente, como o profissional da área, ter a possibilidade de 

abordar cada vez mais diferentes formas de projetos sustentáveis, de forma a criar novas 

situações ou solucionar problemas encontrados na sociedade. 

Quanto ao processo de desenvolvimento do produto, foram encontradas algumas 

dificuldades que infelizmente influenciam na finalização do móvel, como por exemplo, a 

falta de maquinário ideal para os cortes e tratamentos na madeira, o estudo dos materiais que 

foram escolhidos para complementação da estrutura da mesa, entre outros fatores que 

dificultaram um pouco o desenvolvimento da mesa de centro, mas que nem por isso a mesma 

deixou de ser produzida. Nesta etapa foram realizados diversos testes relacionados a forma 

de uso da matéria prima, mistura de materiais, possibilidades de reprodução, bem como a 

preocupação de não desconfigurar o material “madeira”. 

 

FIGURA 2: Contraste entre cubos de espécies de madeira diferentes. Fonte: Elaborado pelos 

autores. 

 

Com relação ao custo da peça, durante o desenvolvimento, de acordo com o custo da 

principal matéria-prima da mesa, no caso a madeira, se concentra somente no processamento 

da mesma, por ser madeira de poda, não teve valor em dinheiro. O ferro, por sua vez, é um 
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metal muito barato no mercado, assim como o vidro, ou seja, uma mistura de três materiais 

recicláveis e de preço acessível em apenas um produto. Entretanto, com todo trabalho 

manual, como mão-de-obra artesanal, somados aos produtos comprados e instrumentos 

utilizados, pode-se dizer que esta é uma mesa que tem seu custo girando em torno R$800,00, 

baseado também em pesquisas em lojas decorativas e análises feitas pela arquiteta Elyse 

Thyana Zraik Bacila - CAU A10980-0, a qual referiu a mesa baseado no preço de mesas do 

mercado de mesmo segmento e em toda ideia-planejamento-desenvolvimento que ocorreu 

durante o trabalho de conclusão de curso.  

Contudo, é possível afirmar que designers podem, sim, auxiliar na redução dos problemas 

ambientais e valorizar materiais descartados na natureza através de suas escolhas de projeto, 

e de fato, tem a responsabilidade de fazê-lo. Sua contribuição vai desde trabalhar em projetos 

de renovação, seleção de materiais até acabamentos e inserção dos mesmos no mercado 

comercial. 

 

 

 
Figura 3. Protótipo da mesa de centro. Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Há uma crescente urbanização no Estado do Paraná e ao mesmo tempo um 

aumento da conscientização ambiental da população. Isso resulta numa maior demanda por 

uma arborização urbana de boa qualidade, com serviços eficientes e de resposta rápida, por 

exemplo, quando há solicitações de poda, corte, remoção ou plantio de árvores. 

Planejar e estudar sobre algum assunto, nada mais é que pensar antecipadamente 

sobre ações futuras, e é isto que através deste trabalho se procura fazer. A antecipação do 
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futuro é baseada nas análises das tendências atuais, sendo a projeção dessas tendências para 

além do presente. Portanto, analisar podas de árvores que viram lenha, e transformá-los em 

objetos utilitários para o bem da comunidade, é predizer um futuro para uma matéria-prima 

tão rica e produtiva, porém, predizer o futuro é uma tarefa incerta e o risco de erro aumenta 

com a duração da projeção, mas, apesar desses riscos, não podemos deixar de planejar, pois, 

muitos dos problemas atuais da arborização de ruas são resultados diretos de não se tentar 

antecipar esses problemas no passado (MILLER, 1988). 

Felizmente, esta é uma pesquisa que pode e deve continuar, ser aprofundada e 

realmente implantá-la de forma legal, afinal, o trabalho com as podas de árvores é ótimo, 

tanto para a sociedade como para o meio ambiente, de maneira a proporcionar mais recursos 

para serem explorados sustentavelmente. O produto escolhido, a mesa de centro, é um 

produto viável no mercado comercial, de forma que sua procura seja tão grande quanto 

mesas de canto e pouco inferior à mesas de jantar. 

Espera-se, de fato, que as discussões apresentadas neste trabalho possam contribuir 

para o esforço comum de melhorar a arborização urbana das cidades paranaenses, 

contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida de nosso povo, como também, para 

o acontecimento do melhor aproveitamento de matéria-prima tão preciosa. 
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Resumo 

Este artigo descreve a utilização de ferramentas de desenho digital 3D para o estudo 
conceptual da flexibilidade da conformação cerâmica através de moldes de gesso – moldes 
multi-peças de produtos com formas relativamente complexas.  
 
Palavras-chave: Cerâmica; Moldes de gesso; Enchimento; Conformação; Sustentabilidade 

 

 

Abstract 

This article describes the use of 3D digital design tools for the conceptual study of the 
flexibility of ceramic conformation through plaster molds - multi-piece molds. One of the 
main eco-design strategies is to do more with less.  

Keywords: Ceramics; Plaster molds; Slip Casting; Molding; Sustainability 
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1. Introdução  
 

Uma das estratégias principais do eco-design é fazer mais com menos. Esta estratégia 
evidencia-se nas principais conclusões deste estudo na medida em que é possível diversificar 
a conformação industrial de produtos cerâmicos utilizando menos materiais consumíveis 
para a materialização das respetivas ferramentas moldantes: moldes de gesso, mesmo para a 
produção de produtos com forma complexa. 

Tal como já tinhamos concluído para peças com formas comparativamente mais simples, 
também agora na conformação de produtos de forma complexa, a utilização de moldes multi-
peças reduz quer os custos produtivos diretos quer indiretos (custos de armazenagem de 
ferramentas moldantes), fatores que contribuem para a própria sustentabildade em geral. 
Estes resultados perspetivam, ainda, a extrapolação com vantagem dos princípios dos moldes 
multi-peças para outros sistemas de conformação cerâmica diferentes do enchimento de 
moldes de gesso, que também envolvam moldes como ferramentas de conformação 
industrial. 
 

2. Revisão 
 

O enchimento de moldes de gesso com barbotinas é um dos principais processos 
industriais cerâmicos de conformação. Tal processo é compatível com a produção de peças 
com formas complexas normalmente ocas. Os moldes podem ser constituídos por várias 
partes (tacelos) em gesso encaixados através de sistemas de união macho/femea designados 
malhetes. O gesso apresenta a particularidade de ser poroso (porosidade capilar) e absorver 
para o interior da sua estrutura a água que faz parte das barbotinas cerâmicas.  

Sinteticamente pode-se citar as seguintes etapas do processo: criação do modelo em 
barro, molde em gesso, enchimento com barbotina (barro liquido de faiança), acabamento 
(retirada das imperfeições resultantes das junções dos moldes, colagem de pormenores e 
furos), primeira cozedura (em torno de 1020º), vitrificação com vidrados cerâmicas, tintas e 
óxidos, segunda cozedura (onde os vidrados se fundem compondo os brilhos e cores finais), 
e acabamento final (ASHBY &JOHNSON, 2012). 

À medida que a água vai sendo absorvida por capilaridade para o interior do gesso, a 
componente sólida (mistura de matérias-primas cerâmicas) da barbotina vai-se acumulando 
à superfície do gesso, criando uma certa espessura de parede, que varia com a raíz quadrada 
do tempo, originando a conformação da peça. Ao fim de algum tempo, ou através de secagem 
forçada dentro dos moldes de gesso, as paredes das peças conformadas vão retraindo, 
favorecendo a desmoldagem das peças de cerâmica conformadas do próprio molde gesso. 
No fim de cada processo de conformação, a água que ficou dentro do molde, é evaporada 
por secagem e o molde regressa a uma nova etapa de conformação.  

Lefteri (2010) apresenta exemplos práticos desta técnicas. Ao fim da conformação de 
um certo número de peças, os moldes são retirados de produção, porque sofrem alterações 
na sua microestrutura interna e deixam de criar condições de reprodutibilidade de processo. 
As barbotinas são misturas de água com as misturas das várias matérias primas que 
constituem cada tipo de pasta cerâmica e com alguns aditivos que permitem controlar a 
reologia destas suspensões, entre outras propriedades. Por norma cada molde (mesmo que 
constituído por vários tacelos) conforma uma única peça e como este é um processo muito 
usado em todas as industriais cerâmicas, cada empresa tem uma grande quatidade de moldes 
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o que requer um grande investimento para estocagem destas ferramentas. Hoje através de 
diferentes programas avançados de desenho 3 D é possível realizar estudos concetuais de 
alteraçao ou inovação de práticas ao nível dos processos de produção industrial. Neste 
trabalho, discute-se a aplicação do programa solidworks no estudo da inovação do processo 
de enchimento de moldes de gesso com barbotinas cerâmicas nomeadamente pela proposta 
da introdução de moldes  multi-peças. 

3. Desenvolvimento do Projeto 
 

Nesta fase do trabalho apresentam-se os desenhos 3D dos vários tacelos, representados 
nas figuras 1 a 10; além do molde completo (figura 11) e de várias combinações possíveis 
entre tacelos (figura 12). Os desenhos virtuais das peças obtidas pelas combinações tacelo 
base + cada um dos tacelos 1 a 4 está representado na figura 13. As figuras dos vários tacelos 
e do molde completo demonstram a compatbilidade da montagem entre eles através do 
sistema de malhetes e as figuras 12 e 13 demonstram conceptualmente a flexibilidade 
produtiva através da utilização de moldes multi-peças proposto neste trabalho mesma para a 
conformação de peças orgânicas e comparativamente mais complexas. Neste caso concreto 
de estudo, as linhas de junta entre tacelos integram superfialmente a estética dos próprios 
produtos, mas se assim não fosse, poderiam ser elimanadas na etapa de acabamentos do 
processo cerâmico através de esponjagem.  
 

 
Figura 1. Tacelo base. Fonte: autores. 

 
A figura 2 apresenta as características técnicas do tacelo base, que tem por característica 

principal pode encaixar-se em qualquer outro tacelo do conjunto. Tacelo é definido como 
cada uma das peças de que se compõe uma estátua ou um modelo (Ferro, 2005). Observa-se 
que o tacelo é chanfrado para aumentar a durabilidade. A figura 3 mostra em detalhes o 
tacelo e a figura 4 mostra as características técnicas do tacelo 1. Ainda de acordo com o 
autor, o número de partes de um molde de gesso para a produção de peças de cerâmica 
depende do projeto. Para uma xícara, por exemplo, são necessárias três partes, ou tacelos, 
uma na base e duas laterais; para a asa da xícara, apenas duas.  
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Figura 2. Características técnicas do tacelo base. Fonte: própria.  

 
 

 
Figura 3 – Tacelo 1. Fonte: própria.  

 
Cabe destacar que, de acordo com Bertoldi (2017), o tipo de argila usado afeta a 

qualidade visual do design. Cada tipo de argila tem suas próprias qualidades, e isso deve ser 
levado em consideração durante o processo de design. Por exemplo, se a massa cerâmica 
usada foi do tipo faiança, que é uma argila estável, é provável que o produto final será muito 
fiel ao seu projeto depois da queima; por outro lado, a porcelana encolhe e contrai-se muito  
durante a queima, o que faz com que seja necessário alguns ajustes.  
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Figura 4 – Características técnicas do tacelo 1 

 
O tacelo 2 mostrado na figura 5 apresenta as mesmas características construtivas do 

tacela 1 com diferença no design da peça, por ser o intermediário. A figura 6 ilustra as 
principais características do tacelo 2. 
 

 
Figura 5 – Tacelo 2. Fonte: própria.  

 
Figura 6 – Características técnicas do tacelo 2 
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 Da mesma forma, o tacelo 3 é representado nas figuras 7 e 8 e o tacelo 4 nas figuras 
9 e 10.  
 

 
Figura 7 – Tacelo 3. Fonte: própria.  

 

 
 

Figura 8 – Características técnicas do tacelo 3. Fonte: própria.  
 

 
Figura 9 – Tacelo 4. Fonte: própria.  
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Figura 10 – Características técnicas do tacelo 4. Fonte: própria.  

 
O molde completo é mostrado na figura 11 e na figura 12 apresentam-se exemplos 

de montagem.   
 

 
Figura 11 – Vistas da montagem do molde completo. Fonte: própria.  
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Figura 12 – Exemplos de montagem entre diferentes tacelos. Fonte: própria.  

 
Na figura 13 apresentam-se imagens virtuais das peças individuais (base + cada 

tacelo) e da peça conformada com todos os tacelos. 
 

 
 

Figura 13 – Peça conformada com todos os tacelos. Fonte: própria.  
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4. Conclusões e propostas de futuros trabalhos 
 
É possível utilizar ferramentas de desenho digital 3D para o estudo conceptual da 
flexibilidade da conformação cerâmica através de moldes de gesso – moldes multi-peças.  
Os moldes multi-peças permitem “fazer mais com menos” que é uma estratégia do eco-
design. Neste sentido, é possível flexibilizar a conformação industrial de produtos cerâmicos 
com formas comparativamente mais complexas produzindo uma maior diversidade de 
produtos utilizando menos materiais consumíveis para a materialização das respetivas 
ferramentas moldantes: moldes de gesso. 
A proposta de utilização de moldes multi-peças, para além de requerer menos consumíveis 
para alargar o portefólio de produtos de uma empresa (redução dos custos diretos 
produtivos), também pode reduzir acentuadamente as necessidades de investimento em 
espaços não produtivos e de stockagem com efeito sobre a própria sustentabilidade 
industrial. Entretanto pretende-se materializer as peças desenhadas virtualmente 
nomeadamente através de fabricação aditiva. 
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Resumo 

Este artigo trata da pesquisa de campo e da prática do projeto do design e produção de novos 
produtos a partir principalmente de fragmentos de vidros e também de cerâmicas recolhidas 
e triadas de várias praias da costa portuguesa. O trabalho de campo permitiu observar que 
existem cores mais comuns para estes fragmentos que estão em linha com as cores dos 
produtos em vidro mais utilizados pela sociedade e descartados com maior frequência para 
os mares e oceanos. Relaciaram-se os ataques físicos e químicos que os vidros sofrem nestes 
ambientes naturais com os próprios processos de acabamentos vidreiros para se concluir que 
os primeiros podem naturalmente ser fatores de diferenciação que podem ser direcionadas 
criativamente, técnicamente e simbolicamente para o design e produção de peças de joalharia 
únicas e por isso para jóias “com vidros do mar”. Simultaneamente aproveitar fragmentos 
inertes do mar e reutilizá-los com vantagem na criação de objetos de joalharia é um fator de 
sustentabilidade que não deve ser ignorado. Tanto mais que as ações físicas e químicas do 
mar sobre o material comparam com as operações de fragmentação (moagem) ou ataque 
químicos com impacto negativo sobre o ambiente e sobre a própria saúde dos trabalhadores. 
 

Palavras-chave: Vidro; Joias, Design,Sustentabilidade 
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Abstract 

This article deals with field research and the practice of design and production of new 
products, mainly from glass fragments and also from ceramics collected and sorted from 
several beaches on the Portuguese coast. The fieldwork allowed us to observe that there are 
more common colors for these fragments that are in line with the colors of the glass products 
used by society and discarded more frequently for the seas and oceans. The physical and 
chemical attacks that glass undergoes in these natural environments have been linked to the 
glass finishing processes themselves to conclude that the first can naturally be differentiating 
factors that can be creatively, technically and symbolically directed to the design and 
production of unique jewelery pieces and therefore for jewelery “with sea glasses”. 
Simultaneously taking advantage of inert fragments of the sea and reusing them with 
advantage in the creation of jewelery objects is a sustainability factor that should not be 
ignored. All the more so since the physical and chemical actions of the sea on the material 
compare with the operations of fragmentation (grinding) or chemical attacks with a negative 
impact on the environment and on the workers' own health. 
 

Keywords: Glass; Jewelry, Design, Sustainability 

 

1. Introdução  
 
O grande aumento da geração de resíduos sólidos urbanos observado sobretudo nos países 
desenvolvidos são um crescente problema para a sociedade atual. Um dos principais modos 
de favorecimento de práticas sustentáveis encontra-se na divulgação e disponibilização de 
meios adequados para sua separação, coleta, triagem e valorização nomeadamente através 
do design de produto, tanto em países desenvolvidos, como em países em fase de 
desenvolvimento. É um tema recorrente nos dias atuais a problemática da poluição dos mares 
e oceanos. No que diz respeito a resíduos de vidros e cerâmicas, embora inertes, podem ser 
considerados como novas fontes de matérias primas para o design e criação de novos 
produtos e potencialmente disponíveis em qualquer praia. Estas fontes naturais de 
fragmentos de vidro podem ter um elavado caráter sustentável se eliminarem por exemplo 
operações industriais que exigem o consumo energético e correspondentes emissões gasosas 
(moagem e secagem), a utilização de ácidos (ataque da superfície) a, ainda, potenciarem 
autoemprego a designers através da valorização de um resíduo industrial em países 
desenvolvidos, ou numa outra perspetiva serem usados na fabricação de produtos que 
possam suprimir algumas necessidades das pessoas dos países em desenvolvimento com 
zonas costeiras, onde não há disponibilidade fácil de aceder a fragmentos de vidros 
industriais (assunto que será tratado num outro trabalho). Facilmente se percebe que a 
conjugação equilibrada destes fatores fazem convergir o design e a produção de jóias “com 
vidros do mar” para o centro do triângulo cujos vértices são os pilares fundamentais da 
sustentabilidade; ambiente, social e económico. 
Neste trabalho, os mares e os oceanos foram experimentados como fontes de vidros (e de 
cerâmicas) para o design e produção de peças preciosas ou mesmo jóias.  
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2. Pesquisa de campo 
 
De acordo com dados da Cetus, Associação Portuguesa de Conservação dos Cetáceos, e da 
Liga para a Proteção da Natureza (LPN), estima-se que 32 por cento dos vidros e das 
madeiras são atirados diretamente ou indiretamente para o mar.  
Considerando estes fragmentos de vidros como potenciais fontes de matéria prima para a 
criação e o desenvolvimento de novos produtos de design, os autores deste trabalho 
procuraram e recolheram amostras de fragmentos de vidro em diversas praias ao longo do 
litoral de Portugal, Figura 1. Os melhores resultados em termos do número de amostras 
recolhidas aconteceu na praia do Algodinho na Ericeira.  
A frequência com que estes fragmentos são encontrados ainda é indeterminada mas parece 
ser influenciada pela alternância de certas marés e pela tipologia de praia (rochosas). Estes 
fragmentos resultam da erosão natural e ataque químico salino de produtos em vidro 
descartados em fim de vida. Os fragmentos de vidro apresentam uma paleta de cor em linha 
com cores típicas dos principais produtos em vidro: incolor, verde, âmbar e azuis. A 
superfície destes fragmentos apresenta-se quase sempre semi-opaca o que parece estar de 
acordo com um polimento mecânico erosive pouco cuidado e um polimento químico que 
confere degradação superfial às superficies, tornando-as, por isso , de certo modo semi 
opacas, conforme se observa nas figuas 1 e 2. 
 

 
Figura 1 – Vidro e cerâmica recolhidos nas praias. Fonte: própria. 

 

 
Figura 2 – Fragmentos de vidros e cerâmicas recolhidos nas praias. Fonte: própria.   
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3. Desenvolvimento do Projeto 
 
A metodologia de projeto centrou-se em procurer soluções criativas de valorização de 
fragmentos de vidro e de cerâmica encontrados em praias.  
Os fragmentos apresentam as seguintes características genéricas: paleta de cor limitada, 
superficies baças, arestas arredondadas e suaves ao tato. Cada fragmento tem uma identidade 
formal única com tamanho, espessura e textura específica potenciando uma grande 
diversidade de produtos. Estas propriedades conjuntamente com a pequena dimensão dos 
fragmentos selecionados favorecem a criação de peças únicas, produtos preciosos, o que 
simbolicamente está em linha com potenciais obras de arte “naturais”, dificilmente 
reprodutíveis nas mesmas condições naturais. Alguns fragmentos cerâmicos podem 
acrescentar maior diferenciação nos produtos. 
A valorização destes fragmentos como peças constituintes de produtos de joalharia requer 
uma estrutura que permita simultaneamente evidenciá-los, fixá-los ou encaixá-los. 
Selecionamos como material para estas estruturas o couro e os metais. Dentro destes 
procurá-mos soluções que comportassem biocompatibilidade, leveza, elevada 
deformabilidade, diferenciação cromática e estética. Os metais selecionados foram: fio de 
prata com as espessuras de 0,8mm e 1mm, fio de cobre com a espessura de 1,5 mm. 
Para a construção de algumas estruturas usou-se o arame de soldar composto por 60% de 
estanho e 40% de chumbo com as espessuras de 1 milímetro e 2 milímetros, Na execução 
moldou-se o fio de arame de prata e de cobre na forma pretendida conseguindo-se assim o 
encaixe ou fixação dos fragmentos de vidro e de cerâmica. 
Visto os fragmentos de vidros e de cerâmica apresentarem tamanhos reduzidos, pensámos e 
esboçamos as primeiras ideias de criação de brincos, anéis, pulseira e pendentes, figura 3. 
Fabricaram-se e foram testadas algumas estruturas metálicas para fixação e encaixe dos 
diferentes fragmentos de vidro e cerâmica, figura 4. Foram construídos os primeiros 
protótipos, figura 5. Na figura 6 apresentam-se alguns produtos finais. 
 

 
 

Figura 3 – Primeiros esboços. Fonte: própria.  
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Figura 4. Estruturas metálicas para fixação e encaixe. Fonte: própria. 
 
 

 
Figura 5. Construção dos primeiros protótipos. Fonte: própria. 
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Figura 6. Produtos finais. Fonte: própria. 
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4. Considerações finais 
 
O desenvolvimento deste trabalho foi inconstante devido a dificuldade de obter os vidro do 
mar, pois estes são escassos, (razão pela qual são mais valorizados).   
Neste projeto tentamos sempre ter em consideração a sustentabilidade  que envolve questões 
económicas, sociais, ambientais e culturais. Este trabalho resgata o trabalho e a tradição do 
artesão, que remete a cultura de cada região. Ao interpretar elementos regionais e típicos da 
cultura “portuguesa” no produto, propõem-se que os elementos tirados na natureza, resíduos, 
se transformem em um objeto de arte. Ao deixarmos de usar uma joia tradicional, promove- 
se o trabalho do artesão (ou designer/artesão) resgatando a tradição do design na 
experimentação. Finalmente temos a esperança que com o desenvolvimento deste projeto 
estejamos a  contribuir para o favorecimento de práticas sustentáveis e motivar outros a faze-
lo. 
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Resumo 

O objetivo geral deste trabalho é a quantificação do volume de fraldas descartáveis gerados em 

unidades de educação infantil pública/creche nos municípios da região da Associação dos Municípios 

do Meio Oeste Catarinense (AMMOC) e descrever os métodos de tratamento e destinação final para 

a geração destes resíduos sólidos. Foram solicitadas informações relacionadas ao número de crianças 

inscritas que frequentaram as creches públicas pertencentes a cada município no ano de 2018. De 

posse destes dados foi possível dimensionar o impacto causado e a projeção da quantidade de fraldas 

descartadas ao longo da permanência destas crianças na creche, considerando que todas as creches 

infantis possuem um cronograma de rotina destinada ao desenvolvimento de habilidades da criança, 

higiene (troca de fraldas), alimentação e bem-estar. Dos 12 municípios, 7 propuseram repassar 

informações para elaboração desta pesquisa, totalizando 1.465 crianças atendidas, obtendo um 

resultado de fraldas descartadas estimada de 6.097mil/diárias.  

Palavras-chave: Fraldas descartáveis; Geração de resíduos; Creches municipais.  

 

Abstract 

The general objective of this paper is to quantify the volume of disposable diapers generated in public 

daycare centers in the municipalities of the Association of Municipalities of the Midlewest of Santa 

Catarina (AMMOC) and describe the methods of treatment and final destination for the generation 

of these solid waste. Information was requested related to the number of children enrolled who 

attended public daycare centers belonging to each municipality in 2018. With these data in hand, it 

was possible to measure the impact caused and the projection of the number of diapers discarded 

during the time these children stayed in the daycare center, whereas all daycare centers have a 

routine schedule designed to develop the child's skills, hygiene (diaper changing), food and well-

being. Of the 12 municipalities, 7 proposed to pass on information for the preparation of this 

research, totaling 1,465 children attended, obtaining a result of discarded diapers estimated at 6,097 

thousand/day. 

Keywords: Disposable diapers; Generation of waste; Municipal daycare centers. 
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1. Introdução 

Todas as atividades humanas geram algum tipo de resíduo, desde o seu gasto de energia 

ou de material associado à sua realização. Com o avanço de tecnologias e a procura da 

sociedade por produtos que tenham mais praticidade, a indústria tem se dedicado na 

fabricação de produtos sob a lógica da “descartabilidade”, ou seja, eles são feitos para que 

não durem muito tempo e sejam facilmente descartados pelos consumidores. A “cultura do 

descartável”, termo criado pelo filósofo francês Giles Slade, surgiu nos Estados Unidos em 

meados do século XIX quando uma “variedade de matérias-primas baratas se tornaram 

disponíveis para a indústria” (GUIMARÃES, 2014). 

 Um produto descartável que teve rápida aceitação foi uso da fralda descartável, 

destinada tanto a bebês quanto a adultos. Elas foram inventadas na Suécia na década de 1940 

e sua comercialização desencadeou uma forte expansão duas décadas depois, quando a 

Procter & Gamble introduziu a fralda descartável através da marca Pampers, a qual 

encontrou o mercado receptivo na América do Norte, Europa e Ásia (WANG; REZAI, 2001 

apud BRADFIELD, 2017). 

 Conforme Reghin (2017) cresce anualmente e consideravelmente o consumo de 

fraldas descartáveis infantil, devido a sua praticidade e agilidade dos tempos modernos. 

Estima-se que um recém-nascido utilize, em média 10 fraldas por dia, e uma criança use 5 

mil fraldas nos primeiros anos de vida, gerando em torno de 400kg de resíduo por ano. A 

problemática deste tema está relacionada ao alto consumo e, consequentemente, na geração 

de volumes significativos de resíduos, além das substâncias e materiais constituintes das 

fraldas descartáveis.  

A fralda descartável é um produto de higiene íntima podendo ser usado tanto por bebês, 

crianças e adultos devido a sua praticidade e agilidade dos tempos modernos. Os bebês e 

crianças pequenas ainda não possuem o controle de seus esfíncteres, por essa razão usam 

fraldas aproximadamente até seus 2 anos de idade. As fraldas geriátricas de uso adulto são 

utilizadas para absorver o fluxo urinário e fecal. Devido ao prolongamento da faixa etária de 

pessoas idosas, ela é indicada para aqueles que possuam incontinência ou restrições de 

mobilização severa que impedem o uso de utensílios de auxílio. 

Uma análise histórica de como as fraldas e os impactos ambientais a elas relacionados 

evoluíram ao longo do tempo é necessário, para entender aspectos críticos do produto e 

identificar áreas nas quais a inovação técnica poderia se concentrar, para diminuir os 

impactos ambientais. As fraldas têm sido objeto de estudos desde a última década do século 

XX, quando a comparação entre fraldas descartáveis e reutilizáveis tornou-se um tópico 

relevante para investigação, após a introdução de produtos descartáveis no mercado 

(CORDELLA et al., 2015).   

Embora o consumo de recursos materiais e o gerenciamento de resíduos sejam 

particularmente críticos para fraldas descartáveis, o uso de água e energia pode ser maior 

para fraldas reutilizáveis e depende muito dos padrões de uso. As fraldas descartáveis 

contêm produtos derivados do petróleo em sua composição, e por isso a sua decomposição 

na natureza pode ultrapassar 600 anos. Ambientalmente o impacto causado por esse resíduo 

é imensurável, quando descartado de forma irregular. No Brasil, o destino adequado 

momentaneamente para este resíduo é em aterros sanitários, mas muitos municípios ainda 
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destinam de forma irregular seus resíduos em vazadouros à céu aberto conhecidos como 

lixões (AGÊNCIA BRASIL, 2018).  

As creches públicas da região da AMMOC – Associação dos Municípios do Meio Oeste 

Catarinense atendem crianças entre 04 meses a 4 anos no período das 7:30 às 17:30h de 

segunda a sexta feira.  Neste artigo, pretende-se quantificar o volume de fraldas descartáveis 

gerados nas creches, visando apontar a dimensão da problemática. Sabe-se que as fraldas 

descartáveis não é o único utensilio utilizado, algumas famílias já optam pelas fraldas de 

pano, prática pouco adotada devido a demanda de lavagem e secagem delas, porem ganha 

novos adeptos, pessoas conscientes da problemática gerada. Atualmente, essa região tem 

apresentado um crescimento populacional considerado na última década, mas não há relatos 

e pesquisa direcionados ao tema desta pesquisa.  

A problemática da destinação das fraldas descartáveis é mundial e buscam-se alternativas 

tecnológicas para minimizar o impacto ambiental causado pelo uso das fraldas descartáveis. 

Como estas tecnologias são recentes e de pouca abrangência, são praticamente 

desconhecidas pelo poder público o que impossibilita uma tomada de decisão no sentido de 

investir na solução do problema. Dados sobre a geração e quantificação são importantes, 

para sensibilizar a população para a importância da redução do uso, pelo incentivo pela 

retirado do seu uso, ou até mesmo a substituição por fraldas de pano (tecido) e/ou 

reaproveitáveis. Todavia, a substituição do uso das fraldas deverá ser adequada e de forma 

confortável para usuários e cuidadores. 

 Desta forma, este estudo apresenta o dimensionar do impacto ambiental causado 

pelas fraldas descartáveis e contribuirá para obtenção de dados inexistentes para a região, 

bem como as possibilidades de uso econômico e social do produto gerado.  

 

2. Material e Métodos  

Os primeiros passos da entidade AMMOC - Associações dos Municípios do Meio Oeste 

Catarinense começaram por ocasião de um encontro de prefeitos, ocorrido no ano de 1961, 

na cidade de Joaçaba - SC. Por sugestão do então prefeito do vizinho município de Herval 

d' Oeste, Julio Dariva, foi criado a Associação com base na existência da Associação 

Catarinense de Municípios, com escritório sede na Capital do Estado, mas que no entender 

dos prefeitos do Meio Oeste não vinha cumprindo a contento suas finalidades (AMMOC, 

2018). Durante os anos de 1961 a 1975 muitas foram as divisões pelo governo do Estado, do 

sistema microrregional que, dividiu o Estado em 22 microrregiões que abrigavam 18 

associações de municípios. Dessa forma, hoje AMMOC conta com 12 municípios: Água 

Doce, Capinzal, Catanduvas, Erval Velho, Herval D´Oeste, Ibicaré, Joaçaba, Lacerdópolis, 

Luzerna, Ouro, Treze Tílias e Vargem Bonita, com sede no município de Joaçaba, cidade 

pólo.  

A missão da AMMOC como entidade representativa será de liderar, planejar, reivindicar 

e empreender, visando satisfazer as necessidades em âmbito individual. Juntos os municípios 

unem forças para lutar por suas necessidades. Constitui finalidade essencial da AMMOC 

congregar os municípios associados num fórum permanente de debates acerca das questões 

comuns das municipalidades, como por exemplo, agronegócio, educação, saúde, 

infraestrutura, turismo, entre outros. As creches públicas da região da AMMOC atendem 
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crianças entre 04 meses a 4 anos no período das 7:30 às 17:30h.  Atualmente, essa região 

tem apresentado um crescimento populacional na última década, porém não há relatos e 

pesquisa direcionados ao tema desta pesquisa.  

Foram solicitadas a AMMOC e Secretarias de Educação dos municípios por meio de 

ofícios e e-mails, informações relacionadas ao número de crianças inscritas e que 

frequentaram as creches públicas existentes em cada município pertencente a associação no 

ano de 2018. As informações solicitadas aos munícipios são basicamente a quantidade de 

crianças, a faixa etária e o cronograma de rotina, abaixo essas informações estão mais 

detalhadas. O cronograma de rotina está destinado ao desenvolvimento de habilidades da 

criança, higiene (troca de fraldas), alimentação e bem-estar. Esse cronograma pode estar 

separado por fases, incluindo berçários e maternais. 

Foram solicitados dados sobre: o número de crianças que frequentaram cada creche no 

ano de 2018 de (0 a 3 anos), separados por faixa etária: de 2 a 4 meses; de 5 a 10 meses; de 

11 a 12 meses; de 13 a 20 meses; de 21 a 24 meses e de 26 meses em diante. De posse destes 

dados será possível dimensionar o impacto causado e a projeção da quantidade de fraldas 

descartadas ao longo da permanência destas crianças na creche, considerando que todas as 

creches infantis possuem um cronograma de rotina destinada ao desenvolvimento de 

habilidades da criança, higiene (troca de fraldas), alimentação e bem-estar. Considerando 

que todas as crianças permanecem período integral. 

Para o cálculo do número de fraldas geradas são usados cronogramas de rotina de cada 

creche, para assim ser estimado o número de fraldas por faixa etária. Sendo que existem 

diferenças em relação a quantidade de trocas e fraldas descartadas entre crianças de berçários 

e maternais. Esta pesquisa é quantitativa e a seguir, apresenta-se informações para obtenção 

dos dados. Nesta pesquisa, não foram aplicados métodos estatísticos, sendo apresentados os 

dados gerais.  

Conforme Reghin (2017) estima-se que uma criança use 5 mil fraldas nos primeiros anos 

de vida, gerando em torno de 400kg de resíduo por ano. Juntando essas informações de 

estimativas de geração de fraldas e com base em pesquisas realizadas em sites informais (site 

da Pampers, Tulipa Baby, Mamãe de primeira viagem, Mães brasileiras) e sabendo que cada 

faixa etária possui diferenças em relação a quantidade de fraldas descartadas pode-se estimar 

a geração. A tabela 1 apresenta a média de fraldas por faixa etária.  

 

Tabela 1. Quantificação de fraldas por faixa etária. 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Tamanhos RN XP P M G G XG XG XXG 

Fraldas por 

dia 
7 7 6 5 4 4 4 4 4 

Idade do 

bebê 

0 a 20 

dias 

20 a 

40 

dias 

2 a 4 

meses 

5 a 10 

meses 

11 a 12 

meses 

13 a 20 

meses 

21 a 24 

meses 

24 a 26 

meses 

26 

meses 

em 

diante 

Faixa de 

peso 

2 a 

4,5kg 

3 a 

6kg 

5 a 

7,5kg 

6 a 

9,5kg 

9 a 

12,5kg 

9 a 

12,5kg 

12 a 

15kg 

12 a 

15kg 

+ 

14kg 

Fonte: Autora (2019). 
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O cálculo será realizado através dos dados de quantificação de crianças que frequentam 

creches na região da AMMOC, distribuição por faixa etária e a média de fraldas utilizadas 

por dia, conforme demostrado na tabela 1 acima. Estes dados serão organizados em planilhas 

do Excel e posteriormente analisados e apresentados em gráficos e tabelas. 

Figura 1: Municípios pertencentes à AMMOC.

 
Fonte: GEDEQ (2019). 
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3 Resultados e Discussão  

3. 1 Caracterização e obtenção de dados  

De imediato o contato foi realizado com a Associação dos Municípios do Meio Oeste 

Catarinense - AMMOC, a qual disponibilizou uma lista de contatos diretamente com as 

secretarias de educação de cada município. Através desta lista foram realizados contatos por 

de e-mail e telefone. Nestes contatos foram solicitadas informações sobre o número de 

crianças que frequentam as creches, a faixa etária e também a rotina pré-estabelecidas na 

creche. Dos 12 municípios contemplados ao estudo, da região da AMMOC, apenas 7 

propuseram repassar informação para a confecção desta pesquisa, dentre eles representados 

no quadro 1. 

 

Quadro 1: Municípios que repassaram informações. 

Município Centro educacional 

Quantidade de 

crianças por centro 

Educacional 

Total de crianças 

por município 

Capinzal 

CMEI Mundo Colorido 104 

284 

CMEI Fada Madrinha 120 

CMEI Meu Espaço 28 

Creche municipal Primeiros 

Passos. 
33 

Erval Velho Creche Municipal Tia Mercedes 113 113 

Joaçaba 

CEI Menino Deus 61 

567 

CEI Mundo Encantado 95 

CEI Nossa Senhora de Lourdes 80 

CEI Rita Maria Costenaro Petry 84 

CEI Rosa Branca 86 

CEI Tempo de Aprende 161 

Lacerdópolis CEI Anjo Azul 52 52 

Luzerna Escola Municipal São Francisco 66 66 

Treze Tílias 

Creche Municipal Primeiros 

Passos Gabriela Grander 
147 

289 
Creche Irmã Maria Cássia 

Windmeier 
71 

Creche Municipal Maria Anna 

Hausberger “Tante Rilli” 
71 

Catanduvas 

Creche Municipal Sonho de 

Criança 
48 

93 

Creche Municipal Pato Donald 45 

Fonte: Autora (2019). 

 

Na figura 2 ilustra a quantidade de crianças distribuídas por faixa etária de todos os 

municípios que se propuseram a repassar as informações, totalizando 1.465 crianças 

atendidas. 
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Figura 2: Quantidade de crianças distribuídas por faixa etária versus quantidade de fraldas. 

 
Fonte: Autora (2019). 

 

Da posse destes dados foi possível dimensionar o impacto causado e a projeção da 

quantidade de fraldas descartadas ao longo da permanência destas crianças na creche, 

considerando que todas as creches recebem crianças de 04 meses a 3 anos, e que cada uma 

possuem um cronograma de rotina destinada ao desenvolvimento de suas habilidades, 

higiene (troca de fraldas), alimentação e bem-estar, que é desenvolvido por faixa etária e 

abrangendo as necessidades de cada criança, sendo diferenciados, a quantidade de troca de 

fraldas diárias entre crianças de berçários e maternais. 

Com ajuda de cronogramas de rotinas repassados pelas creches estudadas foi possível 

desenvolver a tabela 2 para calcular as proporções de fraldas utilizadas nas creches públicas 

dos municípios da região da AMMOC.  

 
Tabela 2. Quantificação de fraldas por faixa etária, dados de relevância para creches e centros de educação 

infantil. 

  Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Tamanhos P M G G XG XG XXG 

Fraldas por dia 6 5 4 4 4 4 4 

Idade do bebê 
2 a 4 

meses 

5 a 10 

meses 

11 a 12 

meses 

13 a 20 

meses 

21 a 24 

meses 

24 a 26 

meses 

26 meses 

em diante 

Fonte: Autora (2019). 

 

Como objetivo geral da pesquisa foi possível dimensionar os impactos causados pelo 

descarte atual das fraldas descartáveis e, também a quantificação deste resíduo gerado nas 

creches municipais da região da AMMOC, os resultados obtidos estão demostrados no 

quadro 2. 

 
Quadro 2: Quantidade de fralda gerada em 07 municípios da AMMOC. 

Idades 
Quantidade de 

crianças 

Quantidade de fraldas 

(diárias/criança) 

Quantidade de fraldas 

(diárias/total) 

2 a 4 meses 3 6 18 

5 a 10 meses 231 5 1155 
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Idades 
Quantidade de 

crianças 

Quantidade de fraldas 

(diárias/criança) 

Quantidade de fraldas 

(diárias/total) 

11 a 12 meses 206 4 824 

13 a 20 meses 228 4 912 

21 a 24 meses 264 4 1056 

24 a 26 meses 192 4 768 

26 meses em diante 341 4 1364 

Total de fraldas descartadas nas creches da região da AMMOC 6097 mil/ diárias 

Fonte: Autora (2019). 

 

Atualmente, esses resíduos são descartados convencionalmente, pois são considerados 

RSU – Resíduos Sólidos Urbanos, e são encaminhados para o aterro sanitário localizado em 

Erval Velho, pertencente à Empresa Tucano Obras e Serviços Ltda, com exceção do 

município de Vargem Bonita, que é destinado ao aterro sanitário da empresa CRI – Coleta, 

Reciclagem e Industrialização do Lixo Ltda, localizado no município de Ipumirim.   

 

3. 2 Diagnóstico da situação atual  

Conforme os cálculos obtidos, somente nos municípios da região da AMMOC são 

descartados 6.097 fraldas diárias nas creches municipais da região da AMMOC referente ao 

ano de 2018, com um total de 4.414 unidades nos três primeiros anos de vida de um bebê, 

conforme representado no quadro 3 e figura 3, e sabe-se que leva muitos anos para se 

decompor no meio ambiente. 

 
Quadro 3: Quantidade de fralda gerada por faixa etária e criança.  

 

Idades  Quantidade de fraldas (diárias/criança) Quantidade de fraldas 

2 a 4 meses 6 360 

5 a 10 meses 5 750 

11 a 12 meses 4 240 

13 a 20 meses 4 1024 

21 a 24 meses 4 480 

24 a 26 meses 4 360 

26 meses em diante 4 1200 

Total de fraldas descartadas durante a vida de uma criança 4.414 mil 

Fonte: Autora (2019). 
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Figura 3: Total de fraldas descartadas por faixa etária, durante a vida de uma criança. 

Fonte: Autora (2019). 
 

O aumento do consumo de fralda descartáveis ocorre no mundo todo, porém mais da 

metade (51%) do valor das vendas de fraldas são provenientes da América do Norte e da 

Europa. Esse fator está relacionado principalmente ao poder de compra dos países. Mais de 

80% da população do mundo vive em países em desenvolvimento, com taxas de natalidade 

em queda e um crescimento da classe média, principalmente pela participação feminina na 

força de trabalho, requer a adoção de estilos de vida mais prático (NIELSEN, 2015).  

 

3. 3 Medidas redutivas  

Através desta quantificação do volume gerado nesta região um dos métodos de 

tratamento e destinação final para a geração destes resíduos sólidos mais baratos e maior 

acesso para estes municípios é a reciclagem que é um processo em que há o reaproveitamento 

de materiais para obtenção de matéria-prima para um novo produto. O papel, o vidro, o metal 

e o plástico são os materiais mais utilizados neste processo. A maior vantagem da reciclagem 

é a minimização da quantidade de resíduos que precisam de tratamento final, ou seja, que 

precisa ir para um aterro ou ser incinerado.  

O processo inclui a coleta e esterilização das fraldas usadas. Em seguida, os componentes 

são separados e são criados produtos a partir dos polímeros absorventes, matéria orgânica e 

plásticos. A matéria orgânica pode ser utilizada para a produção de papel ou de energia 

“verde” - biomassa, através de sua combustão.  

Os polímeros absorventes podem ser reutilizados para a criação de novas embalagens ou 

até mesmo para a produção de novas fraldas. Os plásticos podem ser reaproveitados de 

diversas maneiras, incluindo a produção de telhas, tubos ou madeiras sintéticas e tapetes 

higiênicos para linha “pet”.  

Outro processo de fácil acesso pela população é a utilização de fraldas de panos, já que 

as fraldas de pano modernas são bem mais práticas do que as usadas antigamente, e podem 

ser mais confortáveis para o bebê. Mas ainda muitas pessoas têm a preocupação com o 

consumo de água na lavagem das fraldas, quando, na verdade, ao detalhar todo o processo, 

conclui-se que a água no ciclo de vida da fralda de pano tem um uso bem menor que no ciclo 

da descartável. Fora isso, que a água da lavagem das fraldas, se usada adequadamente, é fácil 

de ser filtrada e reutilizada de outras maneiras na natureza.  
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Outro ponto muito importante a ser considerado são os benefícios: as fraldas de pano são 

mais confortáveis e uma solução para bebês alérgicos ou com assaduras, por serem feitas de 

tecido e não possuírem aditivos sintéticos, fragrâncias artificiais, gel e demais compostos 

químicos.  

Se nas creches não for possível o uso destas fraldas, pela sua praticidade, outra opção é 

realizar um uso misto, as fraldas de pano podem ser utilizadas quando se estiver em casa, e 

as opções descartáveis quando sair. É uma alternativa para balancear na geração de impacto 

de cada uma. As fraldas de pano duram cerca de três anos e 24 são suficientes para o uso até 

o desfralde completo, o que também é vantajoso por ser mais econômico que as descartáveis. 

 

3. 4 Alternativas de destinação final   

Como alternativas às fraldas descartáveis convencionais, existem algumas opções que 

compartilham o objetivo de reduzir o impacto ambiental relacionado à sua destinação final.  

Compostagem: processo de degradação biológica da matéria orgânica sob condições 

aeróbicas (com presença de oxigênio), gerando como produto um composto que pode ser 

utilizado como adubo. Os plásticos de polipropileno são substituídos pelo ácido polilático 

(PLA), de origem vegetal, e o polímero super absorvente, poliacrilato de sódio (SAP) pode 

ser substituído por biopolímeros feitos a partir de amido. 

Uso agrícola, aplicações do SAP: uso de polímeros feitos a partir de celulose: aplicação 

na agricultura e nos habitats florestais, recuperação de solos através da retenção de água, 

estabilização vegetal em solo degradada, fitoestabilização.  

Aterro sanitário e incineração (termo valorizadores): A destinação ao aterro sanitário 

é a opção mais comum para esse tipo de resíduo. Já para a incineração, há necessidade de 

licenças para todo o processo e pode-se aproveitar o poder calorífico do produto.   

 

4 Conclusão  

O objetivo desta pesquisa foi a quantificação do volume de fraldas descartadas em 

creches municipais da região da AMMOC, porém não foi possível obter os dados de todos 

os municípios. Sendo possível calcular o volume gerado de 7 dos 12 municípios, nos quais 

alguns municípios não informaram a totalidade de crianças em todas as creches, tendo 

informações parciais.  

Para o cálculo do número de fraldas geradas foi utilizado os cronogramas de rotina de 

cada creche, para assim ser estimado o número de fraldas por faixa etária. Sendo que existem 

diferenças em relação à quantidade de trocas e fraldas descartadas entre crianças de berçários 

e maternais. Dos dados obtidos através da utilização do cronograma de rotina e a distribuição 

de quantidade de trocas por faixa etária, somente nos municípios da região da AMMOC são 

descartadas no mínimo 6.097 fraldas diárias nas creches municipais no ano de 2018, na qual 

foi atendido um total de 1.465 crianças de 04 meses a 03 anos de idade. Considerando esses 

dados uma única criança nos seus três primeiros anos de vida utiliza um total de 4.414 

fraldas. 
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Entre as relevâncias apresentadas nesse trabalho está a possibilidade de oferecer 

sugestões de reciclagem para fraldas descartáveis pós-consumo. Através da quantificação do 

volume gerado, há diversos métodos de tratamento e destinação final para a geração destes 

resíduos sólidos. Outro destaque é a dimensões do impacto ambiental causado e a projeção 

da quantidade de fraldas descartadas ao longo da permanência destas crianças na creche. 

Uma sugestão importante é a cobrança do setor público e privado investimentos em 

estudos e implementação de serviços de pós-consumo (reutilização, reciclagem, 

compostagem, etc.) dos diferentes tipos de resíduo sólidos gerados. E cobrar que as empresa 

fabricantes de fraldas descartáveis tenham um sistema de gestão certificado por normas, 

como a norma internacional ISO 14001 de Gestão Ambiental, que exige que a empresa se 

comprometa com a prevenção da poluição e com melhorias contínuas. A fim de enriquecer 

os frutos deste trabalho, seria importante que novos estudos fossem aprimorados nesta área 

de pesquisa. 

 

Referências 

 

ABRELPE- Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 

Panorama de resíduos sólidos no Brasil 2015. São Paulo, 2015, 92p.  

AGÊNCIA BRASIL, EBC. Lixões continuam a crescer no Brasil, mostra levantamento. 

2018.  

AMMOC. Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense. 2019. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Versão 

preliminar para Consulta Pública. Brasília, 2011.  

BRASIL. Política Nacional de Resíduos Sólidos.  Lei N°12.305/2010.   

BRADFIELD, Walker Stephanie. Estudo teórico sobre alternativas de tratamentos e 

aplicações para lodo gerado em processo de reciclagem mecânica de fraldas descartáveis 

pós-consumo. UNESP. 2017, 91 p.  

CORDELLA, Mauro; BAUER, Iris; LEHMANN, Anja;  SCHULZ, Matthias;  WOLF, 

Oliver. Evolution of disposable baby diapers in Europe: life cycle assessment of 

environmental impacts and identification of key areas of improvement. 2015. In: JOURNAL 

OF CLEANER PRODUCTION.  

CRESCER. Reciclagem de fraldas já existe no Brasil. Por Mariane Reghin, 2017. Disponível 

em: https://revistacrescer.globo.com/Voce-precisa-saber/noticia/2017/11/reciclagem-de-

fraldas-ela-ja-existe-no-brasil.html. Acesso em 10 de jun. 2019. 

ECYCLE, sua pegada mais leve. Fábrica transforma fraldas em telhas e madeira sintética. 

Disponível em: https://www.ecycle.com.br/component/content/article/38/589-fabrica-

transforma-fraldas-em-telhas-e-madeira-sintetica.html. Acesso em 06 de abr. 2019. 

EXAME, Movidas a energia verde, Indústrias que dependem da produção de vapor têm 

deixado para trás os combustíveis fósseis e apostado numa fonte de energia mais barata e 

limpa — a biomassa. Por Renata Vieira, 2014.  

taia_
Caixa de texto
576

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615001535#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615001535#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615001535#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615001535#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615001535#!
https://revistacrescer.globo.com/Voce-precisa-saber/noticia/2017/11/reciclagem-de-fraldas-ela-ja-existe-no-brasil.html
https://revistacrescer.globo.com/Voce-precisa-saber/noticia/2017/11/reciclagem-de-fraldas-ela-ja-existe-no-brasil.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/38/589-fabrica-transforma-fraldas-em-telhas-e-madeira-sintetica.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/38/589-fabrica-transforma-fraldas-em-telhas-e-madeira-sintetica.html


    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

GDIAPERS. Why Diapers. 2017 Disponível em: https://www.gdiapers.com/pages/getting-

started#why. Acesso em 09 jun. 2019. 

GOMEZ, J. S. Characterization and effects of cross-linked potassium polyacrylate as soil 

amendment. Tese de Doutorado – Universidad de Sevilla - Departamento de Cristalografía, 

Mineralogía y Química Agrícola, Sevilha, 2015, 234p.  

GUIMARÃES, L. F. In: KRUGLIANSKAS, I., PINSKY, V. C. Gestão Estratégica da 

Sustentabilidade: Experiências Brasileiras. Elsevier Brasil, 2014, cap. 2, p. 35–60. 

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Conheça Cidades 

e Estados do Brasil. 2017. 

MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL. Projeto Bebês Ecológicos ameniza impacto ambiental 

causado por fraldas. Revista. 2017. 

NIELSEN. GLOBAL BABY CARE REPORT. Oh, baby. Tendências nos mercados de 

comida para bebê e fraldas ao redor do mundo, 45p. 2015.   

RCRAMBIENTAL – Proteção da Marca, Gestão de Inservíveis e Resíduos. Reciclagem de 

fraldas descartáveis: Uma solução eficiente de destinação final. 2018. 

REGHIN, M. Reciclagem de fraldas já existe no Brasil. 2017.  

SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Santa Catarina. Santa Catarina 

em Números. 2013.  

WANG, L., REZAI, E. In: OSADA, Y. et al. Gels Handbook: The fundamentals. Academic 

Press: 2001. Vol 3, cap 3, seção 1. 

taia_
Caixa de texto
577

https://www.gdiapers.com/pages/getting-started#why
https://www.gdiapers.com/pages/getting-started#why


    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

Estudo da implantação de uma usina de reciclagem móvel na região do 

Alto Uruguai Catarinense  

 

Study of the implementation of a mobile recycling plant in the region of 

Alto Uruguai in Santa Catarina  

 

Elaine Aparecida Machado da Motta, Engenheira Civil, Universidade do Contestado. 

E-mail: laine.motta@hotmail.com 

Aline Schuck Rech, Engenheira Sanitaristas e Ambiental, Professora Drª da 

Universidade do Contestado. E-mail: aline.schuck@unc.br 

Julio Cesar Rech, Engenheiro Civil, Professor Esp. da Universidade do Contestado. E-

mail: juliocesar@unc.br 

 

Resumo 

Este estudo apresenta como proposta o uso de uma recicladora móvel para gestão dos resíduos da 

construção e demolição (RCD) para a região do Alto Uruguai Catarinense. A metodologia aborda o 

levantamento quantitativo da geração de resíduos e propostas de orçamento para uma usina de 

reciclagem móvel nova e outra seminova com características adequadas, que poderiam atender a 

região. Após o orçamento, foi elaborado um questionário sobre a aceitabilidade desta técnica e 

enviada aos gestores técnicos (área de planejamento) das 14 prefeituras. As questões abordam desde 

informações sobre a geração de resíduo local, destinação e aceitação da recicladora. Os resultados 

evidenciaram que os municípios possuem poucas informações quanto a geração e destinação e 

fiscalização do RCD. Contudo, atraídos pelos benefícios proporcionados pela recicladora, que 

envolvem a diminuição dos custos com a redestinação dos RCD, os municípios demonstraram 

interesse na proposta, atingindo um percentual de aceitabilidade satisfatório. 

 

Palavras-chave: Agregado reciclado; Resíduos da construção e demolição (RCD); Benefícios da 

reciclagem.  

Abstract 

This study proposes the use of a mobile recycler for construction and demolition waste management 

for the Alto Uruguai Catarinense region. The methodology addresses the quantitative of waste 

generation and budget proposals for a new and a new mobile recycling plant with adequate 

characteristics, which could serve the region. After the budget, a questionnaire was prepared on the 

acceptability of this technique and sent to the technical managers (planning area) of the 14 

municipalities. The questions are information on the generation of local waste, destination and 

acceptance of the recycler. The results showed that the municipalities have little information 

regarding the generation and destination and inspection of the waste. However, attracted by the 

benefits provided by the recycler, which involve reducing costs with the redistribution of construction 

waste, the municipalities showed interest in the proposal, reaching a percentage of satisfactory 

acceptability. 

Keywords: Recycled aggregate; Construction and demolition wastes;Benefits of recycling. 
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1. Introdução 

Atualmente, o termo sustentabilidade tem ganhado força no setor da construção civil, 

sendo que, a indústria da construção é um dos setores mais importantes para o 

desenvolvimento do país e também o setor que mais consume recursos naturais não 

renováveis utilizando energia de forma intensa e gerando consideráveis impactos ambientais. 

Além disso, é grande o impacto ambiental associado a geração de resíduos sólidos. Estima-

se que entre 41% a 70% da massa de resíduos sólidos urbanos gerados sejam provenientes 

da construção (PINTO, 1999). De acordo com Pinto (1999), a taxa de geração de resíduos 

da construção gira em torno de 150 quilos por metro quadrado (Kg/m²) construído. Contudo, 

dados recentes apontam um desperdício de até 30% do material bruto aplicado em obra, 

configurando um quadro preocupante de geração de resíduos (BOURSCHEID E SOUZA, 

2010).  

O campo da engenharia civil é conhecido também pela capacidade de solução das mais 

diversas situações, apresentando novas propostas e constante inovação. Atualmente há uma 

necessidade urgente de medidas para disposição, tratamento e destinação dos resíduos 

sólidos gerados pelas atividades de construção, demolição e reformas. Uma das formas para 

resolver esta situação é a reciclagem, que além de ser uma ótima forma de evitar a disposição 

irregular deste material, gera novos agregados, possibilitando a transformação de um 

material já sem uso em uma nova matéria-prima. Para isso, é necessário a utilização de uma 

recicladora, equipamento que possibilita a trituração de materiais que até então eram 

inservíveis os devolvendo para o ciclo produtivo em novas aplicações.  

A implantação de recicladora móvel apresenta-se como uma alternativa de grande valia, 

visto que é flexível, facilmente transportada, necessita de baixa quantidade de mão de obra, 

entre outras vantagens. Medidas como esta proporcionam inúmeros benefícios, iniciando 

pela redução dos custos desembolsados para limpeza e redestinação de resíduos sólidos 

lançados em vias públicas, dentre outros problemas relacionados a destinação inadequada. 

Possibilitando ainda que os entulhos que já não agregam valor, retornem ao ciclo produtivo 

na forma de novos materiais denominados agregados reciclados. A recicladora móvel é 

capaz de produzir agregados reciclados variados, como areia, pedrisco, brita, bica corrida e 

rachão, os quais possuem uma ampla gama de aplicações podendo até ser comercializados.  

Em virtude dos fatos mencionados, a presente pesquisa busca apresentar a proposta de 

uma reciclagem de RCD para os municípios do alto Uruguai catarinense, como forma de 

solução para a gestão dos resíduos sólidos locais, minimização dos impactos de disposição 

irregular (terrenos baldios e beira de rodovias) e por fim, a maximização econômica do 

agregado gerado (comercialização). 

 

2. Referencial Teórico  

Conforme resolução 307 de 2002 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

a qual estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos 

ambientais, são considerados RCDs (Resíduos de Construção Civil) são aqueles 

provenientes das construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 

e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos 

taia_
Caixa de texto
579



    

 
 

 

 

 

 
VIII ENSUS – Encontro de Sustentabilidade em Projeto – UNISUL – Palhoça – 12 a 14 de maio de 2020 
 

 

cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 

compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 

tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou 

metralha. Estes resíduos são classificados em quatro classes: Classe A (resíduos reutilizáveis 

ou trituráveis; Classe B (resíduos recicláveis); Classe C (resíduos pelos quais não até o momento 

aproveitamento ou reciclagem) e resíduos D (resíduos perigosos).  

No ano de 2017, foram geradas no Brasil 78,4 milhões de toneladas de resíduo sólido 

urbano, configurando um acréscimo de 1% comparado a 2016. Ao todo 71,6 milhões de 

toneladas foram coletadas das quais 59,1 milhões de toneladas foram destinadas a aterros 

sanitários e outras 29 milhões de toneladas para aterros controlados e lixões (ABRELPE, 

2017).  

Referente aos RCD, foram coletados cerca de 45 milhões de toneladas em 2017, 

configurando um decréscimo de 0,1% em relação a quantidade coletada em 2016 

(ABRELPE, 2017). Esta situação merece atenção especial sabendo-se que, estes dados não 

levam em consideração os resíduos provenientes de serviços privados, supondo apenas a 

coleta dos resíduos dispostos em logradouros públicos, apresentando uma quantidade 

relativamente inferior a real (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Quantidade total de RCD coletado pelos municípios no Brasil. 

Quantidade de RCD coletado 

Informações de resíduos 2016 2017 

RCD coletado (t/dia) 123.619 123.421 

Índice (Kg/hab./dia) 0,60 0,594 
Fonte: ABRELPE / IBGE –Panorama dos resíduos sólidos no Brasil (2017). 

A região sul, possui um índice de coleta de RCD, na casa dos 0,556 kg/hab./dia, ou seja, 

um montante de 16.472 t/dia coletados (ABRELPE, 2017). Quanto a destinação e o 

processamento adequado do RCD, ainda são poucas as unidades que possuem informações 

atualizadas junto a SNIS-RS, onde constam apenas 9 aterros inertes, 20 áreas de transbordo 

e triagem e 5 áreas de reciclagem para RCC no estado de Santa Catarina (SINS, 2018). 

 

3. Material e Métodos  

3.1 Caracterização da área de estudo 

A Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense é formada por quatorze 

municípios localizados na região Oeste do Estado de Santa Catarina, sendo eles: Alto Bela 

Vista, Arabutã, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, 

Piratuba, Presidente Castello Branco, Seara e Xavantina (AMAUC, 2015). Juntos abrangem 

uma população total aproximada de 142.000 habitantes e uma área estimada de 3.134,9 Km² 

(IBGE, 2010; AMAUC, 2015). Os municípios abordados no presente estudo podem ser 

considerados de pequeno porte, já que em sua maioria possuem uma população de até 10.000 

habitantes, com exceção de Concórdia (68.621 habitantes) e Seara (16.936 habitantes). Estes 

habitantes estão instalados predominantemente na área urbana, 36 com aproximadamente de 

65,05% vivem comparados aos 34,95% que habitam a área rural (AMAUC, 2015). 
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3.2 Procedimentos metodológicos  

Os dados relacionados à geração, coleta e destinação dos resíduos de construção civil e 

demolição, serão estimadas por meio de pesquisa de campo, composta por aplicação de 

questionário composto por questões pré-definidas, que tratam sobre a destinação dada ao 

entulho nos municípios e abordam a proposta de implantação da recicladora móvel. Este 

último será comparado aos dados obtidos por meio de uma estimativa calculada com base 

na população de cada cidade fornecida pelo IBGE, multiplicada pelo índice de geração de 

RCD para a região Sul do Brasil, estipulado pela ABRELPE para o ano de 2017, o qual 

equivale a 0,594 kg/hab/dia. As informações coletadas servirão de base para a escolha da 

usina de reciclagem móvel. 

Os equipamentos utilizados na reciclagem de resíduos de construção, são em sua grande 

maioria provenientes do setor de mineração, podendo ser adaptados para uso na reciclagem. 

Nesse sentido, a primeira etapa do processo será realizada mediante a pesquisa de mercado, 

objetivando encontrar os modelos de recicladoras móveis disponíveis, modelando uma 

planilha com todas as descrições encontradas de cada recicladora que atenda aos requisitos 

da área da AMAUC. Para definição da recicladora, serão consideradas como características 

principais: Tamanho máximo dos resíduos (granulometria); Separações necessárias; 

Produção desejada (t/h); Instalação necessária para seu funcionamento; Meio de transporte 

requerido; Área de trabalho necessária. Dessa forma, os modelos encontrados que atenderem 

estas características, serão cotados junto às empresas especializadas, resultando uma planilha 

composta pelos valores das recicladoras, com acréscimo do valor referente aos equipamentos 

complementares necessários para transporte e operação da mesma.  

Nesse sistema de reciclagem, é necessário que cada município possua uma área destinada 

ao armazenamento, triagem e operação da recicladora. Estas áreas devem seguir os 

parâmetros definidos pela legislação, bem como a metragem quadrada necessária para o 

correto funcionamento de todo sistema. Desta forma, através de pesquisa junto as empresas 

fornecedoras serão obtidas quais aa metragens quadradas mínimas de área são necessárias 

para estocagem das quantidades de material previstas, bem como para o correto 

funcionamento da recicladora. 

 

3 Resultados e Discussão  

3. 1 Geração de RCD na região da AMAUC 

Os resíduos sólidos da construção civil e demolição (RCD) em geral são coletados apenas 

nas obras sob responsabilidade dos órgãos públicos e quando lançados nas vias públicas pela 

população (AMAUC, 2015). Quando coletados os RCD são encaminhados para aterros 

sanitários ou são utilizados em aterramento para obras da construção civil. Contudo, 

nenhuma destas destinações é considerada ideal, uma vez que diminui a vida útil de aterros 

sanitários. A segunda forma de destinação citada, a qual é a mais frequente, é considerada 

irregular. O estudo Diagnóstico dos Resíduos Sólidos aponta que em 75% dos municípios 

da AMAUC o impacto causado pelo volume produzido é alto (Gráfico 1) devido à falta de 

coleta, tratamento e disposição final adequada para os resíduos da construção civil 

(AMAUC, 2015). Em vista disso, a disposição irregular e a consequente geração de 

problemas são favorecidas pela má gestão do RCD. Na figura 1 ilustra a classificação quanto 

a disposição irregular do RCD.  
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Figura 1 – Classificação quanto à disposição irregular do RCD. 

 
Fonte: Autora (2019). 

 

Estima-se que a região da AMAUC gera em torno de 32.000 toneladas por ano de RCD 

(Tabela 1). Contudo, por conta do baixo índice de coleta, os dados relacionados à quantidade 

gerada são pouco confiáveis, visto que a quantidade mencionada é relativa às coletas 

realizadas em obras sob responsabilidade das prefeituras e ao material lançado nas vias 

públicas. Ou seja, o grande percentual de RCD gerado nas obras privados não é 

contabilizado, formando uma lacuna na obtenção de dados.   

 
Tabela 1- Geração de RCD na região da AMAUC. 

Geração de RCD  

Município  Popul. (2010) RDC (ton./ano) 

Alto Bela Vista  1.948 422,35 

Arabutã 4.266 924,91 

Concórdia 74.106 16.066,92 

Ipira  4.486 972,61 

Ipumirim  7.565 1.640,17 

Irani  10.339 2.241,60 

Itá  6.209 1.346,17 

Jaborá  3.955 857,48 

Lindóia do Sul 4.580 992,99 

Peritiba 2.814 610,10 

Piratuba 3.965 859,65 

Pres. Castello Branco 1.590 344,73 

Seara 17.506 3.795,48 

Xavantina 3.963 859,22 

TOTAL 147.292 31.934,38 

Nota (*): Valores estimados com base no índice de geração de RCD da ABRELPE para região Sul do Brasil 

(ABRELPE, 2017). Fonte: Dados da pesquisa (2018).  

Através do questionário aplicado, verificou-se que dos nove municípios que 

responderam ao questionário proposto (Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Ipira, 

Ipumirim, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul e Seara), três afirmaram (Itá, Lindóia do Sul e Seara) 
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que tem conhecimento da quantidade de RCD gerada em seu município, porém, não 

disponibilizaram este dado. Já os municípios de Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Ipira, 

Ipumirim e Jaborá informaram que não tem conhecimento sobre a quantidade de RCD 

gerada. Além disso, os profissionais foram questionados quanto à destinação dada ao RCD, 

o número de pontos com destinação irregular e as reclamações recebidas por parte da 

população devido a existência de locais com disposição irregular de RCD.  De acordo com 

o questionário, 66,7% dos resíduos são destinados para aterros sanitários, 11,1% para 

terrenos baldios e 22, 2% a destinação é de responsabilidade do gestor da obra.  

De acordo com o questionário, é perceptível que a maioria dos municípios, considera 

que a responsabilidade pela destinação correta dos resíduos da construção civil é do seu 

gerador, uma vez que a resolução 307/2002 estabelece que os geradores devem prezar pela 

não geração de resíduos. Quando esta não for possível, devem adotar medidas para redução, 

reutilização, reciclagem e destinação final adequada de seus resíduos (CONAMA, 2002). 

Desta forma, compete à gestão municipal a função de fiscalização, apesar disso, na maioria 

casos não ocorre e fomenta ainda mais a disposição irregular dos resíduos. 

Os municípios de Alto Bela Vista e Seara encaminham seus resíduos para aterros 

sanitários, todavia, apesar desta ser considerada uma alternativa de destinação adequada, a 

Lei Estadual nº 15112 proíbe o despejo de resíduos sólidos reaproveitáveis e recicláveis em 

lixões e aterros sanitários, implicando aos infratores desde multa até interdição definitiva da 

empresa (SANTA CATARINA, 2010). 

Apenas o município de Itá declarou lançar seus resíduos em terrenos baldios, destacando-

se como a situação mais preocupante, pois o acúmulo de RCD em local inadequado oferece 

condições para procriação de diversas espécies de vetores patógenos, como ratos, baratas, 

moscas, vermes, fungos, bactérias, vírus, animais peçonhentos, entre outros (SCHNEIDER, 

2003; ANGULO, 2005). Além disso, tais vetores são responsáveis pela transmissão de 

múltiplas doenças, configurando um quadro de ameaça à saúde pública. 

Quanto à disposição dos resíduos, apesar de todos os municípios afirmarem que não 

possuem informações quanto ao número de pontos com disposição irregular de RCD, é 

presumível que todos eles tenham ao menos um ponto irregular, como se pode verificar nas 

imagens a seguir. A figura 2 ilustra os pontos de destinação irregular em alguns dos 

municípios estudados. A figura 3 ilustra um ponto de disposição de RCD em Arabutã.  

 

Figura 2 - Número de pontos com deposição irregular de RCD na região da AMAUC. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Figura 3 - Ponto de disposição irregular em Arabutã. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

3. 2 Usina de reciclável móvel  

O mercado das usinas de reciclagem móvel vem crescendo nos últimos anos, conforme 

dados da pesquisa setorial da ABRECON (2015) 21% das usinas instaladas no país são 

móveis, com tendência de crescimento para os próximos anos devido a sua mobilidade e 

facilidade de operação. Aliado ao crescimento do setor encontra-se a variedade de opções, 

compreendendo inúmeros os modelos de usinas móveis disponíveis no mercado.  

Para a escolha de um dos modelos existentes deve-se ter em vista a produção desejada 

em toneladas por hora. Para calcular a produção desejada na região da AMAUC, foi utilizado 

o Índice de Geração Aproximado, uma vez que não foi possível obter dados da geração junto 

as prefeituras. Logo, para uma geração aproximada de 32.000 ton/ano, o que configura uma 

geração diária de 87.60 toneladas, aliado a uma operação de seis horas diárias da recicladora, 

é necessário que a usina móvel tenha uma produção de 15 a 25 ton/h para atender a demanda. 

Ou seja, com uma carga de trabalho equivalente a seis horas diárias multiplicadas por uma 

capacidade de produção 15 ton/h, obtém-se um beneficiamento diário de 90 toneladas de 

entulho, quantidade ligeiramente superior a estimativa de geração do RCD.  

Via de regra, quanto mais lenta a produção da recicladora (ton/h) menor serão suas 

dimensões e peso, conforme demonstra a Tabela 2, que apresenta alguns dos modelos de 

usina móvel existentes no mercado que visam atender a produção desejada. 
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Tabela 2 - Usinas de reciclagem móvel (com todos equipamentos necessários para inclusos). 

Empresa Nome  Equipamentos  

Diâmetro máx. de 

entrada no 

britador  

Diâmetro do 

agregado 

reciclado 

Produção 

(ton/h) 

Peso 

(ton) 

BERCAM 
Conjunto portátil CBM 

920  

 Britador de mandíbula 

- - 50 15,9 Alimentador vibratório  

Transportador de Correia 36'' 

BERCAM 
Conjunto móvel sobre 

esteiras   TP 9070  

Tremonha de carga (5 m³) 

920 x 660 mm 38 - 127 mm 150 - 450 51 

Alimentador Vibratório  

Britador de mandíbula  

Transportador de Correia 36'' 

Transportador de Correia Lateral 24'' 

Separador magnético  

Motor a diesel 234HP 

BERCAM 
Conjunto móvel sobre 

esteiras   TP 1190  

Tremonha de carga (10 m³) 

920 x 660 mm - 80 - 250 35 

Alimentador Vibratório  

Britador de mandíbula  

Transportador de Correia 42'' 

Transportador de Correia Lateral 24'' 

Separador magnético  

Motor a diesel 500 HP 

BERCAM 
Conjunto móvel sobre 

esteiras   TP 1070  

Tremonha de carga (5 m³) 

1050 x 710 mm 60 - 180 mm 150 - 450 51 

Alimentador Vibratório  

Britador de mandíbula  

Transportador de Correia 36'' 

Transportador de Correia Lateral 24'' 

Separador magnético  

Motor a diesel 340 HP 

MAQBRIT 

Conjunto móvel de 

reciclagem - Mod. 

Pioneiro III1/2T 

Alimentador Vibratório  

≤ 200 mm ≤ 220 mm 15-20 17 
Britador de Impacto 

Peneira Vibratória  

Transportador de Correia 16'' com. 9,5 m 
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Empresa Nome  Equipamentos  

Diâmetro máx. de 

entrada no 

britador  

Diâmetro do 

agregado 

reciclado 

Produção 

(ton/h) 

Peso 

(ton) 

Transportador de Correia 16'' com. 5 m 

Transp. de Correia 12'' com. 3,5 m (2) 

Separador magnético - Imã 

Sistema Antipó  

Base Rodante 

EnviTeSB  

Britador móvel de 

mandíbula      BMD 

RA 700/6 

Tremonha de carga (4,2 m³) 

650 x 450 mm 45 - 100 mm 30 - 80 14,3 

Alimentador vibratório  

Britador de mandíbula  

Transportador de Correia - 600 mm 

Transportador de Correia Lat. - 650mm 

Separador magnético  

Motor a diesel 103 kW com isolamento acústico 

CODATO  
Usina de Reciclagem 

Móvel  

Alimentador Vibratório  

- - 15 - 30  - 

Britador de Rolos  

Transportador de Correia  

Peneira Vibratória  

Separador magnético - Imã 

Plataforma Metálica para Fixação 

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Das usinas móveis descritas na tabela 2, as empresas MAQBRIT e CODATO forneceram 

propostas comerciais referentes às usinas descritas na planilha anterior. O conjunto móvel 

de reciclagem modelo Pioneiro III 1/2T da empresa MAQBRIT (Figura 4) apresenta um 

valor de 674.000,00 reais, o que inclui a aquisição do conjunto, assistência permanente e o 

fornecimento de um montador. Para sua perfeita operação, é necessária uma área de 180 m² 

juntamente com uma pá carregadeira (presente na área de operação) para o abastecimento 

do alimentador vibratório. 

O entulho a ser reciclado deve ser o mais homogêneo possível, não sendo permitida a 

mistura com materiais terrosos, madeiras, plástico ou quaisquer outros resíduos pertencentes 

as Classes B, C e D. Ou seja, é preciso a implantação de uma triagem ou a coleta seletiva 

dentro das obras, necessitando ainda que o material tenha uma dimensão máxima de 200mm 

para entrada no britador e diâmetro aparente máximo de 220mm para os agregados 

reciclados produzidos. Em relação ao transporte da usina móvel, por ser um equipamento 

com 17 toneladas de peso, pode ser transportada facilmente por um caminhão, tendo em 

vista que o limite máximo de peso que pode ser transportado em nossas rodovias é de 54 

toneladas. 

Figura 4 – Conjunto móvel de reciclagem modelo Pioneiro III 1/2T. 

 
Fonte: MAQBRIT Comércio e Indústria de Máquinas LTDA (2018). 

 

A usina de reciclagem móvel foi cotada pela empresa Codato no montante de 389.000,00 

reais, os valores são mais baixos, devido os equipamentos são seminovos. Não foram 

fornecidos alguns dados, sabe-se apenas a capacidade de operação de 15 a 30 

toneladas/horas. Em vista da quantidade de informações repassadas pelas empresas e pelo 

estado de conservação dos equipamentos, optou-se por trabalhar com conjunto móvel de 

reciclagem modelo Pioneiro III 1/2T da empresa MAQBRIT.  

A usina de reciclagem móvel tem como característica principal a mobilidade, podendo 

trabalhar com um ciclo de rotatividade entre os municípios conforme a demanda de resíduos 

para reciclagem. Para operação da usina é necessário que cada município possua uma área 

destinada para este fim. Através do questionário aplicado, verificou-se que 66,7% dos 

municípios possuem um terreno disponível para operação da recicladora e armazenamento 

do entulho a ser reciclado. Estas áreas de reciclagem devem estar em conformidade com a 

legislação pertinente. Segundo a NBR 15.114/2004 os resíduos recebidos devem ser 

previamente triados na fonte geradora, em áreas de transbordo e triagem ou na própria área 
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de reciclagem, sendo que apenas os resíduos de Classe A podem ser reciclados. Cabe ao 

município definir qual a melhor forma de triagem a ser implantada para atender às suas 

necessidades.  

O processo de reciclagem torna o entulho em um novo material denominado Agregado 

Reciclado. Conforme relatado anteriormente, o agregado reciclado pode ter várias 

aplicações, dentre elas a execução de camadas drenantes, estabilização de talude, concreto 

sem função estrutural e manutenção de estradas vicinais não pavimentadas. Esta última 

aplicação é de grande valia econômica e financeira para os municípios da AMAUC. 

Considerando que apenas nove municípios responderam ao questionário, o percentual de 

aceitabilidade adquirido é satisfatório. Através dos dados do questionário, obteve-se os 

resultados de 55,6% optaram pela aceitabilidade da recicladora; 11,2 não aceitariam e 33,3% 

não se aplica. Além disso, é possível perceber que a reciclagem ainda é uma medida pouco 

difundida no ramo da construção civil na região da AMAUC, assim como a preocupação em 

ter obras sustentáveis.  

De modo geral, percebe-se que os municípios não possuem um grande domínio de 

informações sobre o RCD, bem como não tem fiscalizado adequadamente a destinação dada 

a estes resíduos por parte dos geradores. Em virtude de serem municípios de pequeno porte, 

uma melhor aplicação da gestão do RCD, torna-se limitada quando os municípios são 

abordados separadamente, por conta do alto custo envolvido na destinação correta dos 

resíduos. Assim, a deficiência de informações e fiscalização é evidenciada.  

 

4 Conclusão  

Diante dos dados apontados por esta pesquisa, verifica-se um elevado índice de geração 

de resíduos da construção e demolição, assim como da destinação irregular dos mesmos na 

região da AMAUC. Todavia, a falta de informações e de conhecimento da situação por parte 

da gestão municipal torna o quadro ainda mais preocupante, uma vez que a necessidade de 

destinar seus resíduos de forma correta é de extrema importância para obter-se construções 

sustentáveis, para diminuição dos impactos ambientais, bem como para que os municípios 

estejam em conformidade com as legislações vigentes. Este quadro reforça a necessidade de 

medidas que possibilitem a reciclagem, em que a implantação da usina móvel se torna uma 

alternativa com benefícios imediatos.  

São diversos os modelos de usinas disponíveis no mercado, variando conforme o volume 

a ser produzido em toneladas por hora. Apesar de requerer um investimento inicial alto, pode 

proporcionar retorno financeiro a médio e longo prazo, tendo em vista a diminuição dos 

custos com a redestinação do material depositado irregularmente nas vias públicas, com a 

manutenção de aterros sanitários e principalmente com a aquisição de agregados para 

manutenção das estradas rurais.  

O questionário aplicado como forma de avaliação do interesse dos municípios na 

aquisição da recicladora não foi respondido por todos. As cidades de Irani, Peritiba, Piratuba, 

Presidente Castello Branco e Xavantina não deram retorno ao questionário. Desta forma, 

apenas nove dos quatorze municípios responderam às perguntas sugeridas. No entanto, o 

levantamento da aceitabilidade da proposta de aquisição deste equipamento junto às gestões 

municipais atingiu um percentual muito satisfatório. Em suma, com a implantação da usina 
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de reciclagem móvel, os municípios poderão usufruir de uma alternativa sustentável e 

minimizar impactos visual, econômico e social da disposição irregular destes resíduos.  
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