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RESUMO 
 
 
BARBOSA, Fabio Henrique Vaz Trigueira. DOMDU – Kit de compostagem doméstica. 
Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2019. (Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação.) 
 
 
Projeto de criação de uma composteira doméstica compacta, tendo como principal 
objetivo a conscientização individual frente as questões ecológicas que estão ao 
nosso alcance. Além de ter como finalidade o tratamento dos resíduos orgânicos 
domésticos permissíveis, o objetivo é fazer um modelo que seja apropriado para o 
cultivo de minhocas californianas, importantíssimas para o tratamento desses 
resíduos, uma vez que aceleram o processo e tornam mais rico o composto final 
gerado. Foram analisados os principais problemas envolvendo a tarefa da 
compostagem, além de problemas contidos em modelos do mercado. Em um primeiro 
momento, foi desenvolvido um modelo que buscava solucionar alguns desses 
problemas. Esse modelo foi feito em metalon, utilizando, ainda, caixas frigoríficas e 
tábuas de compensado. O modelo não foi tão bem recebido pelos usuários, apesar 
de respeitar os princípios ergonômicos estabelecidos. Por isso, um segundo modelo 
foi criado com o objetivo de aperfeiçoar o modelo anterior, dessa vez, porém, 
utilizando a impressão 3D como o principal meio de produção. Foram realizados 
estudos relacionados aos melhores filamentos disponíveis para a impressão, assim 
como a cor a ser utilizada. O PLA de cor laranja foi escolhido, devido ao simbolismo 
que a cor representa. O projeto que, anteriormente, era apenas uma composteira, 
acabou por se tornar um kit de compostagem, contendo, além das caixas digestora 
de resíduos e coletora de chorume, um copo para armazenamento do chorume, além 
de um borrifador, um picador de legumes e uma tampa que se acoplam ao copo em 
questão. O modelo foi validado com um homem e uma mulher moradores de uma 
residência no bairro do Maravista, na Região Oceânica de Niterói - RJ, sendo muito 
bem recebido pelos usuários, tendo todos os seus requisitos respeitados e tornando 
a compostagem em uma prática mais desejável. 
 
Palavras-chaves: Design de Produto. Compostagem. Resíduos. Tratamento. 
Minhoca. Impressão 3D.  



  
 

 
  

 

ABSTRACT 
 
BARBOSA, Fabio Henrique Vaz Trigueira. DOMDU - Domestic composting kit. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, 2019. (Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação.) 
 
 
Project to create a compact domestic composter, with the main objective of raising 
individual awareness of the ecological issues that are within our reach. Besides the 
purpose of the treatment of the permissible domestic organic residues, the objective is 
to make a model that is appropriate for the cultivation of Californian earthworms, very 
important for the treatment of these residues, since they accelerate the process and 
make the final compound generated richer. The main problems involving the 
composting task were analyzed, as well as problems contained in market models. At 
first, a model was developed that sought to solve some of these problems. This model 
was made in metalon, also using refrigerated boxes and plywood boards. The model 
was not so well received by the users, although it respects the established ergonomic 
principles. Therefore, a second model was created with the objective of improving the 
previous model, this time, however, using 3D printing as the main means of production. 
Studies have been carried out on the best filaments available for printing, as well as 
the color to be used. The orange PLA was chosen because of the symbolism that the 
color represents. The project, which was previously only a composting plant, eventually 
became a composting kit, containing, in addition to the waste digester boxes and slurry 
collector, a slurry storage cup, a sprayer, a vegetable mincer and a cap engaging the 
cup in question. The model was validated with a man and a woman living in a residence 
in the neighborhood of Maravista, in the Oceanic Region of Niterói - RJ, being well 
received by users, having all their requirements respected and making composting a 
more desirable practice. 
 
Keywords: Product design. Composting. Waste. Treatment. Earthworm. 3D printing.  
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INTRODUÇÃO 

 

A geração de resíduos é um dos principais problemas que assolam a 

humanidade, e tentativas para a redução do seu consumo são o que não faltam. Os 

chamados resíduos inorgânicos, compostos por todo e qualquer tipo de resíduo não 

biodegradável, sujeitos, em sua maioria, a reciclagem ou reuso, são passivos a 

redução, pois, muitos deles, são objetos de uso temporário. Porém, os resíduos 

orgânicos, ou seja, qualquer tipo de alimento e tudo aquilo que é biodegradável, são 

resíduos que, no geral, não conseguimos parar de consumir, por serem, em sua 

maioria, essenciais para a nossa sobrevivência. Mesmo que biodegradáveis, estes 

resíduos possuem um potencial poluidor muito grande quando descartados de 

maneira incorreta. 

Tendo isso em mente, esse trabalho tem o intuito de desenvolver uma 

composteira compacta de uso doméstico, tendo como objetivo solucionar os principais 

problemas a serem identificados em modelos similares à venda no mercado. Por se 

tratar de uma composteira, o produto tem por objetivo tratar os resíduos orgânicos 

produzidos em ambiente domiciliar, que sejam passíveis ao tratamento. Após a 

transformação de todo o lixo produzido em um determinado período de tempo, o 

resultado desse processo será um adubo orgânico de ótima qualidade para uso em 

plantas diversas. 

São apresentados no primeiro capítulo pesquisas acerca do tema, englobando, 

a relevância do projeto, a análise do desenvolvimento histórico e o estado da arte 

publicado, incluindo um comparativo entre o tratamento com e sem minhocas. 

No segundo capítulo é demostrado todo o levantamento de dados realizado, 

incluindo, o contexto em que o objeto estará inserido, a análise de como a tarefa é 

realizada, além dos principais problemas ergonômicos identificados nessa análise. A 

hierarquização desses problemas, possíveis sugestões de melhoria e um fluxograma 

que detalha o passo a passo da tarefa também se encontram no capítulo em questão. 
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No terceiro capítulo é detalhada a proposta do projeto, incluindo, a modelagem 

verbal, a análise de alguns concorrentes e similares do produto a venda no mercado, 

além dos parâmetros antropométricos utilizados para delimitar as dimensões do 

produto proposto. 

Os capítulos quatro e cinco são voltados para o desenvolvimento dos dois 

modelos teste, incluindo as alternativas geradas, os materiais utilizados para a 

construção de cada um deles e a validação com os usuários em potencial. 

O sexto e último capítulo contém a conclusão, apresentando as considerações 

finais e o que foi aprendido após o desenvolvimento do projeto. 
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1. PESQUISA PRELIMINAR 

 

1.1. Relevância 

 
Não se desfazer do lixo produzido em casa pode parecer um tabu para muitos, 

pois é, de consentimento popular, que lixo é tudo aquilo que não serve para mais 

nada. Essa afirmação se concretiza ao verificamos o dicionário em busca de um 

significado para o substantivo em questão: “1. Resíduos provenientes de atividades 

domésticas, industriais, comerciais etc. que não prestam e são jogados fora; [...] 4. 

Qualquer coisa sem valor ou utilidade” (MICHAELIS, 18 mar. 2018). 

Tecnicamente falando, a palavra “lixo” é bastante inapropriada, uma vez que 

designa de forma trivial a real importância das sobras. Nesse caso, o mais apropriado 

seria utilizar a palavra “resíduo”, que especifica melhor e pode ser dividido em duas 

categorias distintas: os resídos orgânicos e os resíduos inorgânicos. Em termos de 

serventia, por exemplo, os resíduos inorgânicos podem ser reaproveitados e 

reciclados, podendo ser transformado em novos produtos; enquanto que os resíduos 

orgânicos, podem ser utilizados para a produção de energia, como o biogás, ou ainda, 

transformados em adubo natural para as plantas, auxiliando na criação de um ciclo 

produtivo limpo e, acima de tudo, fundamental para a manutenção do meio ambiente. 

Por mais que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) preveja a 

substituição de lixões por aterros sanitários modernos, algumas mudanças de hábitos 

por parte da população podem ser boas soluções imediatistas, frente aos constantes 

atrasos e fiscalizações falhas, tão comuns em nosso país (ECYCLE, 2018). A tabela 

1 mostra a participação de cada material na composição do lixo no Brasil. 
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Tabela 1: Estimativa da composição gravimétrica dos resíduos sólidos brasileiros 

Materiais 
Participação 

Quantidade 

2000 2008 

% t/dia t/dia 

Material reciclável 31,9 47.558,5 58.527,4 

Metais 2,9 4.301,5 5.293,5 

Papel, papelão e 

tetrapak 
13,1 19.499,9 23.997,4 

Plástico 13,5 20.191,1 24.847,9 

Vidro 2,4 3.566,1 4.388,6 

Matéria orgânica 51,4 76.634,5 94.309,5 

Outros 16,7 24.880,5 30.618,9 

Total coletado 100,00 149.094,3 183.481,5 

Fonte: Adaptado do Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Urbanos: Relatório de Pesquisa (IPEA, 
2012, p. 36). 

 

Apesar de 51,4% do total de resíduos produzidos no país ser matéria orgânica, 

segundo dados apurados durante uma audiência pública proposta pelo deputado 

federal do PRB Carlos Gomes, em maio de 2017, o Brasil recicla menos de 1% de um 

total de 774 milhões de toneladas de resíduos orgânicos gerados em um único ano 

(FUENTES, 2018). 

Segundo uma reportagem relacionada a lucratividade do lixo orgânico, a 

quantidade de comida jogada fora no Brasil, em um ano, é capaz de alimentar uma 

população de aproximadamente 30 milhões de pessoas, equivalente a população do 

Iraque. São toneladas de alimentos que vão para lixões, que acabam contaminando 

águas subterrâneas por meio do chorume, além de gerar gás metano, extremamente 

nocivo para o planeta. Esse lixo ao ar livre atrai também ratos e insetos, que 

transmitem doenças para milhares de pessoas vulneráveis que ganham a vida em 

meio ao lixo (TRIGUEIRO, 2018). 
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O inciso VII do Artigo 3º da Lei no 12.305 (BRASIL, 2010) considera, dentre 

outras formas, a compostagem como uma forma de destinação final ambientalmente 

adequada. 

Segundo MASSUKADO (2008, p. 41), apesar de ser grande a quantidade de 

resíduos passivos a compostagem, por não serem coletados separadamente, estes 

acabam sendo dispostos junto a resíduos perigosos, fazendo com que a maioria dos 

municípios gerem despesas que poderiam ser evitadas, caso esta matéria orgânica 

fosse tratada corretamente. A tabela 2 mostra dados quantitativos em tonelada/dia 

referente aos resíduos encaminhados para cada tipo de destinação existente. 

 

Tabela 2: Quantidade diária de resíduos sólidos domiciliares e/ou públicos 
encaminhados para diferentes formas de destinação final 

Destino final 

2000 2008 

Quantidade 

(t/d) 
% 

Quantidade 

(t/d) 
% 

Aterro sanitário 49.614,50 35,4 110.044,40 58,3 

Aterro controlado 33.854,30 24,2 36.673,20 19,4 

Vazadouros a céu 

aberto (lixão) 
45.484,70 32,5 37.360,80 19,8 

Unidade de 

compostagem 
6.364,50 4,5 1.519,50 0,8 

Unidade de triagem 

para reciclagem 
2.158,10 1,5 2.592,00 1,4 

Unidade de tratamento 

para incineração 
483,10 0,3 64,80 <0,1 

Vazadouro em áreas 

alagáveis 
228,10 0,2 35,00 <0,1 

Locais não fixos 877,30 0,6 - - 

Outra unidade 1.015,10 0,7 525,20 0,3 

Total 140.080,70 - 188.814,90 - 

Fonte: Adaptado do Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Urbanos: Relatório de Pesquisa (IPEA, 
2012, p. 27). 
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Entre os anos de 2000 e 2008 houve uma grande redução de resíduos 

destinados a unidades de compostagem. Em contrapartida, houve um aumento 

bastante significativo de resíduos destinados a aterros sanitários.  

O inciso XV do Artigo 3º da Lei no 12.305 (BRASIL, 2010) esclarece que apenas 

resíduos sólidos que não apresentem qualquer outra possibilidade de tratamento, se 

não a disposição final, ou seja, os chamados rejeitos, é que devem ser dispostos em 

aterros sanitários. Isso acontece, porque os aterros não são exatamente um método 

de eliminação dos resíduos, por mais que evitem a contaminação proveniente da 

matéria orgânica. Tendo em vista os dados apresentados na tabela 2, é perceptível 

que muitos dos resíduos que poderiam ser tratados estão indo diretamente para 

aterros ou lixões. 

A tabela 3 mostra o número de municípios que possuem unidades de 

compostagem e a quantidade de toneladas totais encaminhadas por dia para as 

mesmas. 

 

Tabela 3. Número de municípios com unidades de compostagem e quantidade total 
de resíduos encaminhados para esses locais 

Unidade de análise 

Número de municípios com 
unidades de compostagem no 

próprio município 

Quantidade total de resíduos 
encaminhados para unidade de 

compostagem no próprio município 
(t/dia) 

2000 2008 2000 2008 

Brasil 157 211 6.364,5 1.519,5 

Estrato populacional 

Municípios pequenos 139 190 529,8 497,2 

Municípios médios 15 12 751,0 495,0 

Municípios grandes 3 6 5.083,3 527,7 

Macrorregião 

Norte 1 3 5,0 18,4 

Nordeste 17 3 112,5 13,0 

Sudeste 70 110 5.368,9 684,6 

Sul 68 92 192,5 475,3 

Centro-Oeste 1 3 685,6 328,2 

Fonte: Adaptado do Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Urbanos: Relatório de Pesquisa (IPEA, 
2012, p. 35). 
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Apesar do número de municípios com unidades de compostagem ter 

aumentando em todo o país, a quantidade de resíduos encaminhados para essas 

unidades reduziu drasticamente, principalmente na região Sudeste. Segundo o 

relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012, p. 22), apesar do 

número de municípios que possuem unidades de compostagem beirar as centenas, 

os únicos que destinam resíduos superiores a 1 mil t/d são Belo Horizonte, Manaus, 

Recife, Curitiba, Brasília, Porto Alegre e Campos dos Goytacazes. 

MASSUKADO (2008), destaca que os motivos pela não utilização dessas 

unidades pelos municípios são  

[...] a dificuldade de se obter os materiais compostáveis já separados na fonte 
geradora; a insuficiência de manutenção do processo; ao preconceito com o 
produto; a carência de investimentos e de tecnologia adequada para a coleta 
deste tipo de material (p. 66). 

 
1.2. Análise do desenvolvimento histórico 

 

As primeiras práticas de compostagem que se tem registro têm início no 

continente asiático, mais precisamente na China, onde a técnica vem sendo aplicada 

há mais de 5 mil anos. A técnica nada se difere do que a natureza faz ou tem feito nos 

últimos bilhões de anos, transformando resíduo de origem animal ou vegetal, em fonte 

de nutrientes para as plantas, a partir de microrganismos decompositores. É por isso 

que, quando compostamos, estamos seguindo as regras da natureza, ao destinar 

corretamente nossos resíduos (SEBRAE, 2018). 

Na Europa, a técnica só começou a ser utilizada pelos agricultores nos séculos 

XVIII e XIX, quando passaram a trocar seus produtos nas cidades por resíduos 

urbanos, que eram tratados e utilizados como corretivos orgânicos do solo (FREITAS, 

2018). 

No ocidente, a prática ficou conhecida apenas na década de 1920, quando o 

pesquisador inglês Sir Albert Howard, considerado o pai da agricultura, começou a 

fazer testes relacionados a compostagem e a agricultura orgânica na província de 
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Indore, na Índia (SEBRAE, 2018; FREITAS, 2018). Seus testes tinham como objetivo 

eliminar doenças de plantas e animais, partindo do princípio que a fertilidade do solo 

tinha grande influência nisso. Para isso, ele criou o processo “Indore” de 

compostagem, onde transformava todos os resíduos locais em húmus, provando que, 

ao aplicar o composto ao solo, este restaurava a sua fertilidade por meio de um 

processo biologicamente natural (SEBRAE, 2018). 

A técnica acabou perdendo popularidade com o passar do tempo, 

principalmente devido a urbanização, as novas práticas de plantio e ao aumento do 

consumo que acabaram por alterar os métodos de depósitos dos resíduos (FREITAS, 

2018). Porém, na década de 1960 o método acabou passando por um breve respiro, 

principalmente por conta das questões ambientalistas que estavam em pauta na 

época (SEBRAE, 2018). 

A produção orgânica no Brasil em meados dos anos 1970, se relacionava 

diretamente com os movimentos filosóficos que iam contra a crescente sociedade 

consumista moderna. Com o passar dos anos, o crescimento da conscientização 

ecológica se acentuava, ocorrendo uma expansão do público que passava a consumir 

produtos orgânicos, além de ocasionar na criação de restaurantes dedicados a esse 

tipo de alimentação e de cooperativas de produção e consumo sustentáveis 

(ORMOND et al, 2002). 

Em 1994 foi criado o Comitê Nacional de Produtos Orgânicos, responsável por 

propor estratégias para a certificação dos mesmos (ALVES, SANTOS E AZEVEDO, 

2012). 

Em 1999 o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) criou a 

Instrução Normativa (IN) nº 007, contendo 7 anexos relativos a normas disciplinares 

para o controle de qualidade de produtos orgânicos, contendo, dentre outras coisas, 

os tipos de adubos permitidos, os produtos que podem ser usados na produção 

orgânica e o tipo de rotulagem necessária (BRASIL, 1999). 
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1.3. Estado da arte publicado 

 

Dal Bosco et al (2017), explica que, dentro da PNRS, os resíduos orgânicos 

domiciliares se encontram no quinto patamar dentro da hierarquia das ações de 

manejo, podendo, apenas, serem tratados, tendo em vista que 

[...] sua geração é inevitável, por se constituir basicamente de restos de 
comida, e seu reprocessamento ainda não é possível diante da tecnologia 
disponível atualmente e da forma como os municípios realizam a coleta dos 
resíduos. Dentre os tratamentos possíveis para os resíduos orgânicos estão 
a compostagem, a biodigestão anaeróbia e a incineração (p.20). 

De acordo com Fernandes e Silva (1999),  

A compostagem pode ser definida como uma bioxidação aeróbia exotérmica 
de um substrato orgânico heterogêneo, no estado sólido, caracterizado pela 
produção de CO2, água, liberação de substâncias minerais e formação de 
matéria orgânica estável (p. 9). 

Na prática, significa que o processo de compostagem transforma os resíduos 

com características desagradáveis, como odor fétido e aspecto pouco atraente, em 

um composto rico, com odor agradável e livre de patogênicos (FERNANDES E SILVA, 

1999). 

Dal Bosco et al (2017), destaca que a compostagem possui diversas vantagens 

Localmente, pode-se ressaltar que o processo resulta em um composto final 
rico em matéria orgânica humificada que pode ser utilizado como fertilizante 
para o plantio de diversas espécies vegetais, inclusive alimentícias. Já a 
compostagem realizada em âmbito municipal prolonga a vida útil do aterro 
sanitário, uma vez que a matéria orgânica constitui uma fração significativa 
dos resíduos sólidos urbanos, a qual deixaria de ser destinada as células do 
aterro (p. 20). 

Fernandes e Silva (1999) explicam que um bom composto pode ser obtido a 

partir da mais simples até a mais complexa tecnologia, importando apenas que a 

alternativa escolhida seja adequada a situação e que o processo ocorra em boas 

condições. Ainda segundo os autores, alguns pesquisadores indicam que o adubo 
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químico apenas alimenta as plantas, enquanto que o composto, não só alimenta, 

como melhora suas propriedades e incrementa seu potencial produtivo. 

Sobre a compostagem doméstica, esta pode ser feita de diversas formas, 

dependendo apenas do espaço disponível e da quantidade de resíduos produzidos. 

As mais comuns são em forma de pilha ou leira1, dentro de uma composteira ou por 

aterramento, feito no próprio solo (GROSSI e VALENTE, 2002). 

Além da compostagem, outro processo que pode ser realizado visando a 

estabilização da matéria orgânica é a vermicompostagem, realizada com a adição de 

minhocas em conjunto com os microrganismos, já presentes no processo de 

compostagem. 

Sobre a técnica de vermicompostagem, Dores-Silva, Landgraf e Rezende 

(2013) destacam que 

Como a vermicompostagem acaba por promover uma diminuição maior no 
teor de matéria orgânica, esta também apresenta uma maior concentração 
nos nutrientes nitrogênio e fósforo do que o processo de compostagem, 
sugerindo que o processo de vermicompostagem se apresenta como uma 
ferramenta mais eficiente em um curto intervalo de tempo (p. 643). 

A prática da vermicompostagem tem como produto final o vermicomposto, 

também conhecido como húmus de minhoca, um excelente adubo orgânico, muito 

rico em flora bacteriana (ECYCLE, 2019a). É importante destacar também, que o 

vermicomposto se mostra uma excelente e barata opção para o agricultor, por utilizar 

resíduos provenientes de sua própria residência e por estar disponível para uso em 

até 45 dias (RICCI, 1996, p. 5) 

 

 

 

 

                                            
1 Leira – rego que o arado abre na terra, e no qual se lança a semente. No caso da compostagem, é o 
empilhamento de resíduos em forma trapezoidal ou piramidal no solo, construído a partir de palha e 
esterco/resíduos orgânicos intercalados. 
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Lourenço (2014 apud DAL BOSCO et al, 2017) explica que 

A vermicompostagem faz parte da recente ciência denominada 
“Vermitecnologia”, um ramo da Engenharia Ambiental que compreende 
conceitos como: vermidepuração (tratamento de efluentes com auxílio de 
minhocas), vermifertilização (utilização de produtos e subprodutos da 
vermicompostagem para a fertilização orgânica de solos), vermiponia 
(combinação entre vermicompostagem e a hidroponia para produção de 
culturas), vermicultura (produção de minhocas) e vermirremediação 
(recuperação de solos e substratos contaminados por meio da ação das 
minhocas) (p. 34). 

Apesar dos microrganismos serem responsáveis por realizarem a degradação 

da matéria orgânica, são as minhocas as principais responsáveis por fragmentar e 

condicionar o substrato (DOMINGUEZ, 2004 apud DAL BOSCO et al, 2017). 

Em relação a vermicompostagem, o método tradicional acaba tendo como 

desvantagens o tempo, haja vista que apenas os microrganismos são responsáveis 

pela decomposição da matéria, e a necessidade de um maior controle do calor e da 

umidade do processo (ECYCLE, 2019b). Além disso, acaba sendo mais suscetível ao 

mal cheiro e ao mofo, principalmente se o processo der errado e houver falta de 

oxigenação (CAMPOS, 2019). 
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2. LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

2.1. Contexto 

 
A compostagem é uma prática pouco difundida dentro do ambiente doméstico. 

São poucas as pessoas que se arriscam a realizar a prática, uma vez que não existe 

qualquer tipo de incentivo para a realização da mesma. A população média mal se 

acostumou com o ato de separar os resíduos; tratá-los em casa seria um passo 

demasiadamento grande para a maior parte das famílias. Porém, este acaba sendo 

um ato bastante necessário, tendo em vista os problemas que temos enfrentado com 

a geração exarcebada de resíduos. 

Por isso, o projeto a ser desenvolvido é destinado, exclusivamente, para o uso 

domiciliar, tendo como foco adultos que, de alguma forma, se interessam pela prática 

da compostagem. Como a compostagem é uma prática pouco difundida, socialmente 

falando, o projeto terá como desafio buscar novos usuários para a mesma, devendo 

conter, portanto, características atrativas para aquelas pessoas que não a conhecem. 

Como forma de melhor exemplificar e especificar o público alvo, foram 

desenvolvidas três personas com hábitos que justificam, de alguma forma, a 

necessidade do produto em suas vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 29 

 

Tabela 4. Especificação do público-alvo a partir de personas 

Nome Características/Justificativas 

Dona 
Myrthes 

Professora aposentada, 63 anos. Casada e sem filhos. Mora em uma pequena casa em 

um bairro afastado do centro da cidade. Viu na jardinagem uma forma de terapia após a 

perda dos seus pais. Não vive sem suas plantas, porém, percebeu que elas não têm 

andado tão bonitas quanto antes. Seu objetivo é comprar um produto que auxilie na 

saúde e bem-estar delas. 

André 

Cientista ambiental, 24 anos. Solteiro, mora sozinho em um pequeno apartamento no 

centro da cidade. É vegano e desde pequeno sempre se viu muito conectado com a 

natureza. Foi criado pelos avós em um sitio, mas se viu obrigado a se mudar para a 

cidade grande para que pudesse seguir com seus estudos. Seu único contato com o 

verde, hoje em dia, são suas poucas plantas penduradas na sua área de serviço. Tem 

grandes preocupações com a natureza, e por isso, consume poucos produtos 

industrializados e que ferem, de alguma forma, o meio ambiente. Porém, tem percebido 

que é possível fazer ainda mais pelo planeta. Seu objetivo é comprar um produto que 

reduza sua produção de lixo sem que tenha que sacrificar seu bem-estar. 

Roberta 

Jornalista, 33 anos. É casada e possui um filho, o Miguel, de 6 anos. Mora em um 

apartamento em um bairro de classe média. Muito preocupada com as gerações futuras, 

sempre busca ensinar seu filho sobre questões que ajudarão na formação de seu caráter, 

principalmente quando o assunto é conscientização e conhecimento do mundo. Seu 

objetivo é comprar um produto que demonstre, na prática, como é o ciclo da vida 

dos seres vivos para o pequeno Miguel. 

Fonte: O autor. 
 
 

2.2. Análise da tarefa 

 
A análise da tarefa foi realizada em uma residência no bairro do Ingá, na cidade 

de Niterói - RJ, com uma pessoa que já possui um modelo de composteira em casa. 

Isso foi crucial para que se compreendesse o passo a passo da tarefa, e quais as 

principais características que a envolve. 

Antes de tudo, o usuário deve, de preferência, picar os resíduos orgânicos 

permissivos, ou seja: qualquer tipo de cascas e restos de frutas e legumes, exceto 

frutas cítricas, carnes, laticínios e alimentos cozidos. Cascas de ovo e borra de café 

são importantes aliados no processo. 

Na sequência, esses resíduos são inseridos dentro da composteira, para que 

as minhocas e os microrganismos façam o seu trabalho. Dependendo do caso, pode 
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ser necessário incluir algum tipo matéria orgânica seca, como folhas, palha ou 

serragem, para equilibrar a umidade do composto. 

Após um certo tempo, um liquido escuro será formado: o chorume orgânico. 

Este deve ser recolhido e misturado com água, servindo de biofertilizante para as 

plantas. Em muitos casos, porém, o chorume gerado pode vir a ter uma consistência 

pastosa, podendo, inclusive, entupir a torneira. Nesse caso, é importante que o 

chorume seja coado antes de se misturar com a água. 

Em relação ao composto, este pode ficar pronto em poucas semanas, 

dependendo da qualidade da matéria orgânica depositada, do tamanho da 

composteira e da quantidade de minhocas existentes. Assim que pronto, esse 

composto deve ser retirado do interior da composteira e aplicado como adubo nas 

plantas. 
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Figura 1. Passo a passo da compostagem 

Fonte: Cedida pela usuária 
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A composteira utilizada na análise é um modelo padrão: possui duas caixas 

digestoras de resíduos, onde são depositadas as minhocas e a matéria orgânica, e 

uma caixa coletora com uma torneira, localizada na base do produto, onde é coletado 

o chorume gerado durante o processo (figura 2). 

 

 

Figura 2. Composteira utilizada. 
Fonte: Cedida pela usuária. 
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2.2.1. Fluxograma da atividade da tarefa 
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Figura 1. Fluxograma do processo de compostagem 
Fonte: O autor.
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2.2.2. Definição do problema 

 
A definição do problema foi realizada a partir de suposições baseadas em fotos 

cedidas por uma usuária que possui uma composteira em casa, além de relatos 

informais com a mesma. Para a realização da análise e da identificação e classificação 

dos problemas, tomou-se como base a publicação de Moraes e Mont’Alvão (2009). 

 

2.3.1 Problematização 

 

• Interfacial postural: 
 

 

Figura 2. Problema interfacial 
Fonte: Cedida pela usuária. 

 
Problema 1: O objeto não possui qualquer tipo de base, “pé” ou suporte, sendo 

necessária uma improvisação por parte do usuário, para que este fique em uma 

posição mais elevada. Sem esse tipo de intervenção, o usuário precisaria adotar 

posturas inadequadas para manusear o produto e para retirar o chorume liquido 

(figura 4).  
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Problema 2: O fundo da caixa coletora é completamente reto, o que facilita a 

retenção de liquido e força o usuário a adotar uma postura bastante inadequada, ao 

ter que inclinar a composteira por inteiro, para que a retirada do liquido seja efetuada 

por completo. 

 

• Cognitivo 
 

 

Figura 3. Problema cognitivo  
Fonte: Cedida pela usuária. 

 

Problema 3: A falta de identificações dificulta a compreensão do produto e a 

função que cada uma das partes tem no processo, sendo relatado pela própria usuária 

uma certa confusão relacionada a obrigatoriedade da substituição das caixas 

digestoras, por exemplo. 
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2.3.2 Caracterização do sistema 

 
Para um melhor entendimento das etapas, dos objetivos e dos obstáculos do 

processo, foi confeccionado um infográfico (figura 6) englobando todo o ambiente do 

sistema que envolve a prática da compostagem, incluindo as entradas e saídas do 

sistema-alvo, além da meta, dos requisitos necessários para o seu funcionamento, 

assim como as restrições e os resultados despropositados, verdadeiros obstáculos 

para a realização da tarefa 

. 

 
Figura 4. Caracterização e posição serial do sistema 

Fonte: O autor. 
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2.3.3 Tabela GUT 

 

A tabela GUT visa classificar os problemas da tarefa em níveis, de 1 a 5, em 

termos de gravidade, urgência e tendência, servindo como um importante instrumento 

para a identificação dos problemas que necessitam maior atenção. 

Tabela 5. Avaliação GUT 

Problema Classificação G U T Total 

1 – Falta de base, “pé” ou suporte 
Interfacial 

postural 
3 3 3 27 

2 – Inclinação do produto como prática 

obrigatória 

Interfacial 

postural 
4 4 3 48 

3 – Falta de identificações no produto Cognitivo 2 4 1 8 

 

Fonte: O autor. 

 

De acordo com a pontuação atribuída pela tabela GUT, os principais problemas 

estão relacionados a postura do usuário, ocasionadas por problemas projetuais do 

produto em questão, que não possui base e acaba por reter o liquido gerado no 

processo.  

Dentre as possíveis sugestões de melhoria estão a adoção de um suporte/pé, 

como já é feito de forma improvisada pela usuária, ou modificações estruturais e de 

construção do próprio produto, como, por exemplo, a adoção de algum tipo de 

inclinação na caixa coletora de chorume, para que evite o acumulo do líquido ao 

concentrá-lo na parte frontal, próximo a torneira. São pequenas medidas que seriam 

suficientes para evitar possíveis complicações na saúde física e mental do usuário. 

A falta de identificação no produto foi considerada o menor dos problemas. Isso 

porque, normalmente, as composteiras já são vendidas com manuais de instrução 

relacionados ao plantio e a manutenção do produto. Porém, isso não descarta a 
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possibilidade de se aplicar adesivos, ou algum outro tipo de sinalização semelhante 

no próprio produto, para identificação de cada uma das partes que o compõe. 

 

2.3. Antropometria geral 

 

As figuras a seguir, contendo a amplitude das articulações motoras do ser 

humano, foram retiradas da publicação de Panero e Zelnike (2008). Apesar de serem 

dados, segundo o próprio autor, baseados na população militar e que consideram 

apenas o movimento unitário de uma determinada articulação, estes não deixam de 

ser relevantes, já que podem ser utilizados como base para a compreensão das 

limitações do ser humano médio. 

 

 
Figura 5. Angulação máxima da coluna vertebral. 

Fonte: Panero e Zelnike, 2008. 
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Figura 6. Angulação máxima do pescoço. 
Fonte: Panero e Zelnike, 2008. 

 

 

Figura 7. Angulação máxima do cotovelo-antebraço. 
Fonte: Panero e Zelnike, 2008. 
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Figura 8. Angulação máxima do ombro. 
Fonte: Panero e Zelnike, 2008. 

 

 

2.4. Parâmetros antropométricos 

 

As dimensões do produto tomarão como base os dimensionamentos e 

alcances propostos por Tilley (2007).  Por ser tratar de um produto que será 

majoritariamente utilizado por usuários adultos, será considerado apenas os dados 

referentes a essa parcela da população. O autor considera como pertencentes a fase 

adulta pessoas com idades que variam entre 20 e 65 anos. Isso não impede, porém, 

que o seu uso seja realizado por jovens e idosos, mesmo que a sua confecção tome 

como base apenas as medidas referentes a esses usuários. 
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Os esquemas de manequins antropométricos a seguir foram desenhados no 

software AutoCAD2 e representam as dimensões propostas por Tilley (2007). O maior 

homem leva em consideração as medidas referentes ao homem adulto, percentil 99, 

enquanto, a menor mulher, representa a altura referente a mulher adulta, percentil 1. 

 

‘  

Figura 9. Manequins antropométricos utilizados 
Fonte: O autor 

 

                                            
2 AutoCAD – software do tipo desenho auxiliado por computador (CAD) 
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Figura 10. Vista sagital dos ângulos de conforto na movimentação dos braços esticados.  
Fonte: O autor 

 

 
Figura 11. Vista coronal dos ângulos de conforto dos movimentos dos braços esticados.  

Fonte: O autor 
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Para que seja confortável para ambos os sexos, é necessário que o produto, 

caso tenha como foco o uso em pé, respeite o espaço compatível, que é referente 

ao espaço entre as medidas destacadas em azul (figura 12). Em todo o caso, é 

importante que a largura do produto respeite o espaço compatível entre os usuários, 

que é de, no máximo, 104,5 cm (figura 13). 

 

 

Figura 12. Vista sagital dos ângulos de conforto na movimentação dos braços esticados.  
Fonte: O autor 

 

A posição sentada é considerada como uma possível forma de uso do 

produto. Para que o produto ofereça um mínimo de conforto para o usuário nessa 

posição, é necessário que a altura se encontre em uma área referente as dimensões 

destacadas em azul (figura 14). Para chegar aos valores indicados, tomou-se como 

base a altura de 42 cm, considerada, pelo autor, como ideal para os assentos. 
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Figura 13. Vista sagital dos ângulos máximos de flexão e hiperextensão da coluna 
vertebral.  

Fonte: O autor 

 
Figura 14. Vista sagital do angulo máximo de flexão com o usuário sentado.  

Fonte: O autor 

 

Foram consideradas ainda os possíveis usos em posições curvadas, em pé 

(figura 15) e sentada (figura 16). Em ambos os casos, é destacada a medida mínima 

que o objeto deve ter caso seja considerado o uso do mesmo nessas posições. 
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Por se tratar de uma atividade pontual, em que o usuário irá exercer durante 

poucos minutos, durante um ou dois dias da semana, é interessante considerar 

também a postura agachada. Em atividades intensas e que perduram longos períodos 

de tempo, esta seria uma postura bastante inadequada, porém, não é o caso aqui. A 

própria natureza do processo influencia na escolha pelo formato de “torre” que o 

produto, provavelmente, virá a ter, já que o chorume liquido produzido escorre para a 

parte inferior, influenciado pela gravidade. Mesmo que o produto venha a possuir uma 

base que o suporte, é alta a probabilidade de que o usuário tenha que adotar essa 

postura durante o uso. É o mesmo princípio das gavetas mais baixas de um armário, 

por exemplo, onde só é possível acessa-las agachando-se.  

Outra postura também a ser considerada é a sentada, porém, no chão. Isso 

porque, normalmente, pessoas adotam esse tipo de postura quando cultivam e 

cuidam de plantas nos jardins de suas casas. Como a compostagem é uma extensão 

do tratamento e do cultivo, é apropriado considerar essa postura como uma 

possibilidade para o uso. 

Além das possíveis posturas a serem adotadas, os dimensionamentos dos 

usuários e seus respectivos ângulos de conforto, um dado a ser considerado também 

é a dimensão da largura da mão do maior homem, percentil 99.  Essa medida servirá 

como fator limitante para a largura mínima de uma possível pega lateral que o produto 

pode vir a ter. Segundo Dreyfuss (2007) essa medida é de 10,2 cm, desconsiderando 

o polegar, devendo a pega, portanto, possuir um valor igual ou superior a este. 
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3. PROPOSTA DO PROJETO 

 
3.1. Modelagem verbal 

 

A partir de observações relativas ao desperdício de alimentos em residências 

e do questionamento perante a sua destinação final, foi percebido a necessidade de 

uma intervenção em relação a isso. Apesar da presença de alguns modelos de 

composteiras no mercado nacional, a variação entre elas é bem pequena, sendo 

identificada a possibilidade de se desenvolver uma nova alternativa frente aos poucos 

modelos existentes. 

Por isso, a ideia é desenvolver uma composteira apropriada para a 

vermicompostagem, ou seja, que seja também propícia para o cultivo de minhocas, 

que auxiliam no processo de adubação. O objetivo do produto é reciclar uma parte 

considerável da matéria orgânica proveniente do consumo de alimentos domésticos, 

exceto laticínios, carnes, ossos, frutas cítricas, gordura, alho, cebola e alguns 

alimentos cozidos. Isso se deve, pois, esses tipos de alimentos não são benéficos 

para as plantas e nem para as minhocas, podendo prejudicar o seu crescimento e 

proliferação. 

O projeto será mais indicado para moradores de apartamentos e domicílios que 

possuem pouco espaço disponível, tendo em vista que o seu foco é ser um produto 

bastante compacto, de forma que se adeque aos diferentes espaços residenciais. É 

ideal para pessoas que vivem sozinhas ou para casais sem filhos, que, naturalmente, 

não produzem grandes quantidades de matéria orgânica, não impedindo, porém, que 

este seja utilizado por quem queira. 

Tendo em vista as diversas possiblidades de moradia existentes, o modelo 

deverá ser compacto e sua estrutural deverá ser vertical, como um pequeno “edifício” 

construido a partir do empilhamento dos compartimentos. Essa característica permite 

uma maior disseminação da prática, pois reduz o espaço necessário, permitindo que 

o produto seja utilizado em residências com espaços disponíveis diversos. Além disso, 

por se tratar de uma composteira apropriada para a vermicompostagem, o formato 
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empilhável facilita, também, a movimentação das minhocas pelos resíduos 

depositados. 

Os compartimentos em questão deverão conter um espaço suficiente para reter 

os resíduos equivalentes ao consumo de, pelo menos, uma pessoa, levando em conta 

o tempo em que as minhocas costumam reciclar a matéria orgânica recolhida por 

completo. 

 

Requisitos 

• Ser de fácil montagem e compreensão; 

• Possuir formato que impeça o acumulo de chorume liquido; 

• Possuir pé/suporte que eleve o produto em relação a superfície; 

• Ser de material que resista a umidade; 

• Ser um ambiente sem a entrada de luz e com boa circulação interna de ar; 

• Possuir espaço suficiente para reter os resíduos orgânicos gerados por, pelo 

menos, um usuário. 

 

Restrições 

• Variação do espaço disponível em residências; 

• Seu formato, que deve ser obrigatóriamente em forma de torre/pilha; 
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3.2. Analise dos produtos concorrentes diretos e indiretos 

 

Concorrentes diretos 

 

Tabela 6. Composteira Doméstica Humi - Cinza 

 

Características: para famílias de até 4 pessoas. Produzida com matéria-prima 100% 

reciclada de caixas longa vida pós consumo. Adesivos, manual e cartilha de plantio em 

PDF inclusos. Estrutura lisa que facilita a limpeza e tampa com garras para apoiar na 

posição vertical. 

Especificações: Altura: 78 cm; Largura 42cm; Comprimento: 60cm; Capacidade: 90 

litros. Preço: R$319,00 

Fonte: https://loja.moradadafloresta.eco.br/lancamentos/composteira-domestica-humi-cinza, 
visto em 24/03/2018. 

 

Análise do produto: bem completo, com matéria-prima de origem limpa e 

diferenciais importantes. Possui um fundo que impede a retenção de liquido, 

redirecionando-o para a parte frontal do produto. Apesar de possuir uma aparência 

https://loja.moradadafloresta.eco.br/lancamentos/composteira-domestica-humi-cinza
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agradável, possui como pontos negativos sua aparência de plástico e o uso da 

torneira, que pode ocasionar possíveis entupimentos durante a retirada do chorume. 

 
Tabela 7. Composteira Doméstica P – 15l 

 

Características: feita com plásticos reciclado. Possui 3 caixas empilháveis, sendo 2 

digestoras e 1 coletora de líquidos; 1 torneira na caixa coletora de líquidos e adesivos 

ilustrativos para facilitar o manuseio. Indicado para 1 ou 2 pessoas. 

Especificações: Altura: 44 cm; Largura: 35 cm; Comprimento: 43 cm; Capacidade: 30 

litros. Preço: R$167,00 (minhocas inclusas) 

Fonte: http://casologica.com.br/produto/composteira-domestica-p-15/, visto em 24/03/2018. 

 
Análise do produto: modelo básico, com bom custo benefício. Tem como pontos 

negativos seu visual, nada atraente, a torneira mal localizada, a inexistência de uma 

base que o sustente, e o fundo completamente liso, que pode influenciar na retenção 

do chorume liquido. 

 
 
 
 
 
 
 

http://casologica.com.br/produto/composteira-domestica-p-15/
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Tabela 8. Composteira Automática - Decomposer 2 

 

Características: transforma resíduos em composto em apenas 24 horas. Processo 

baseado em agitação, calor e fluxo de ar. Diferente de uma composteira padrão, permite 

a inserção de frutas cítricas, carnes, laticínios, frutos do mar, gorduras e ossos. Atendendo 

até 20 pessoas.  

Especificações: Altura: 79 cm; Largura: 40 cm; Comprimento: 40 cm; Peso: 21kg. Preço: 

R$5.799,00 

Fonte: https://www.ecycle.eco.br/index.php/composteira-decomposer-2.html, visto em 24/03/2018. 

 
Análise do produto: modelo mais sofisticado, utilizando a tecnologia a seu favor. 

Não utiliza minhocas e faz uso de um método bem mais rápido, que permite, inclusive, 

resíduos proibitivos nos métodos tradicionais. Possui como pontos negativos seu alto 

custo, inacessível para a maioria da população e o fato de ser um produto 

completamente automatizado, tirando a conexão do usuário com o processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecycle.eco.br/index.php/composteira-decomposer-2.html
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Concorrentes indiretos 

 

Tabela 9. Lixeira Duo Seletiva 20 L 

 

Características: Lixeira dupla com 10 litros de capacidade cada, possuindo duas cores 

que facilitam a identificação para cada tipo de resíduo. Possui suporte interno para sacolas 

plásticas e resistência à produtos abrasivos. 

Especificações: Altura: 36,4 cm; Largura: 37 cm; Comprimento: 24,2 cm; Capacidade: 

20 litros; Material: Polipropileno; Peso: 1,85kg. Preço: R$167,99 

Fonte: https://www.americanas.com.br/produto/11281822/lixeira-duo-seletiva-20-l-ou-martiplast-lx-
3000?AFPID=2454844&cor=PRETO%20E%20BRANCO&epar=af_00_00_ra_acom&ls_affid=je6NUb
pObpQ&opn=AFLACOM&sellerId=00776574000660&siteID=je6NUbpObpQ-
bgluu8Ysl2INzR82SU7Btw, visto em 24/03/2018. 

 
Análise do produto: tem como diferenciais a divisão dos compartimentos, além 

do material utilizado, que poderão servir de inspiração para a confecção do modelo 

final. 

 

 

 

 

 

https://www.americanas.com.br/produto/11281822/lixeira-duo-seletiva-20-l-ou-martiplast-lx-3000?AFPID=2454844&cor=PRETO%20E%20BRANCO&epar=af_00_00_ra_acom&ls_affid=je6NUbpObpQ&opn=AFLACOM&sellerId=00776574000660&siteID=je6NUbpObpQ-bgluu8Ysl2INzR82SU7Btw
https://www.americanas.com.br/produto/11281822/lixeira-duo-seletiva-20-l-ou-martiplast-lx-3000?AFPID=2454844&cor=PRETO%20E%20BRANCO&epar=af_00_00_ra_acom&ls_affid=je6NUbpObpQ&opn=AFLACOM&sellerId=00776574000660&siteID=je6NUbpObpQ-bgluu8Ysl2INzR82SU7Btw
https://www.americanas.com.br/produto/11281822/lixeira-duo-seletiva-20-l-ou-martiplast-lx-3000?AFPID=2454844&cor=PRETO%20E%20BRANCO&epar=af_00_00_ra_acom&ls_affid=je6NUbpObpQ&opn=AFLACOM&sellerId=00776574000660&siteID=je6NUbpObpQ-bgluu8Ysl2INzR82SU7Btw
https://www.americanas.com.br/produto/11281822/lixeira-duo-seletiva-20-l-ou-martiplast-lx-3000?AFPID=2454844&cor=PRETO%20E%20BRANCO&epar=af_00_00_ra_acom&ls_affid=je6NUbpObpQ&opn=AFLACOM&sellerId=00776574000660&siteID=je6NUbpObpQ-bgluu8Ysl2INzR82SU7Btw


  
 

 
 53 

 

Tabela 10. Contentor de lixo em plástico com rodas 

 

Características: Corpo em polipropileno com proteção UV. Rodas que ajudam na 

movimentação. 

Especificações: Altura: 106 cm; Largura: 57 cm; Comprimento: 57 cm; Profundidade: 72 

cm; Capacidade: 300 litros; Material: Polipropileno. Preço: R$277,50 

Fonte: https://www.americanas.com.br/produto/24410119/contentor-de-lixo-em-plastico-com-rodas-
300-litros-
c240c?pfm_carac=Lixeira&pfm_index=14&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product
_grid, visto em 24/03/2018. 

 

Análise do produto: a cor laranja é bastante chamativa e o material com 

proteção contra raios UV é um diferencial notável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.americanas.com.br/produto/24410119/contentor-de-lixo-em-plastico-com-rodas-300-litros-c240c?pfm_carac=Lixeira&pfm_index=14&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid
https://www.americanas.com.br/produto/24410119/contentor-de-lixo-em-plastico-com-rodas-300-litros-c240c?pfm_carac=Lixeira&pfm_index=14&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid
https://www.americanas.com.br/produto/24410119/contentor-de-lixo-em-plastico-com-rodas-300-litros-c240c?pfm_carac=Lixeira&pfm_index=14&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid
https://www.americanas.com.br/produto/24410119/contentor-de-lixo-em-plastico-com-rodas-300-litros-c240c?pfm_carac=Lixeira&pfm_index=14&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=vit_product_grid
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4. MODELO 1 

 
4.1. Geração de alternativas 

 

 

 

 

Figura 15. Alternativa 1 
Fonte: O autor. 

 

Alternativa 1: Modelo inteiramente em madeira. Possui um fundo falso na 

caixa superior para o deslocamento dos resíduos para a caixa intermediária. As 

caixas são encaixadas por cavilhas e possuem alças, para facilitar a retirada e a 

manutenção das mesmas. A ideia é que as caixas sejam de madeira, revestidas 

internamente por placas de PVC, evitando, assim, o contato da madeira com a 

umidade. Outra opção seria o compensado naval, podendo o produto ser, ou não, 

revestido com as placas. 
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Figura 16. Alternativa 2 
Fonte: O autor. 

 

Alternativa 2: Modelo que utiliza 3 caixas organizadoras de escritório 

reutilizadas como compartimentos. As três caixas são encaixadas e furadas, 

enquanto a base é inteiramente de madeira, sem qualquer tipo de parafuso; apenas 

encaixes. Na parte inferior da base, local para armazenamento de utensílios, além 

de possuir rodizio de rodas para facilitar o deslocamento. 
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Figura 17. Alternativa 3 
Fonte: O autor. 

 

Alternativa 3: Modelo utilizando caixas frigorificas como compartimentos. 

Essas caixas tem como vantagem o fato de serem encaixáveis, não precisando de 

intervenções internas para que se fixem – como no caso das caixas organizadoras, 

que por sua vez, são empilháveis. A base é de madeira com encaixes, possuindo 

rodízios e espaço para armazenamento de utensílios. Diferentemente das 

alternativas anteriores, a ideia aqui é fazer a caixa coletora de chorume inteiramente 

de impressão 3D. 
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Figura 18. Alternativa 4 
Fonte: O autor. 

 

Alternativa 4: Modelo utilizando caixas frigorificas como compartimentos. A 

base aqui é inteiramente em alumínio. Possui um corte semicircular no tampo de 

madeira, sustentado pela base de metal, para o encaixe de garrafas para a retirada 

do chorume liquido. Há um largo espaço para armazenamento de utensílios na 

base. A caixa coletora de chorume é de impressão 3D. 

 

4.2. Matriz decisória 

 

Como forma de analisar as alternativas geradas, foi elaborada uma matriz 

decisória a fim de atribuir pontuações relacionadas as características e qualidades de 

cada uma delas. Para isso, foram definidos os seguintes critérios: custo; resistência; 

espaço para armazenamento de utensílios; aprimoramento e capacidade de 
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escoamento da caixa coletora; simplicidade visual e dimensões gerais. A pontuação 

atribuída a cada alternativa foi definida por pura suposição, tomando como base 

características como material utilizado e a forma. Além disso, foram atribuídos pesos 

para cada um dos critérios, de acordo com a sua relevância. 

 

Tabela 11. Matriz decisória 

Alternativa 1 2 3 4 

Critérios Peso N E N E N E N E 

Custo 4 1 4 4 16 3 12 2 8 

Resistencia 3 5 15 2 6 3 9 5 15 

Utensílios 2 1 2 2 4 3 6 4 8 

Caixa 

Coletora 
5 3 15 1 5 5 25 5 25 

Simplicidade 3 1 3 2 6 3 9 4 12 

Dimensões 3 2 6 1 3 3 9 4 12 

Total  45 40 70 80 

Fonte: O autor. 

4.3. Detalhamento 

 

Com a definição da alternativa escolhida, foi constatado a necessidade de se 

realizar algumas modificações, de forma a aprimorar ainda mais o modelo. A caixa 

coletora de chorume foi ampliada e teve sua angulação modificada, como forma de 

facilitar a retirada do liquido em questão. Já a base, ganhou prateleiras para o 

posicionamento de caixinhas de madeira, para armazenamento de pequenos 

utensílios. A adoção das caixas não só ampliou a área útil do produto, como abriu 

portas para novas possibilidades de uso. Todos os detalhes referentes aos 
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dimensionamentos propostos podem ser conferidos nos desenhos técnicos do modelo 

(cf. Apêndice A). 

 

 

Figura 19. Alternativa escolhida com as modificações.  
Fonte: O autor 

 
 

4.4. Construção do modelo 

 

4.4.1. Materiais utilizados 

 

Durante o processo de ideação e de pesquisa por métodos de fabricação e 

seus custos, novas modificações na alternativa escolhida precisaram ser efetuadas. 

A caixa coletora de chorume, que antes seria feita de impressão 3D, teve sua matéria 

prima modificada ao se constatar os percalços relacionados a sua confecção. Por se 

tratar de uma peça grande, o alto custo e a dificuldade de se encontrar uma 
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impressora para uma peça com essas dimensões, acabaram por inviabilizar a sua 

produção, sendo necessária a escolha de uma matéria prima substituta. Dentre os 

meios de produção pesquisados, o que melhor atendia as necessidades do produto 

foi a fibra de vidro, devido ao seu baixo custo, manuseio e fácil aquisição. 

Outra modificação que também se fez necessária foi a do material utilizado 

para a base. Anteriormente idealizada como sendo alumino, a matéria prima teve que 

ser substituída por metalon3, devido ao alto custo e suas limitações. O metalon se 

mostra um bom material substituto, por ser muito utilizado na construção civil e em 

aparelhos de ginástica, devido, principalmente, a sua leveza, boa resistência e baixo 

custo. 

 

4.4.2. Processos de fabricação 

 
Para a construção das caixas digestoras, foram utilizadas caixas frigoríficas 

de 26 litros. Em cada uma delas foram efetuados 72 furos de 4,8mm (3/16”). 

 

  

Figura 20. Caixas frigoríficas utilizadas 
Fonte: O autor. 

 

Para a base, foram utilizadas barras de metalon de 20mm e de 15mm, 

soldadas, além de chapas de alumínio. Para o tampo e caixinhas de madeira, foi 

                                            
3 Metalon – designação atribuída a um tubo de aço carbono comum, com costura, e formato quadrado 
ou retangular. 
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utilizado compensado pinus de 10mm, posteriormente envernizados. Para a 

movimentação do produto, foram utilizados rodízios de roda de 35mm. Para a retirada 

do chorume, optou-se por uma torneira cromada. 

 

 

Figura 21. Base de metalon e compensado 
Fonte: O autor. 

 
Para a caixa coletora de chorume foi utilizada fibra de vidro. O molde, feito em 

isopor, acabou absorvendo o composto e danificando o formato da caixa. O ideal seria 

que o molde tivesse sido feito em madeira, porém, o curto espaço de tempo 

impossibilitou a confecção do mesmo, sendo o isopor o método mais rápido e prático 

permitido no momento. 
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Figura 22. Molde de isopor 
Fonte: O autor. 

 

  

Figura 23. Caixa coletora de chorume danificada 
Fonte: O autor. 

 
Os danos causados com a fibra de vidro acabaram por prejudicar a aparência 

e a funcionalidade do produto, visto que a caixa frigorífica não encaixou com perfeição 

na caixa coletora, deixando o modelo com um aspecto torto e bastante instável. 
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Figura 24. Protótipo completo 
Fonte: O autor. 

 

4.5. Validação  

 

A validação realizada visou apenas a observação em relação as posições e 

posturas tomadas pelos usuários. Por isso, não foram inseridas matéria orgânica ou 

minhocas na análise, visto que o objetivo foi avaliar se as dimensões do produto 

estavam realmente de acordo com as dimensões e alcances dos usuários em 

potencial. Para que a validação se tornasse a mais próxima possível do real, os 

usuários simularam o depósito de resíduos, a retirada e substituição das caixas, a 

retirada do chorume liquido e a estocagem dos utensílios nas caixinhas de madeira. 
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Foram registradas as principais posições que os usuários tomariam em uma suposta 

utilização real do produto, sendo consideras posições em pé, sentadas e agachadas. 

Primeiramente, foram efetuados registros com a menor mulher, que possui 1,55m de 

altura, e na sequência, com o maior homem, que possui 1,80m. 

   

   

Figura 25. Menor mulher utilizando o modelo 
Fonte: O autor 
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Figura 26. Maior homem utilizando o modelo  
Fonte: O autor. 
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4.6. Analise do modelo 

 
As imagens registradas durante a validação demonstram que o modelo se 

mostrou bastante funcional e prático, apesar das suas limitações. Todos os requisitos 

acionais previstos foram respeitados e o produto se portou bem em relação as 

dimensões dos usuários. 

Porém, no quesito estético, o produto acabou não agradando os usuários, 

exatamente porque o modelo se mostrou pouco convidativo. As caixas frigorificas, 

com seu visual bruto, e a fibra de vidro danificada foram os principais responsáveis 

por isso. 

Apesar de ter sido projetado levando em consideração as dimensões dos 

usuários em posição vertical, e de ter se mostrado bastante funcional nesse sentido, 

seu tamanho avantajado também influenciou negativamente em sua aparência, assim 

como as cores selecionadas, que, apesar do aspecto sóbrio, não ornaram com o 

ambiente do lar. 
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5. MODELO 2 

 

Tendo em mente todos as considerações levantadas acerca do modelo, optou-

se por se construir, do zero, um segundo protótipo. O objetivo dele é solucionar os 

principais problemas identificados no modelo anterior.  

A escolha de uma nova matéria-prima foi considerada uma decisão prioritária. 

A ideia de se utilizar peças em impressão 3D ressurgiu dentre as poucas opções 

disponíveis. Apesar de não ser um método barato, a liberdade que ele dá em relação 

a definição da forma do objeto vale o destaque, assim como a oferta de cores e 

materiais, dentre plásticos e resinas, ser bastante variada.  

Outro fator que se pretende mudar nesse segundo modelo em relação ao 

primeiro, são as dimensões: agora, ao invés de considerar as posturas e alcances do 

usuário em pé, serão consideradas apenas as posições sentada e agachada. Isso se 

deve, pois, uma das principais críticas relacionadas ao modelo anterior, estava 

relacionada as suas dimensões avantajadas. Agora, pretende-se adequar melhor o 

produto ao ambiente domiciliar, especialmente aqueles que são limitados 

espacialmente, de forma a deixar o produto com um formato mais discreto, ocupando 

ainda menos espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 68 

 

5.1. Geração de alternativas 

  

  

Figura 27. Alternativa 1  
Fonte: O autor 

 

Alternativa 1: Modelo com o corpo feito em impressão 3D. A base é de metalon, 

e seu formato é inspirado na arquitetura oriental, como forma de remeter a China - 

local onde as primeiras práticas de compostagem foram registradas – e também, 

como forma de adequá-lo, e até camufla-lo, em um ambiente farto de plantas e flores. 
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Figura 28. Alternativa 2 
Fonte: O autor 

 

Alternativa 2: Modelo com o corpo feito em impressão 3D. A base aqui é de 

madeira, com o formato que remete a uma mesinha. Seu formato tem como inspiração 

a vida; plantas no geral, e o formato helicoidal presente no DNA dos seres. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  
 

 
 70 

 

  

Figura 29. Alternativa 3 
Fonte: O autor 

 

Alternativa 3: Modelo com o corpo feito em impressão 3D. A base aqui é de 

madeira, composta por três pés torneados e encaixados na caixa inferior. O formato 

de suas caixas remete as pétalas de uma flor, que, juntamente aos pés em madeira, 

criam uma mescla entre o natural – caule e flor - e o artificial do processo de 

impressão. 
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Figura 30. Alternativa 4 
Fonte: O autor 

 

Alternativa 4: Modelo com o corpo e a base feitos em impressão 3D. Possui, no 

compartimento superior, uma hélice para triturar as cascas de frutas e legumes – 

como forma de facilitar a decomposição da matéria orgânica por parte das minhocas. 

A compartilhamento para retenção do chorume liquido foi reduzido e transformado em 

uma espécie de copo, que se acopla as caixas coletoras por meio de uma rosca. Além 

de simplificar o compartimento de coleta de liquído, a adoção do copo no lugar na 

torneira, impede possíveis entupimentos. 

 

5.2. Matriz decisória 

 

Foi realizada uma nova matriz decisória para a seleção da melhor alternativa 

dentre as desenvolvidas. A maioria dos critérios foram mantidos, porém, o espaço 

para armazenamento dos utensílios foi descartado e substituído pelo critério de 

inovação, que tem por objetivo avaliar as mudanças atribuídas ao produto e as 
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principais diferenças presentes na ideia em relação aos similares vendidos no 

mercado. Essa substituição se deve aos novos requisitos atribuídos na idealização 

desse novo protótipo, que acabaram por exigir alguns sacrifícios em prol de uma 

melhor funcionalidade. 

 

Tabela 12. Matriz decisória 

Alternativa 1 2 3 4 

Critérios Peso N E N E N E N E 

Custo 4 2 8 3 12 3 12 2 8 

Resistencia 3 4 12 2 6 2 6 3 9 

Caixa 

Coletora 
5 3 15 2 10 3 15 4 20 

Simplicidade 3 4 12 3 9 4 12 2 6 

Dimensões 3 4 12 3 9 4 12 3 9 

Inovação 5 3 15 2 10 3 15 5 25 

Total  74 56 72 77 

Fonte: O autor 

 
5.3. Detalhamento 

 

A partir da alternativa selecionada, novas modificações se fizeram necessárias, 

visando uma melhor viabilidade e funcionalidade do produto. Algumas dessas 

mudanças tiveram como base opiniões e sugestões informais de professores e 

pesquisadores da universidade, além de alguns detalhes percebidos tendo como base 

um modelo impresso em escala 1/3. 
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Figura 31. Alternativa escolhida em escala 1/3 
Fonte: O autor 

 
A mais importante dessas mudanças foi em relação ao motor, que moveria uma 

hélice no primeiro compartimento para a trituração dos alimentos permissivos. Essa 

ideia acabou sendo descartada, pois, além de tornar o produto barulhento, a sua 

estrutura em plástico poderia não suportar as vibrações criadas, botando em risco a 

integridade física do produto. Como se não bastasse, pesquisas indicam que triturar 

os resíduos em partículas muito pequenas – como as que o triturador criaria – pode 

causar sérios problemas durante o processo. Isso porque partículas muito pequenas 

podem compactar demais o adubo, prejudicando a circulação de ar, causando, mal 

cheiro e ocasionando a morte das minhocas. Por outro lado, partículas muito grandes 

também não são recomendadas, já que desaceleram o processo de transformação da 

massa (COTTA et al, 2015). Por isso, o triturador elétrico foi substituído por um picador 

manual, a fim de deixar as partículas cortadas em um tamanho ideal para a realização 

do processo. 
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Figura 32. Picador manual. 
Fonte: O autor 

 
Outra mudança significativa foi a reintrodução da caixa coletora de chorume no 

modelo, apesar da ideia inicial ter sido a de substitui-la pelo “copo”. Com o copo se 

acoplando diretamente na caixa digestora de resíduos, seriam grandes os riscos de 

vazamento de chorume, principalmente, porque, a cada substituição de caixa, o copo 

precisaria ser desenroscado, tornando o processo mais trabalhoso e com sérios riscos 

de causar algum desastre. 

O formato e as dimensões das caixas também foram modificados, passando a 

adotar um formato retangular com bordas arredondadas, ao invés do formato 

totalmente quadrado.  As dimensões da caixa digestora foram definidas como sendo 

de 28 cm de largura, por 25 cm de comprimento, por 17 cm de altura. Já a caixa 

coletora, teve como dimensões definidas, as mesmas dimensões de largura e 

comprimento da digestora, porém, com 5 cm de altura (figura 33). Em termos de 

volume, a caixa digestora possui aproximadamente 10 litros, a caixa coletora 

aproximadamente 2 litros e o copo, aproximadamente 650 ml de capacidade. 
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Figura 33. Dimensões principais do modelo  
Fonte: O autor 

 

A base, ao invés de ser impressa em 3D, foi substituída por uma base de 

madeira, como forma de buscar um melhor diálogo do produto com o ambiente 

doméstico. O ar mais rustico e a origem natural da madeira foram essenciais para a 

decisão da substituição. Foram também inseridos ganchos na tampa – que quando 

aberta se encaixa na caixa digestora – como forma de facilitar o uso. 

Outra mudança crucial foi a cor. O cinza anteriormente idealizado, tinha como 

meta passar uma impressão de modernidade e sobriedade, destoando um pouco da 

proposta do produto. A escolha por uma nova cor teve como base o seu significado, 

sendo o laranja, a cor que mais se assemelhava com a proposta do projeto. Além de 

ser uma cor que se adequa muito bem a cozinhas – o principal local de uso do produto 

–, a cor remete a energia, calor, além de ser considerada a cor do encorajamento e 
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das atitudes positivas (SIGNIFICADOS, 2019). O encorajamento, nesse caso, pode 

ser visto como a experiencia com o novo pela maioria dos usuários, já que não é um 

produto presente em muitos lares; enquanto que com “atitudes positivas”, pode se 

entender que o ato de compostar é uma prática positiva, pois evita a destinação 

inadequada dos resíduos e reforça a conscientização ambiental do ser. 

 

 

Figura 34. Mudanças estéticas na alternativa escolhida  
Fonte: O autor 

 
Figura 35. Modelos com uma, duas e três caixas digestoras 

Fonte: O autor 
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Por fim, foi decidido se apropriar das caraterísticas do produto para transformá-

lo em uma espécie de kit de compostagem. Foi percebido que o mesmo copo que 

recolhe chorume, poderia se encaixar em um bocal com um borrifador, para borrifar o 

chorume liquido nas plantas. O mesmo copo, poderia servir, também, como base para 

um picador e como recipiente para armazenamento dos legumes e vegetais 

previamente picados, antes de serem inseridos no processo. 

 

Figura 36. Kit completo 
Fonte: O autor 

 

5.3.1. Criação do nome e marca 

 
Para a escolha do nome do modelo, foi realizada uma breve pesquisa. O 

objetivo era que o nome tivesse algum significado que remetesse a prática. Como 

fonte de inspiração, tomou-se como base as origens da compostagem, que, apesar 

de ter surgido na China, tem como principal expoente o Sir Albert Howard, um 

botânico inglês. Dessa forma, foi definido que o nome deveria conter palavras de 

ambas as línguas. 
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O nome ecolhido foi Domdu, que é a junção simplificada das palavras 

“domestic”, que significada doméstico em inglês e “duīféi”, sendo a pronúncia do 

logograma “堆肥”, que significa composto em chinês.  

Para o logo, foram utilizadas as fontes Manrope Bold e Montserrat Alternates 

Light. 

 

 

Figura 37. Logo desenvolvido 
Fonte: O autor 

 

 

5.4. Construção do modelo 

 

5.4.1. Materiais utilizados 

 

Todas as peças do modelo, com exceção da base, serão impressas em 3D. Os 

tipos de filamento utilizados no processo de impressão são bem variados, indo desde 

o plástico ABS, passando pelo PETG, de visual mais translúcido, além de filamentos 

flexíveis e resina. 

Porém, foram analisadas apenas as características do ABS, do PLA e do 

PETG, que são os filamentos mais comuns, mais acessíveis e que funcionam a partir 

da tecnologia FDM4 – presente na maioria das impressoras. 

 

                                            
4 FDM – abreviatura de Fused Deposition Modeling. É a tecnologia de impressoras 3D que utilizam 
termoplásticos. A impressora funde o plástico e deposita, camada por camada, na área de impressão 
para modelar a peça. 
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Tabela 13.  Características dos filamentos de impressão 3D 

 ABS PLA PETG 

Aparência Fosca Brilhosa Translúcida 

Prós • Resistência 
mecânica e térmica 

• Peças facilmente 
coladas 

• Fácil acabamento e 
pintura 

• Custo benefício 

• Alta durabilidade 

• Biodegradável 

• Atóxico 

• Ampla variedade de 
cores 

 

• Resistência mecânica 

• Resistência a impacto 

• Leveza 

Contras • Derivado do petróleo  

• Material degrada por 
excesso de 
exposição a luz 

• Poucas opções de 
cores 

• Propenso à 
influência da 
umidade do ar 

• Propenso à influência 
da umidade do ar 

• Poucas cores 

• Translúcido 

• Baixo nível de detalhes 

• Custo mais elevado 
 

Fonte: Adaptado de Cammada (2019) 

 

Apesar do ABS possuir aparência fosca, o que pode, na prática, tornar o 

ambiente mais agradável para as minhocas, e o PETG ser o mais leve, o PLA acabou 

se mostrando mais interessante pelo seu bom custo benefício, pela sua variedade de 

cores disponíveis e, principalmente, por ser atóxico e biodegradável, sendo o material 

mais indicado dentre os citados. 

Para a base de madeira, será utilizado o cedrinho. Apesar de não ser uma 

madeira de reflorestamento, como o pinus, é leve, resistente, fácil de lixar e pregar e 

possui coloração e aspecto rústicos, bem próximo do desejado. É uma madeira 

caracterizada pelo seu tom marrom-avermelhado-claro, sendo muito utilizada em 

mobiliários, forros e esquadrias. 
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Figura 38. Uma das aplicações do cedrinho 
Fonte: https://www.artemadeiras.com.br/cedrinho, visto em 25/05/2019 

 

5.4.2. Processos de fabricação 

 

Para a confecção do modelo, foi decidido pela utilização de impressoras 3D 

presentes na própria universidade, como forma de valorizar os meios de produção 

existentes no meio acadêmico. A decisão por se imprimir na universidade se deve, 

também, ao fato de o serviço de impressão de peças possuir valores altíssimos, muito 

talvez, porque o serviço ainda não é muito difundido.  

Como é possível constatar pelas medidas do modelo (figura 35), era 

necessário, no mínimo, uma impressora que imprimisse 30 cm, por 30 cm para que 

as peças pudessem ser impressas. A universidade possui uma impressora desse 

porte, porém, durante a confecção do protótipo, a mesma se encontrava em 

manutenção. Como a impressão 3D possui um tempo de produção bastante elevado, 

foi necessário encontrar rapidamente uma segunda alternativa frente ao problema.  

Uma outra impressora dentro da própria universidade, porém de porte menos 

avantajado, foi escolhida para a fabricação. Seus limites de impressão são de 22,7 

cm de comprimento, 14,8 cm de largura e 15 cm de altura, sendo consideravelmente 

https://www.artemadeiras.com.br/cedrinho
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menor do que as dimensões idealizadas para produto. Dessa forma, fez-se necessário 

realizar novas modificações no projeto, de forma que o modelo coubesse na 

impressora em questão. 

 

 

Figura 39. A impressora utilizada 
Fonte: O autor 

 

As peças menores, que compõe o kit, não seriam problema, já que a área de 

impressão é suficiente. O problema eram as caixas digestora e coletora, que 

ultrapassam, com folga, os limites da impressora. Para que não fosse necessário 

realizar novas e drásticas modificações, a solução encontrada foi dividir, ambas as 

caixas, em quatro partes. Para isso, foi necessário a realização de uma série de testes 

de encaixe, afim de encontrar aquele que melhor se adequasse as características do 

produto, atribuindo firmeza a peça e evitando que se escorra líquido para fora do 

produto durante o uso. Para os testes, foram consideradas tolerâncias de 0,8, 0,6, 0,5 

e 0,4 milímetros, sendo o último, o que se mostrou mais satisfatório (figura 42). 
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Figura 40. Testes de encaixe 
Fonte: O autor 

 

 

Figura 41. Encaixe escolhido impresso 
Fonte: O autor 
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Figura 42. Encaixe na caixa digestora 
Fonte: O autor 

 

 

Figura 43. Encaixe tipo rabo-de-andorinha na tampa 
Fonte: O autor 

 
Além dos testes de encaixe, foi realizado também um teste a fim de identificar 

a melhor espessura para o copo, que deve ser o mais translúcido possível. Para o 

teste foram utilizados um pouco de café e PLA de cor natural, sendo consideradas as 

espessuras de 1mm, 2mm, 3mm e 4mm. A espessura de 1mm se mostrou 

extremamente frágil, enquanto que as de 3mm e 4mm se mostraram difíceis de se 
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enxergar através. Foi definida a espessura de 2mm como a ideal, já que confere uma 

boa transparência e, ao mesmo tempo, uma resistência bastante aceitável. 

 

 

Figura 44. teste de transparência para o copo 
Fonte: O autor 

 

Outro teste necessário, que também foi realizado, foi o de tolerância do encaixe 

do copo. Como é um encaixe que se acopla em três peças diferentes – bocal do 

borrifador, uma tampa e a parte inferior da caixa coletora –, foram necessários, ao 

menos, 5 testes até que se encontrasse a tolerância ideal para a peça, de forma a não 

deixa-la folgada ou apertada demais em relação as peças em questão. 

 

 

Figura 45. Testes para o encaixe do copo 
Fonte: O autor 

1 mm 

3 mm 

4 mm 

2 mm 
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Figura 46. peça antes e depois da retirada do suporte 
Fonte: O autor 

 

Alguns problemas de impressão se fizeram presentes, como deformações 

causadas pela alta temperatura do plástico e danos causados pelo suporte que a 

impressora cria para peças que não encostam na mesa de impressão, como as 

laterais arredondadas das caixas, por exemplo. Foram problemas que atrasaram o 

cronograma e reduziram o tempo final de testes, porém, são imprevistos comuns, que 

estão sujeitos a acontecer durante o processo de impressão. Como solução, um 

acabamento com primer5, lixa e pintura se fez necessário. 

 

                                            

5 Primer – Tinta especial para preparação de superfícies, permitindo uma melhor aderência. 
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Figura 47. peça sendo lixada em lixa d’água 
Fonte: O autor 

 

Para que as peças obtivessem o nível de acabamento esperado, foi necessário 

seguir determinados passos. No caso da tampa, foi necessário lixar as peças com 

lixas d’água números 100, 320 e 600. Após isso, foi aplicado o primer, aplicado 

novamente uma lixa nº 600, seguida por uma nº 1200 e, por fim, printado na cor 

desejada. 

 

 

Figura 48. Parte da tampa pintada 
Fonte: O autor 
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As caixas digestora e coletora tiveram que passar por processos um pouco 

diferentes. Após a aplicação das lixas d’água números 100, 320 e 600, foi aplicada 

uma lixa 1200 e, por fim, uma 2000. 

Nas partes danificadas, foram aplicadas lixas número 100 e 320. As partes 

foram isoladas com fita crepe e foi aplicado um primer pastoso dissolvido em tinner6, 

afim de criar uma massa mais sólida para que disfarçasse os danos causados pela 

impressão. Na sequência, foram aplicadas lixas número 600 e 1200, seguidas por 

uma pintura laranja, que se obteve a partir da mistura de tintas amarela e vermelha, 

buscando uma cor que fosse próxima a do filamento (figura 51). 

Tanto a caixa digestora, quanto a coletora, foram lixadas na parte de dentro 

com lixas d’água números 100, 320 e 600, seguidas pelo acabamento em primer, 

novamente a lixa 600 e por fim, a tinta cinza. A pintura na parte interna se fez 

necessária devido a translucidez que o plástico apresentou, devido a espessura 

definida para peça (figura 52). 

 

 

 

 

 

                                            
6 Tinner – solvente para tintas e vernizes. 
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Figura 49. Aplicação de primer e pintura na parte danificada 

Fonte: O autor 
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Figura 50. Peça antes e depois da pintura 
Fonte: O autor 

 

Houveram também problemas com os encaixes das peças. Devido as 

deformações causadas pela impressora, alguns deles entortaram e vincaram. Como 

solução, foram utilizados supercola e bicarbonato de sódio, de forma a estabilizar as 

partes danificadas. 
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Figura 51. Aplicação de supercola com bicarbonato de sódio 

Fonte: O autor 

 

 

Figura 52. Peças sendo coladas após pintura 
Fonte: O autor 



  
 

 
 91 

 

  

Figura 53. Trava inserida no fundo da caixa digestora 
Fonte: O autor 

 

Foram inseridas quatro travas na parte inferior da caixa digestora de resíduos, 

a fim de evitar que esta se movimente quando encaixada a caixa coletora. 

A base foi feita inteiramente em cedrinho, com pés pregados e colados em 

formato de “L”, que acabam por atribuir uma melhor rigidez a peça. Para o picador, 

foram utilizadas lâminas de um picador de limão usado. 

 

 

Figura 54. Base em cedrinho 
Fonte: O autor 
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Porém, os problemas não se limitaram apenas a impressora ou as peças. 

Houve também imprevistos no âmbito social, já que não foi possível imprimir todas as 

peças desejadas. Como a impressora utilizada pertence a universidade e é pública, 

peças de outros alunos e de outros projetos precisavam ser impressos também. Peças 

menores faltantes foram impressas sem nenhum problema, porém, peças maiores, 

como as da caixa digestora, onde, cada uma das quatro partes demora cerca de 12 

horas para ser impressa, não. Por isso, com o cronograma apertado e sem outra 

impressora disponível na universidade, optou-se por manter apenas uma única caixa 

digestora de resíduos, ao invés de duas, ou até mesmo três. Além das caixas serem 

exatamente iguais, é possível compostar utilizando apenas uma delas, o que no final 

das contas, não interfere no processo nem na validação do modelo. Um maior número 

de caixas aumenta, apenas, o espaço disponível para o depósito de mais resíduos, 

não influenciando em nada na prática. 

Apesar do desejo de possuir o produto, previamente idealizado, por completo, 

a não impressão da segunda caixa economizou, no final, recursos, energia e tempo 

na validação do modelo, possuindo, portanto, um lado positivo dentre os negativos 

anteriormente citados. 

  

Figura 55. Modelo finalizado 
Fonte: O autor 
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Figura 56. Encaixes do copo 
Fonte: O autor 
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Figura 57. Partes do picador de legumes e frutas 
Fonte: O autor 
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5.5. Validação 

 
5.5.1. Teste de escoamento 

 

Antes da validação com os usuários, foi realizado um teste para compreender 

a capacidade de escoamento de liquido do modelo. Como um dos principais 

problemas apontados, referentes aos modelos a venda no mercado, é a retenção de 

líquidos, este era um teste essencial a ser feito. 

Para o teste, foram despejados 500 ml de água, fazendo-a escorrer da caixa 

digestora até o copo, ou seja, da extremidade superior até a extremidade inferior do 

modelo. 

 
Figura 58: Teste de escoamento 

Fonte: O autor 
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O resultado foi que a retenção de liquido foi mínima, se resumindo a poucas 

gotas espalhadas pelas caixas (figura 60). Como toda a água inserida se concentrou 

no copo, o teste foi definido como bem sucedido.  

 

5.5.2. As minhocas 

 
Existe um tipo específico de minhoca recomendada para a prática da 

vermicompostagem. De acordo com Cotta (2015), devido a fatores como tolerância a 

variância de temperatura, por se alimentarem de resíduos orgânicos e por se 

reproduzirem e crescerem rapidamente, a espécie mais indicada para o processo é a 

Eisenia foetida, também conhecida como minhoca californiana vermelha. 

A fim de validar o produto e colocá-lo em prática, foram adquiridas 300 

minhocas dessa espécie com um vendedor local. 

 

 

Figura 59. Embalagem com as minhocas 
Fonte: O autor 

 

Antes de se iniciar de fato o processo de compostagem, é necessário fazer o 

que especialistas chamam de “cama” para as minhocas. Para isso, foram inseridos 
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aproximadamente 3 cm de húmus misturados a um pouco de grama seca, cortada na 

própria residência, na caixa digestora de resíduos. Na sequência, foram inseridas as 

minhocas, que farão, deste, seu novo habitat. 

 

 

Figura 60. Minhocas inseridas na composteira 
Fonte: O autor 

 

 
5.5.3. Uso 

 
Diferentemente da validação efetuada no primeiro modelo, esta visou observar 

as posições e posturas adotadas pelo usuário durante uma simulação real da prática, 

com a presença de minhocas e de matéria orgânica compostável. O objetivo principal 

se manteve como sendo o de avaliar as dimensões e características do produto em 

relação ao usuário, servindo como um estudo de compatibilidade. Por isso, foram 

registradas as principais posições que o usuário toma frente ao produto.  

Foram efetuados registros com um homem de 1,80m de altura e com uma 

mulher de 1,55m de altura, sendo estes, respectivamente, o maior homem e a menor 

mulher disponíveis para o teste. 
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O primeiro passo da validação foi picar os alimentos permissivos, previamente 

separados, com o picador. 

 

  

Figura 61. Maior homem picando legumes 
Fonte: O autor 

 

  

Figura 62. Menor mulher picando legumes 
Fonte: O autor 

 

O passo seguinte, foi a abertura da composteira e a inserção dos resíduos 

anteriormente picados. Foram consideradas as posições em pé, com a coluna 
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curvada, agachada e sentada no chão, três das posições em que os usuários se 

sentem mais à vontade ao se utilizar o produto. 

 

   
Figura 63. Maior homem retirando a tampa em diferentes posições 

Fonte: O autor 
 

   

Figura 64. Menor mulher retirando a tampa em diferentes posições 
Fonte: O autor 
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Figura 65. Maior homem inserindo resíduos em diferentes posições 

Fonte: O autor 
 

   
Figura 66. Menor mulher inserindo resíduos em diferentes posições 

Fonte: O autor 
 

Em seguida, foram consideradas as posições quando na retirada da caixa 

digestora de resíduos. Esse ato se faz presente quando já existe uma certa 
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quantidade de adubo pronto para se depositar nas plantas (figura 69 e 70). As 

posições referentes a retirada da caixa coletora de chorume, para fins de higienização, 

também foram consideradas (figura 71 e 72). 

 

   
Figura 67. Maior homem retirando a caixa digestora de resíduos 

Fonte: O autor 
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Figura 68. Menor mulher retirando a caixa digestora de resíduos 

Fonte: O autor 

 

   

Figura 69. Maior homem retirando caixa coletora de chorume 
Fonte: O autor 
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Figura 70. Menor mulher retirando caixa coletora de chorume 
Fonte: O autor 

 

Por fim, foram consideradas as posições para a retirada do copo, seguida por 

uma análise da empunhadura do usuário com o borrifador em mãos, tarefa esta que 

será efetuada quanto tiver produção suficiente de chorume liquido. 
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Figura 71. Maior homem retirando o copo e borrifando 
Fonte: O autor 

 

   

Figura 72. Menor mulher retirando o copo e borrifando 
Fonte: O autor 
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5.6. Desdobramentos 

 

Após a validação, foram efetudas algumas modificações estéticas no produto 

como forma de torna-lo mais atrativo aos usuários. Foi efetuado uma nova pintura na 

parte externa das caixas, como forma de deixar o visual mais homogêneo. Foi 

aplicado o primer e, em seguida, a tinta laranja. Apesar da cor ter ficado um pouco 

mais escura do que a tonalidade original, esta conseguiu esconder as imperfeições 

das peças. Além da pintura, foi aplicado um verniz de coloração narutal na base de 

madeira. 

 

  

  
Figura 73. Processo de pintura final 

Fonte: O autor 

 

Um dos problemas identificados durante a analise da tarefa foi a falta de 

identificadores nas caixas que compõem o modelo utilizado pela usuária. Como 

solução, foram impressos dois pequenos identificadores, com formatos de minhoca e 
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de gota. A minhoca representa a caixa digestora, onde serão inseridos os resíduos e 

as minhocas, enquanto a gota, representa a caixa coletora, onde será coletado o 

chorume liquido do processo. Esses identificadores tem como objetivo facilitar a 

compreensão do usuário em relação as partes que compõem o produto.  

 

 

Figura 74. Identificadores impressos 
Fonte: O autor 

 

Um pequeno adesivo, contendo a marca previamente desenvolvida, foi 

impresso e colado no modelo. 

 

  
Figura 75. Adesivo 

Fonte: O autor 
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Por fim, foi confeccionado um pequeno manual de instruções, em forma de 

folder, contendo as partes do produto, os principais detalhes que o envolvem, além de 

um passo a passo de como deve ser efetuada a compostagem, incluindo os resíduos 

que são ou não permitidos e também uma breve explicação sobre a usabilidade dos 

dois compostos finais gerados pelo processo. 

 

 
Figura 76. Manual de instruções - frente 

Fonte: O autor 
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Figura 77. Manual de instruções - verso 
Fonte: O autor 
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Figura 78. Modelo finalizado 
Fonte: O autor 

 

5.7. Analise do modelo 

 

O produto foi muito bem recebido pelos usuários. Seu visual mais discreto e 

estilo mais compacto agradaram desta vez. A cor escolhida também foi elogiada, 

assim como o fato de o produto ser bem completo, possibilitando que o usuário realize 

todas as etapas do processo, sem que precise utilizar utensílios e objetos externos. 

Antes da validação, a usuária mulher estava com receio de utilizar o produto, 

devido a angustia que tem com minhocas. Mesmo assim, o modelo agradou tanto que 

disse que pretende incluir a prática da compostagem em sua rotina, uma vez que as 

suas plantas sairão benéficas ao final do processo. 

O único problema identificado durante os testes foi um pequeno vazamento no 

copo quando acoplado ao borrifador, por conta da tolerância atribuída para o encaixe 

entre as peças. Tirando esse pequeno detalhe, a validação foi aprovada, visto que 

tudo ocorreu como o esperado.  



  
 

 
 110 

 

 

Figura 79. Compostagem realizada 
Fonte: O autor 

 

5.8. Desenho técnico 

 

Os desenhos técnicos foram feitos no software SolidWorks7 e estão 

representados em centímetros, porém, em escalas variadas

                                            
7 SolidWorks – software de CAD 3D. 
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6. CONCLUSÃO 

 

As observações e pesquisas realizadas acerca da compostagem foram 

gratificantes. A escolha do tema abriu margens, inclusive, para o meu futuro como 

profissional, passando a me interessar pela área de criação de produtos voltados para 

o âmbito ambiental, que, apesar de estar em alta, ainda são bem escassos no 

mercado. É uma área extremamente promissora e relevante, haja vista que a saúde 

do planeta depende, também, do nosso esforço pessoal. A compostagem é apenas 

uma dentre várias formas de contornar os danos que a raça humana fez e tem feito 

ao meio ambiente. Por mais que seja um ato simples e bastante limitado, é uma 

alternativa palpável que está ao alcance de todos. 

Tendo isto dito, pode-se dizer que este foi um projeto de boas experiências e 

aprendizados. O primeiro modelo apresentou uma série de problemas, principalmente 

no âmbito estético. Apesar de terem sido utilizados objetos de fácil acesso na sua 

confecção, foi um modelo que não agradou tanto aos usuários, exatamente pela sua 

carência de personalidade. Foi o primeiro passo de um estudo que precisou ser 

praticamente refeito, a partir da reformulação de ideias e de materiais, culminando na 

confecção de um segundo modelo. 

Muitos foram os obstáculos enfrentados para a confecção do modelo final. A 

reformulação das ideias e funções no meio de um processo já avançado de 

desenvolvimento, foi bastante desafiador. Novas alternativas, novos estudos de 

materiais; praticamente um novo começo. Mesmo selecionando a alternativa 

definitiva, foram necessárias uma série de modificações baseadas em opiniões de 

profissionais e a partir da análise de uma impressão em escala reduzida do modelo 

escolhido. Foi um momento crítico, já que foram necessárias uma série de mudanças 

em uma ideia que já havia sido considerada como pronta. Porém é importante 

destacar a importância de se ouvir o usuário, o não usuário e o especialista, uma vez 

que as suas considerações são fundamentais para o lapidar de uma ideia. 
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O resultado final, mesmo não sendo exatamente como gostaria, devido à falta 

de algumas peças que foram anteriormente idealizadas, foi muito satisfatório. A cor 

escolhida foi amplamente elogiada por quem passava, assim como o formato e as 

dimensões do novo modelo. Tomando como base a satisfação que as pessoas 

tiveram ao ver o produto, me fez pensar, que, a decisão de transformar uma simples 

composteira em um kit completo, foi uma decisão extremamente sábia. 

Mesmo se fazendo necessário o uso de cola e encaixes, o modelo final não 

apresentou qualquer tipo problema estrutural ou que o condenasse. Porém, caso 

fosse produzido em escala industrial, não haveria a necessidade desses encaixes, já 

que suas partes seriam produzidas de forma inteiriça. 

Acredito que teria sido bem mais difícil conseguir materializar a ideia sem o 

auxílio da impressão 3D. É uma tecnologia que ainda possui um custo de serviço 

relativamente alto, além de ser um processo demorado e que apresenta alguns 

problemas, mesmo estando em um patamar onde é possível produzir uma série de 

produtos e acessórios. O próprio modelo precisou passar por uma série de 

acabamentos, exatamente porque a impressão não saiu como esperada. Mesmo 

assim, com todos os seus defeitos, é um grande avanço quando o assunto é a 

modelagem de protótipos, uma vez que a impressora materializa o que se deseja 

projetar. 

Por fim, todas as expectativas criadas foram alcançadas. O modelo ficou bem 

próximo do imaginado, apesar dos diversos obstáculos enfrentados. Acredito que 

incentivando a prática da compostagem estamos fazendo a diferença, mesmo que 

pequena, para a saúde do nosso planeta. São pequenas atitudes como esta, no nosso 

dia a dia, que ajudam o meio ambiente e incentivam a adoção desse tipo de prática 

por terceiros. Comecemos a fazer nós mesmos e salvemos, juntos, as gerações 

futuras. 
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APENDICE A – DESENHO TÉCNICO MODELO 1  
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