
 

 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE DESENHO TÉCNICO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DESENHO INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

WALLACE DOS SANTOS FERREIRA 
 
 
 
 
 
 
 

TUBELÃO 

Sistema de apoio e descanso para espaço comum de centros 
de convivência acadêmica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 
2017 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
 1 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado em 27 
de novembro de 2017, como requisito parcial para a 
obtenção do grau de bacharel em Desenho Industrial 
pela Universidade Federal Fluminense. 
 

 
WALLACE DOS SANTOS FERREIRA 

 
 

TUBELÃO 

Sistema de apoio e descanso para espaço comum de centros 
de convivência acadêmica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Orientador Acadêmico 
Profª. Drª. Luiza Helena Boueri Rebello 

 
 
 
 
 

Niterói 
2017/2  



  
 

 
 2 

 

 
WALLACE DOS SANTOS FERREIRA 

 
 

TUBELÃO 

Sistema de apoio e descanso para espaço comum de centros 
de convivência acadêmica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso apresentado em 27 
de novembro de 2017, como requisito parcial para a 
obtenção do grau de bacharel em Desenho Industrial 
pela Universidade Federal Fluminense. 
 

Trabalho aprovado em _____ de __________ de _____. 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

Profª. Drª. Luiza Helena Boueri Rebello (Orientador Acadêmico) 
Universidade Federal Fluminense  

 
 
 

Prof. Dr. João Carlos Lutz Barbosa (Avaliador) 
Universidade Federal Fluminense 

 
 
 

Prof. Dr. Ricardo Pereira Gonçalves (Avaliador) 
Universidade Federal Fluminense 



  
 

 
 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico o presente trabalho a todos os estudantes e 
funcionários da Universidade Federal Fluminense, que 
contribuem diariamente para que o ambiente 
universitário cresça e se desenvolva da melhor forma 
possível. 



  
 

 
 4 

 

 
AGRADECIMENTOS 

 
 
Agradeço a todos que me deram suporte no andamento do trabalho, 
principalmente aos professores e orientadores do meu Trabalho de 
Conclusão de Curso, João Lutz Barbosa e Luiza Helena Boueri Rebello que 
estiveram disponíveis para esclarecer todas as dúvidas, me ajudando a 
escolher os melhores caminhos no processo de desenvolvimento do produto. 
Agradeço aos usuários que colaboraram com as observações e inquirições 
durante a análise da tarefa, principalmente os aluno de Desenho Industrial, 
Gustavo Bastos e Rafaela Brisson. 
Agradecimentos especiais aos ex-monitores e monitores do Laboratório 
564A, Miguel Ângelo, Elyssar Karatli, Clara Calmon, Thais Eiras, Kenfai 
Chan, Maryane Ribeiro e Jéssica Dantas, que ajudaram bastante na 
construção do modelo 1:1, assim como o monitor do laboratório de mecânica 
e o marceneiro da UFF. 
Também agradeço aos usuários que participaram da validação do produto, 
Márcio, Natan, Stephanie, Gabriela, Juliane, Mateus, Rodrigo, Laryssa e 
Maryane. 
Por fim, agradeço a todos que me ajudaram indireta ou diretamente e 
contribuíram para que eu conseguisse desenvolver o projeto apresentado 
neste relatório. 

 
  



  
 

 
 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O perfeito design do futuro será aquele que melhor se 
camuflar à natureza.” 

 
(Victor Herrera) 

  



  
 

 
 6 

 

 
RESUMO 

 
 
FERREIRA, Wallace dos Santos. TUBELÃO: Sistema de apoio e descanso 
para espaço comum de centros de convivência acadêmica. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, 2017. (Trabalho de Conclusão de Curso 
de Graduação) 
 
 
Após iniciar o projeto, tendo como base uma situação problemática 
observada na Universidade Federal Fluminense, foi definido o foco principal 
do projeto: desenvolver um produto para ser utilizado em espaços de 
convivência de universidades e outras instituições de ensino. 
Observados os principais problemas no local, deu-se início ao 
desenvolvimento de um mobiliário para o descanso e apoio de objetos que 
pudesse substituir o mobiliário sucateado presente no espaço comum da 
Universidade. 
Com os dados em mãos e os estudos ergonômicos em andamento foi 
iniciada a pesquisa de materiais utilizados na fabricação de mobiliários para 
descanso e optou-se por desenvolver o projeto com o reuso de tubos de 
papelão descartados por lojas de tecidos. 
Além destas, foram feitas pesquisas de produtos similares, o que ajudou 
muito na geração de alternativas para o projeto. Escolhida a alternativa, 
foram iniciados os processos de construção de modelos virtuais aliados à 
antropometria, imprescindível na projetação de mobiliários. 
O processo de construção do protótipo foi trabalhoso, mas permitiu a 
validação com os usuários, onde pude observar o desempenho do produto 
final, assim como o comportamento dos usuários durante o uso do sistema. 

 
Palavras-chaves: Reuso. Tubos de papelão. Sustentabilidade. Design. 
Mobiliário. 
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ABSTRACT 

 
FERREIRA, Wallace dos Santos. TUBELÃO: Sistema de apoio e descanso 
para espaço comum de centros de convivência acadêmica. Niterói: 
Universidade Federal Fluminense, 2017. (Trabalho de Conclusão de Curso 
de Graduação) 
 
 
After starting the project, based on a problematic situation observed at the 
Fluminense Federal University, the main focus of my work was defined: to 
develop a product to be used in spaces of coexistence of universities and 
other educational institutions. 
By observing the main problems in the place, it was began the development 
of a furniture for the rest and support of objects that could replace the furniture 
scraped present in the common space of the University. 
With the data in hand and the ergonomic studies in progress, the research of 
materials was began, by observing the manufacture of furniture for rest and 
chose to develop the project with the reuse of cardboard tubes discarded by 
fabric stores. 
In addition to these, similar product surveys were done, which helped a lot in 
the generation of alternatives for the project. Once the alternative was 
chosen, the processes of construction of virtual models allied to 
anthropometry, essential in the design of furniture, were started. 
The process of constructing the prototype was laborious, but allowed the 
validation with the users, where I could observe the performance of the final 
product, as well as the behavior of the users during the use of the system. 

 
Keywords: Reuse. Cardboard tubes. Sustainability. Design. Furniture. 
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INTRODUÇÃO 

 
         Os espaços de convivência acadêmica das universidades são locais 

destinados ao repouso dos alunos nos horários de ociosidade. Nestes locais, 

eles descansam, interagem entre si e realizam eventos, como 

confraternizações e workshops.  

        Após analisar o espaço comum dos Centros Acadêmicos da 

Universidade Federal Fluminense, foram encontradas algumas deficiências e 

para solucioná-las iniciou-se o processo de criação de um projeto para o 

local, sendo proposto o desenvolvimento de um sistema de apoio e descanso 

para os usuários que frequentam o espaço. Somado a essa proposta, 

buscou-se desenvolver um produto de baixo custo com o reuso de materiais 

descartados por lojas de tecidos, principalmente tubos de papelão. 

 

FIGURA 01 – Espaço comum dos Centros Acadêmicos de Desenho 

Industrial, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Engenharia Elétrica. 

 

FONTE: o autor. 
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 “A reutilização aumenta e valoriza o ciclo de vida dos 

produtos sem necessidade da desintegração do 

material, proporcionando um destino adequado e o 

aproveitamento da configuração formal, da energia e 

matéria-prima agregadas e das propriedades inerentes 

ao produto que é descartado.” (PICOLLI; PACHECO; 

CANDIDO; BRANDI, 2014, p.1) 

 

            Segundo Preston e Bank (2012, p. 657) “os tubos de papel são 

produtos de alto nível de engenharia estrutural, usados principalmente nas 

indústrias de papel e tecidos. Também são utilizados como formas para 

construção de pilares de concreto”. 

            Segundo o Institudo de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), 

apenas 13% dos resíduos gerados no Brasil são encaminhados para a 

reciclagem. Em meio a essa triste realidade, a criação de novos produtos a 

partir do reuso de materiais é uma alternativa ecologicamente correta. 

 

 

 

 

 

1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

            Em observações feitas no espaço comum dos Centros Acadêmicos 

da UFF, foram analisados os diversos problemas existentes no local. Além 

disso, os frequentadores do lugar se queixaram do estado de conservação e 

dos possíveis problemas que poderiam ser ocasionados pela falta de 

manutenção e de cuidado com o local. Todas as considerações foram 

importantes para se determinar os principais problemas do ambiente. 
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FIGURA 1.1 – Sofá sucateado e deteriorado, que oferece riscos para os 

alunos no espaço comum dos centros acadêmicos da UFF. 

   
FONTE: o autor. 

 

O principal problema observado no local está relacionado ao mobiliário 

que os alunos utilizam para o descanso, pois este se encontra em péssimo 

estado de conservação, oferecendo riscos de acidentes e disfunções 

ergonômicas aos alunos.  

Também foi observado que os móveis destinados ao repouso são, 

muitas vezes, improvisados e inadequados para o uso. Caixas e móveis 

residenciais reaproveitados são utilizados para o repouso dos 

frequentadores. 

 
“Reconhecimento do problema: corresponde à identificação dos 
aspectos mais graves e fragrantes da situação problemática que, 
numa primeira observação ou ao primeiro contato com a realidade 
‘saltam aos olhos’”. (MORAES; MONT’ALVÃO, 2010, p. 128) 
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2. JUSTIFICATIVAS 

 

            Como o espaço de convivência analisado se encontra na 

Universidade Federal Fluminense, foi desenvolvido um projeto que beneficia 

os próprios alunos e a instituição. 

            Com um mobiliário mais adequado, problemas físicos podem ser 

evitados. Além disso, o sistema irá transmitir maior segurança e 

confiabilidade para os frequentadores deste tipo de local. 

            Um projeto bem executado pode melhorar a relação dos usuários com 

o ambiente, uma vez que este proporciona a sensação de conforto e bem-

estar. 

            A reutilização de materiais é benéfica para o meio ambiente, uma vez 

que não envolve processos poluentes como na reciclagem, por exemplo. 

Extender a vida útil dos materiais é uma alternativa vantajosa no cenário de 

desperdício atual. 

 

 

 

 

 

3. MOTIVAÇÕES 

 

            Trabalhar com estudantes facilitará o acesso para realizar 

observações e inquirições. A classe estudantil é acessível e disponível para 

ajudar em projetos que beneficiam a universidade. 

            A experiência de trabalhar em um produto que beneficia a classe 

estudantil é muito convidativa e o resultado final serve como um legado para 

o Curso de Desenho Industrial da UFF. 
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            Desenvolver um bom projeto em minha área de interesse (Design de 

móveis) pode abrir muitas portas, além de servir como um cartão de visita 

para um futuro portfólio. 

            Trabalhar com a reutilização de materiais é algo desafiador e ao 

mesmo tempo estimulante, uma vez que a sustentabilidade é um dos maiores 

desafios do design nos dias atuais. 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

            Desenvolver um produto que atenda aos requisitos ergonômicos e 

funcionais para os usuários; com bom aspecto visual; baixo custo projetual e 

que seja fácil de usar e guardar. 

 

“A atividade de desenvolvimento de um novo produto não é tarefa 
simples. Ela requer pesquisa, planejamento cuidadoso, controle 
meticuloso, e mais importante o uso de métodos sistemáticos. Os 
métodos sistemáticos de projeto exigem uma abordagem 
interdisciplinar, abrangendo métodos de marketing, engenharia de 
métodos e a aplicação de conhecimentos sobre estética e estilo. 
Esse casamento entre ciências sociais, tecnologia e arte aplicada 
nunca é uma tarefa fácil, mas a necessidade de inovação exige que 
ela seja tentada.” (BAXTER, 2011, p.19-20) 
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5. PROBLEMATIZAÇÃO ERGONÔMICA 
 

Após a observação assistemática da atividade dos usuários no espaço 

comum foram encontrados alguns problemas ergonômicos. Tais problemas 

são descritos a seguir com as suas respectivas classes respeitando a ordem 

do livro “Ergonomia – Conceitos e Aplicações”. 

 

“A observação assistemática é também chamada de ocasional ou 
não estruturada. É a que se realiza sem planejamento e sem 
controle aprioristicamente definidos, sobre fenômenos que ocorrem 
de modo impresvisto.” (MORAES; MONT’ALVÃO, 2010, p. 64) 

 

“Para melhor apreender os problemas quando das primeiras visitas 
ao local de trabalho, durante a apreciação ergonômica, cumpre ter 
como orientação categorias de problemas que compreendem 
deficiências e faltas e falhas especícificas. Com as categorias em 
mente torna-se mais fácil e eficiente para o ergonomista realizar 
observações assistemáticas em campo e propor questões durante 
a entrevista focalizada.” (id., ibid. p.129) 

 

 

5.1. Categorização e taxionomia dos problemas ergonômicos 

 

FIGURA 5.1 – Problema interfacial-postural: O mobiliário inadequado faz os 
usuários adotarem posturas desconfortáveis e prejudiciais. 

 
FONTE: o autor. 
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FIGURA 5.2 – Problema interfacial-postural: Falta de apoio para os pés. 

 
FONTE: o autor 
 

FIGURA 5.3 – Problema movimentacional: Os usuários deslocam móveis 
pesados constantemente no espaço comum, isso causa constrangimentos e 
custos humanos para os mesmos. 

 
FONTE: o autor. 
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FIGURA 5.4 – Problema Biológico: Existe o acúmulo de lixo no local, 
podendo causar a proliferação de microorganismos e insetos. 

  
FONTE: o autor. 

 

FIGURA 5.5 – Problema acidentário: Risco de quedas por causa do estado 
precário do mobiliário presente no espaço comum. 

 
FONTE: o autor. 
 
 



  
 

 
 31 

 

FIGURA 5.6 – Problema acidentário: Objetos com quinas perigosas são 
improvisados como mobiliário no local, podendo causar acidentes com cortes 
e lesões graves. 

 
FONTE: o autor. 
  

5.2. Disfunções sistêmicas do sistema 

TABELA 5.1 – Tabela com as disfunções sistêmicas do sistema. 

DISFUNÇÕES CARACTERIZAÇÃO 

Disposição dos 
elementos 

Falta de organização no ambiente. O mobiliário 
encontra-se espalhado pelo espaço de convivência. 

Funcionamento/ 
confiabilidade 

O mobiliário não funciona corretamente, causando 
baixa confiabilidade por parte dos usuários. 

Manutenção/ 
conservação das 
máquinas 

O mobiliário do local está em péssimo estado de 
conservação, sucateado e deteriorado. 

Entorno Como o espaço é aberto, existe o acúmulo de poeira 
no ambiente. Além disso, os usuários costumam 
jogar lixo no chão do local. 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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6. SISTEMATIZAÇÃO 
 

             O sistema alvo escolhido para análise foi um mobiliário para 

descanso dos alunos que frequentam o espaço comum dos centros 

acadêmicos da UFF. A partir dos dados recolhidos foram feitos os quadros da 

sistematização para se entender melhor o funcionamento do sistema e sua 

relação com o ambiente.  

“A partir do enfoque sistêmico e dos modelos do sistema operando, 
tem-se que para projetar uma máquina devem-se, inicialmente, 
conhecer as características desta máquina – o sistema em 
questão.” (id., ibid. p.87) 

 

6.1. Caracterização e posição serial do sistema 

 

FIGURA 6.1 – Esquema de caracterização e posição serial do sistema. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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6.2. Ordenação hierárquica do sistema 

 

FIGURA 6.2 – Esquema de ordenação hierárquica do sistema. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

6.3. Expansão do sistema 

 

FIGURA 6.3 – Esquema de expansão do sistema. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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6.4. Modelagem comunicacional do sistema 

 

FIGURA 6.4 – Esquema de modelagem comunicacional do sistema. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

6.5. Tabela de função – informação – ação 
 
TABELA 6.1 – Tabela de função – informação – ação 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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7. TABELA GUT 

             

            Após definir a problematização ergonômica, foi feita a tabela GUT 

para hierarquizar os problemas mais graves a serem priorizados no projeto. 

Dando notas de 1 a 5 para a gravidade do problema, urgência de melhoria e 

tendência da situação poder piorar, foi obtido o produto (GxUxT) que definiu 

os principais problemas encontrados no espaço comum dos centros 

acadêmicos da UFF. 

“A priorização e consolidação do problema compreende a seleção 
do subsistema ou subsistemas que serão objeto da diagnose. 
Utilizam-se critérios como gravidade e urgência de solução dos 
problemas existentes, a tendência de agravamento, as 
possibilidades tecnologias e as decisões do decisor. Nesta etapa 
faz-se uma ilustração mais detalhada destas situações e 
apresentam-se os argumentos para sua seleção.” (id., ibid. p.138) 

 

 

TABELA 7.1 – Tabela de gravidade, urgência e tendência (GUT) 

PROBLEMAS GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA GxUxT 

Interfacial: Posturas prejudiciais 
por causa do mobiliário 
inadequado 

 

          5 

 

          5 

 

           3 

 

         75 

Interfacial: Falta de apoio para 
os usuários colocarem as 
pernas/pés 

 

          4 

 

          4 

  

          3 

 

        48 

Movimentacional: 
Deslocamento de peso no 
espaço comum 

 

          5 

 

          4 

  

           3 

 

         60 

Biológico: Lixo no ambiente, 
podendo causar proliferação de 
microorganismos 

 

          2 

 

          3 

 

           4 

 

         24 

Acidentário: Risco de queda por 
causa do estado precário do 
mobiliário 

 

          4 

 

          4 

  

           3 

 

         48 

Acidentário: Quinas perigosas 
presentes em objetos 
improvisados no local 

 

          3 

 

          4 

 

           3 

  

         36 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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Através da Tabela GUT, foram hierarquizados os principais problemas: 

1.  As posturas prejudiciais por causa do mobiliário inadequado;  

2.  O deslocamento de peso no local;  

3. O risco de queda por causa do estado precário do mobiliário; 

4. A falta de apoio para as pernas. 

 

            Após hierarquizar os principais problemas foi possível constatar que 

todos eles estão relacionados ao mobiliário improvisado e precário do espaço 

comum. Sendo assim, o foco do projeto será buscar solucionar esses 

problemas da melhor forma possível com a aplicação das técnicas de 

ergonomia. 

 

 

 

 

 

8. PARECER ERGONÔMICO 

 

TABELA 8.1 – Quadro do parecer ergonômico. 
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FONTE: Elaborado pelo autor. 
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9. LEVANTAMENTO DE DADOS – PÚBLICO-ALVO 

 

            Cushman e Rosenberg (1991) afirmam que “se as características do 

usuário não são conhecidas no início do projeto, o eventual produto pode não 

ser apropriado para o usuário desejado”. 

            Os usuários do espaço de convivência acadêmica são, geralmente, 

alunos com idade a partir dos 16 anos, de ambos os sexos. Dentre os 

frequentadores, existem pessoas de diversos cursos, principalmente das 

engenharias ambiental, elétrica e civil e do curso de desenho industrial, pois 

os centros acadêmicos desses cursos ficam próximos ao espaço comum. 

            Para este projeto foi realizada uma entrevista com alguns usuários do 

espaço comum. A entrevista é um recurso bastante interessante já que 

retrata com propriedade a opinião de pessoas que frequentam o local. Os 

dados foram tabelados e alguns comentários foram muito importantes para o 

projeto. A entrevista completa é encontrada no ítem “Apêndice” no final do 

relatório. 

 

TABELA 9.1 – Resultados das entrevistas com usuários do espaço comum. 

Comentários Considerações 

“O lugar é legal, mas os móveis estão todos 

quebrados e não gosto de usá-los.” (cf. 

Apêndice) 

Consideração muito relevante, pois o 

usuário comenta sobre os móveis 

espontaneamente. 

“Não gosto muito, prefiro ficar no CADI.” (cf. 

Apêndice) 

A má conservação do ambiente acaba 

afastando alguns usuários. 

“O sofá tem um buraco que me incomoda e 

aqui não tem mesa.” (cf. Apêndice) 

O mobiliário do local é desconfortável por 

causa do estado de conservação. 

“Os objetos nunca ficam no lugar. Acho meio 

bagunçado.” (cf. Apêndice) 

Os móveis reaproveitados para o local 

costumam ficar espalhados e são mudados 

de lugar constantemente. 
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“Falta cuidado até dos alunos com o espaço 

comum.” (cf. Apêndice) 

A falta de cuidado pode ser resultado do 

descontentamento dos próprios alunos com 

a conservação do ambiente. 

“Quando tem festa aqui a gente tem que 

arrastar tudo.”  (cf. Apêndice) 

Comentário relevante a cerca da 

movimentação dos objetos no local. 

“Aquele sofá é muito pesado, por isso prefiro 

não mexer nele.” (cf. Apêndice) 

Um sofá doméstico presente no local foi 

resultado de muitas reclamações pela má 

conservação e pelo peso do objeto. 

“Poderia ter mais lugares pra sentar e 

guardar as coisas. Deixo minha mochila no 

CADI quando venho pra cá.” (cf. Apêndice) 

Embora existam mobiliários improvisados no 

local, são poucos lugares confortáveis para 

os usuários.  

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

10. LEVANTAMENTO DE DADOS – MATERIAIS E PROCESSOS 

 

            Segundo Lobach (2001, p. 162) “Um dos critérios principais da 

produção industrial é o uso econômico dos materiais mais adequados”. Por 

isso torna-se essencial pesquisar e analisar diversos materiais para que se 

faça a escolha adequada para cada projeto. O designer também deve 

analisar processos de fabricação que poderão ser usados na construção do 

projeto, sempre levando em conta o baixo-custo do produto final. 

“À medida que se avança, a partir do projeto conceitual, na direção 
da configuração e projeto detalhado, o projeto passa a exigir, cada 
vez mais conhecimentos sobre materiais e processos de 
fabricação.” (BAXTER, 2011, p.307) 
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10.1. Madeiras e derivados 

             A madeira é um material permeável, portanto não é o mais indicado 

para locais em contato com água, porém constitui um material de fácil 

instalação. Esse material possui elevada resistência em relação a sua baixa 

massa específica e tem custo relativamente baixo, além de ser um material 

sustentável. 

            Em sua construção abrange as peças de madeira serrada e 

beneficiada, como forros, painéis, lambris e guarnições. 

            MDP (Medium Density Particleboard): São chapas homogêneas (sem 

veios ou nós) com excelente resistência ao empenamento, resultantes de 

partículas de madeiras impregnadas com resinas sintéticas sob a ação de 

pressão e de calor.  

Não raro, o aglomerado pode ser observado revestido com lâminas de 

madeiras nobres (como o mogno, por exemplo), bem como com folha de 

papel e resina melamínica.  

            MDF (Medium Density Fiberboard): estas chapas apresentam 

superfície plana e lisa, adequada a diferentes acabamentos, como pintura, 

envernizamento, impressão, revestimento e outros. Estes painéis possuem 

bordas densas e de textura fina, apropriados para trabalhos de usinagem e 

acabamento. As chapas MDF vêm preencher grande parte dos requisitos 

técnicos que eram demandados, mas não supridos pelas chapas de fibras 

em diversos usos (densidade média e maiores espessuras) e pelo 

aglomerado, boas características de usinabilidade e de acabamento, tanto 

com equipamentos industriais quanto com ferramentas convencionais.  

            Compensado: é um derivado de madeira feita de finas placas de 

entalho de madeira inventado por Immanuel Nobel. As camadas são coladas 

umas às outras cada uma com seu grão perpendicular às camadas 

adjacentes para maior resistência. Há geralmente um número ímpar de 

dobras, porque a simetria faz com que o placado seja menos propenso a 
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entortamentos, e o grão nas superfícies exteriores segue sempre o mesmo 

sentido. As dobras são ligadas sob o calor e a pressão com colas fortes, 

geralmente com resina fenólica, fazendo da madeira compensada um tipo do 

material composto.  

            O contraplacado é geralmente chamado de madeira original 

projetada.  Uma razão comum para usar a madeira compensada em vez da 

madeira lisa é sua resistência ao rachamento, ao encolhimento, à torção, e 

ao seu alto nível de força. Esta substituiu muitos outros tipos de madeira em 

aplicações de construção por estas razões. 

            OSB (Oriented Strand Board): é um produto de grande resistência 

mecânica, ecologicamente correto, durável, versátil e de qualidades 

absolutamente uniformes, que mudam definitivamente o seu conceito a 

respeito de painéis estruturais. É um painel estrutural de tiras de madeira 

orientadas perpendicularmente, em várias camadas, o que aumenta sua 

resistência mecânica e rigidez. Essas tiras são unidas com resinas aplicadas 

com altas temperaturas e pressão.  

            O mundo de hoje exige soluções construtivas mais eficientes e isto 

significa: menos custo, mais qualidade, rapidez e controle de execução das 

obras, flexibilidade, aproveitamento dos materiais, redução de perdas, 

produtos ecologicamente corretos. 

FIGURA 10.1 – 1. Madeira, 2. MDF, 3. Compensado, 4. MDP e 5. OSB. 

 

FONTE: Google imagens. 
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10.2. Tubos 

            Um tubo, cano ou conduta é um cilindro (embora possa ter outros 

formatos, como o retangular, por exemplo) oco e comprido, que pode ser 

fabricado de diversos materiais, tais como plásticos, metais, cerâmicos, 

papel, entre outros. 

            Podem ser usados para as mais diversas finalidades: transporte de 

líquidos e gases, construção civil, revestimento de poços de petróleo, 

componentes de máquinas e equipementos mecânicos e confecção de 

produtos em geral. Tubos são muito versáteis e apresentam uma boa 

resistência mecânica que varia de acordo com cada material, podendo ser 

usados e reutilizados para diferentes finalidades. 

FIGURA 10.2 – Representação técnica de tubo em corte. 

 

FONTE: Aerodinâmica - equipamentos industriais. 
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FIGURA 10.3 – 1. Tubos de aço, 2. Tubos de plástico, 3. Tubos de cerâmica 
e 4. Tubos de papelão. 

 

FONTE: Google imagens. 

 

10.3. Papelão 

            Todo papel é constituído por matérias-primas fibrosas e não-fibrosas. 

As madeiras representam quase 100% das matérias primas fibrosas 

utilizadas no Brasil para a obtenção da pasta celulósica. 

            Por conseguinte, as matérias-primas não-fibrosas são aglutinantes, 

estabilizantes, aditivos e outras substâncias que têm a finalidade de melhorar 

as características do produto final. 

            As etapas básicas do processo de fabricação do papel são: o preparo 

da massa, a formação da folha e a secagem da mesma. 

           O papel Kraft é utilizado na fabricação do papelão e geralmente é um 

papel reciclado, portanto, utiliza celulose de materiais descartados. O tipo 

mais comum de papelão é o papelão ondulado, composto de três camadas. 

Tomando como exemplo uma caixa de papelão, teremos a camada mais 

externa, que tem função de proteção e revestimento. A camada intermediária, 
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também conhecida como "enchimento", é a camada mais volumosa, 

geralmente composta de um papel grosso disposto de forma ondulada. 

Finalmente, temos a camada mais interna, com função de revestimento da 

mesma forma que a primeira camada, porém sendo de um material com 

menor espessura. 

FIGURA 10.4 – 1. Papel Kraft e 2. Papelão ondulado. 

 

FONTE: Google Imagens. 

 

10.4. Tubos de papelão – Análise específica 

            Para a fabricação dos tubos de papelão, ainda na fábrica de papéis, o 

papel Kraft é cortado em faixas e enrolado em bobinas, que são enviadas 

para as indústrias de tubos de papelão. Nas indústrias, várias bobinas de 

papel Kraft são dispostas numa mesma máquina. 
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FIGURA 10.5 – 1. Bobinas de papel kraft cortadas e 2. Papel disposto em 
maquinário de fabricação dos tubos e tubetes de papelão. 

 

FONTE: Gerusia de Cássia Salado. 

            De acordo com Lacerda (2006), as faixas de papel kraft que formam 

as camadas internas da parede do tubo são banhadas em uma cola líquida à 

base de silicato de sódio, e as duas faixas que formam as camadas de 

revestimento interno e externo do tubo são banhadas em outra cola líquida, à 

base de acetato de polivinila, mais conhecido como PVA. 

FIGURA 10.6 – Faixas de papel Kraft passando pelos tanques de cola. 

 

FONTE: Gerusia de Cássia Salado. 
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            Após passarem pelos tanques de cola, as faixas de papel Kraft são 

enroladas em espiral num cilindro metálico giratório, deixando-se um 

espaçamento entre as mesmas. 

FIGURA 10.7 – Produção dos tubos de papelão. 

 

FONTE: Gerusia de Cássia Salado. 

            Após atingirem o comprimento desejado, os tubos são cortados e 

enviados para a secagem, o que costuma ocorrer após um tempo de 30 

minutos a duas horas. Depois de secos os tubos são enviados para serem 

estocados na indústria. 

FIGURA 10.8 – 1. Secagem dos tubos em estufa e 2. Estocagem dos tubos 
na indústria. 

 

FONTE: Gerusia de Cássia Salado. 
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10.5. Processo: corte de madeiras 

            Corte com serra manual: nesse caso, são usadas ferramentas como 

serrotes ou arcos de serra para fazer os cortes da madeira. É um processo 

demorado e cansativo, mas em compensação os custos são baixos. 

FIGURA 10.9 – 1. Corte com serrote e 2. Corte com arco de serra. 

 

FONTE: Google imagens. 

            Corte com serra elétrica: são usadas serras elétricas de diferentes 

tipos para cortar as madeiras, principalmente a serra tico-tico e a serra 

circular. Os custos desse tipo de corte são mais altos por causa do uso dos 

maquinários com gasto de energia elétrica, contudo, o esforço humano é 

menor e o trabalho é feito com mais rapidez. 

FIGURA 10.10 – 1. Corte com serra tico-tico e 2. Corte com serra circular. 

 

FONTE: Google imagens. 
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           Corte a laser: nesse caso, é utilizada uma máquina de corte a laser e 

os custos são ainda mais altos, mas em compensação o acabamento do 

corte é muito preciso. 

FIGURA 10.11 – 1. Corte a laser de MDF e 2. Peças cortadas. 

 

FONTE: Google imagens. 

 

10.6. Processo: perfuração de madeiras 

            Perfuração com furadeira manual: o processo é feito com uma 

furadeira convencional e a autonomia de poder movimentar o equipamento 

sem problemas é uma grande vantagem desse tipo de processo. Além disso, 

o gasto de energia é menor. 

FIGURA 10.12 – 1. Perfuração com furadeira manual e 2. Material perfurado. 

  

FONTE: Google imagens. 
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            Perfuração com furadeira de bancada: O processo é feito com o 

maquinário especifíco. A precisão dos furos é muito boa e podem ser usadas 

serras copo para furos maiores. O gasto de energia elétrica é mais alto com 

esse tipo de equipamento. 

FIGURA 10.13 – 1. Perfuração com furadeira de bancada e 2. Material 

perfurado. 

 

FONTE: Google imagens. 

 

10.7. Processo: acabamento superficial de madeiras 

            Lixamento manual: são utilizadas lixas de diferentes porosidades para 

se chegar a um bom acabamento. O processo é mais demorado, mas existe 

a autonomia do emprego da força certa para cada tipo de acabamento 

desejado. 

FIGURA 10.14 – Acabamento superficial de madeira com lixa manual. 

 

FONTE: Google imagens. 
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            Lixamento com maquinário: para o processo de acabamento com 

maquinário existem diferentes equipamentos, como a lixadeira orbital, a 

lixadeira angular e lixadeira de bancada. O processo é mais rápido com esse 

tipo de máquina, mas os cuidados devem ser redobrados para não prejudicar 

o acabamento das superfícies. 

FIGURA 10.15 – 1. Lixamento com lixadeira de bancada, 2. Lixamento com 
lixadeira orbital e 3. Lixamento com lixadeira angular. 

 

FONTE: Google imagens. 

 

10.8. Processo: União das partes dos materiais 

 
            União com peças adicionais: As partes são fixadas com pregos, 

parafusos, cavilhas, grampos, rebites e similares. Estes tipos de processo 

oferecem uma boa fixação e os materiais podem ser separados 

posteriormente sem danos aos materiais. Contudo, o gasto com peças 

adicionais acaba sendo mais alto. 

FIGURA 10.16 – Processos de união das partes de materiais com peças 
adicionais: 1. Uso de prego, 2. Uso de parafuso e 3. Uso de grampo. 

 

FONTE: Google imagens 
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            União com cola e solda: As partes podem ser unidas com colas 

específicas para cada tipo de material ou com solda, no caso dos metais. O 

custo com materiais é mais baixo, mas as peças fixadas com esses 

processos não podem ser separadas posteriormente, pois os materiais 

unidos podem ser danificados. 

FIGURA 10.17 – 1 e 2. União das partes de materiais com cola e 3. União 

das partes de materiais com solda. 

 

FONTE: Google imagens. 

            União com encaixes: Neste caso, não são utilizados elementos 

adicionais. A união de materiais é feita com encaixes feitos na estrutura dos 

materiais ligados. Os gastos são baixos por não se utilizar elementos 

adicionais. 

FIGURA 10.18 – 1 e 2. Processos de união das partes de materiais com 
encaixes estruturais e 3. Produto montado somente com encaixes. 

 

FONTE: Google imagens. 
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10.9. Processo: Impermeabilização de madeiras e derivados  

 

            Na construção ou no setor de movelaria, a madeira deve ser 

impermeabilizada ficando protegida contra a umidade e contra os riscos de 

apodrecimento, de empenamento, de rachaduras e dos raios solares. Sem 

uma membrana de impermeabilização, a madeira acaba absorvendo água e 

suas propriedades são alteradas. O ciclo de expansão e contração da 

madeira pode fazer com que o material se rache ou se deforme. Sem a 

impermeabilização é comum também o surgimento de mofo em algumas 

partes da madeira, especialmente as que mantêm maior contato com a 

umidade. 

            Os tipos de materiais usados também são importantes, sempre 

optando pela escolha daqueles que são menos nocivos ao meio ambiente. 

 
            Selamento e envernizamento: Além de deixar a madeira mais 

protegida, aplicar uma seladora e verniz permite obter um aspecto vitrificado 

a superfície dos móveis ou de colunas de madeiras. Alguns tipos de vernizes 

alteram a cor das madeiras, mas existem venizes incolores para manter a cor 

do material. 

FIGURA 10.19 – Acabamento superficial com verniz. 

 

FONTE: Google imagens. 
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            Pintura: nesse caso, são utilizadas tintas específicas, como os 

esmaltes sintéticos para madeiras que, além do aspecto visual bonito, tabém 

oferecem proteção contra pragas e umidade. Existem processos de pintura e 

repintura, cada caso exige um tipo cuidado para o acabamento. 

FIGURA 10.20 – Acabamento superficial com esmalte sintético. 

 

FONTE: Google imagens. 

 

10.10. Processo: Impermeabilização de tubos de papelão 

            Para se impermeabilizar tubos de papelão é preferível que se aplique 

uma camada de cola branca (PVA) diluída em água sobre a superfície do 

tubo antes de se aplicar os impermeabilizantes (seladora e/ou verniz).  

            Toda a aplicação da cola e dos impermeabilizantes deve ser feita com 

um pincel de cerdas suaves, especial para pintura com vernizes. Segundo 

Nennewitz (2008, p. 146), “o processo de revestimento com pincel tem um 

grau de eficiência de aplicação de 98%, enquanto que a eficiência do método 

de pintura por imersão pode variar de 80 a 98%, não sendo indicado para 

peças com cavidades”. 

            Recomenda-se que sejam aplicadas de duas a três demãos de 

impermeabilizante na superfície dos tubos, respeitando-se o tempo de 

secagem indicado para cada produto. 

            Não é recomendado o uso de esmaltes sintéticos diretamente nos 

tubos, pois este tipo de produto pode danificar a estrutura do material. Para 

se aplicar tais produtos, recomenda-se que uma camada de seladora seja 
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aplicada nos tubos antes do uso dos esmaltes. A recomendação é que sejam 

utilizados vernizes ou seladoras para impermeabilizar os tubos de papelão. 

FIGURA 10.21 – 1. Aplicação de verniz em tubo de papelão e 2. Tubos de 
papelão impermeabilizados em processo de secagem. 

 

FONTE: Blucher Design Proceeddings. 

 

 

 

 

 

11. ANÁLISE DE SIMILARES (COM PNI) 

 

            Sobre a análise comparativa do produto ou análise de similares, 

Lobach (2001, p.144) declara que “Isto passa a ser de especial importância 

para a empresa, quando a solução para o problema tem o objetivo de 

melhorar um produto existente e se diferenciar dos produtos concorrentes”. 

            Para a análise de similares deste projeto, foram pesquisados produtos 

que atendem de alguma forma aos requisitos de projeto. As pesquisas foram 

voltadas para produtos utilizados para o descanso, tais como poltronas, 

bancos e sofás. Outro aspecto relevante analisado foi o uso de tubos e/ou 

madeiras e derivados na estrutura dos produtos. 
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11.1. Similares 

Poltrona simples Mobisul 

          Trata-se de uma poltrona feita com tubos de alumínio polido e assento 

estofado que garante um conforto maior para os usuários. 

Dimensões (altura, largura e profundidade): 80x75x57cm 

Peso: 8,3kg 

FIGURA 11.1 – Similar. 

 

FONTE: Mobisul móveis. 

 

Poltrona Suzy com apoio de pernas 

            Trata-se de uma poltrona acolchoada com apoio de pernas. O 

assento e o encosto são de espuma laminada com uma camada em fibra de 

silicone. Tanto a poltrona quanto o apoio de pernas são revestidos em 

veludo. As pernas do mobiliário são de madeira maciça envernizada em estilo 

palito. 

Dimensões (altura, largura e profundidade): 93x79x80cm 

Peso: não informado. 
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FIGURA 11.2 – Similar. 

 

FONTE: Google imagens. 

 

Banco ripado de dois lugares 

            Trata-se de um banco para áreas externas feito com ripas de madeira 

de eucalipto. O banco tem um bom aspecto visual, embora seja bem simples 

e suporta até 150kg. 

Dimensões (altura, largura e profundidade): 88x120x65cm 

Peso: 21kg 
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FIGURA 11.3 – Similar. 

 

FONTE: Google imagens. 

 

Sofá-mesa 

            Trata-se de um sofá que se transforma em mesa. O mobiliário é feito 

de MDF, tubos de alumínio e estofados. Esse conceito de mobiliários com 

mais de uma função vem crescendo no mercado de mobiliário. 

Dimensões (altura, largura e profundidade): 80x110x60cm 

Peso: não informado. 

FIGURA 11.4 – Similar. 

 

FONTE: Google imagens. 
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Mesa que vira poltrona 

            Trata-se de um móvel com dupla função que ainda não é 

comercializado. O objeto foi exposto no Observeur du Design 11, uma feira 

de exposição que acontece em Paris todos os anos para divulgar as 

melhores criações e projetos de design. 

Dimensões e peso não informados. 

FIGURA 11.5 – Similar. 

 

FONTE: Google imagens. 

 

Poltrona feita com a reutilização de tubos de papelão 

            É uma alternativa ecológica em meio ao desperdício de materiais dos 

tempos atuais. A poltrona foi desenvolvida por um grupo de designers 

argentinos e é feita de chapas de compensado e tubos de papelão 

reutilizados. 

Dimensões e peso não informados. 
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FIGURA 11.6 – Similar 

 

FONTE: Nifty Homestead. 

 

Chaise long feita com a reutilização de tubos de papelão 

            A Chaise long foi desenvolvida pelo mesmo grupo de designers 

argentinos e é feita de chapas de OSB e tubos de papelão reutilizados. 

Dimensões e peso não informados. 

FIGURA 11.7 – Similar 

 

FONTE: Nifty Homestead. 
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11.2. PNI dos similares 

 

TABELA 11.1 – Análise dos pontos positivos, negativos e interessantes de 
cada um dos similares pesquisados. 

PRODUTO P N I 

Poltrona Mobisul 

 

Leveza; 
Conforto. 

Espaço para apenas 
uma pessoa. 
 

Boa estética. 

Poltrona Suzy 

 

Conforto; 
Apoio de pernas. 

Custo elevado; 
Espaço para apenas 
uma pessoa. 

Bom acabamento; 
Boa estética. 

Banco 2 lugares 

 

Leveza; 
Espaço para duas 
pessoas; 
Baixo custo. 

Pouco resistente ao 
peso; 
Superfície rígida. 

Uso de ripas de 
madeira. 

Sofá mesa 

 

Dupla função; 
Conforto; 
Espaço para três 
pessoas. 

Uso dificultado pela 
complexidade do 
móvel; 
Custo elevado. 

Boa estética; 

Mesa poltrona 

 

Dupla função; 
Leveza. 

Quinas perigosas; 
Espaço para apenas 
uma pessoa. 

Uso de poucos 
materiais. 

Poltrona de tubos  de 
papelão 

 

Reutilização de 
materiais; 
Leveza; 
Baixo custo. 

Aparenta ser 
desconfortável; 
Espaço para apenas 
uma pessoa. 

Boa estética. 

Chaise long de tubos 
de papelão 

 

Reutilização de 
materiais; 
Leveza; 
Baixo custo. 

Aparenta ser 
desconfortável; 
Espaço para apenas 
uma pessoa. 

Boa estética. 
 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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11.3. PNI dos materiais: Madeiras e derivados 

 

TABELA 11.2 – Análise dos pontos positivos, negativos e interessantes das 
madeiras e derivados pesquisados. 

MATERIAL P N I 

Madeira 

 

Boa resistência 
mecânica; 
Bom aspecto visual, 
após receber 
acabamento. 

Pode ser vulnerável 
a diversas pragas. 

Material sustentável. 

MDF 

 

Baixo custo; 
Bom para superfícies 
por ser maciço e liso; 
Pode ser 
envernizado, pintado, 
etc. 

Utiliza resinas 
tóxicas na 
composição; 

Baixa resistência. 

Fácil utilização e 
modelagem. 

Compensado 

 

Boa resistência 
mecânica; 
Baixo Custo. 

Difícil de aparafusar. 

 

Pode ser utilizado 
para diversas 
finalidades. 

MDP 

 

Boa resistência ao 
empenamento; 
Pode ter diferentes 
acabamentos; 
Baixo custo. 

São utilizadas 
resinas tóxicas na 
composição, 
prejudiciais ao meio 
ambiente; 
Material pode 
esfarelar. 

Fácil de manusear. 

OSB 

 

Boa resistência 
mecânica; 
Baixo custo; 
Muitas vezes é 
descartado após o 
uso. 

Aspecto visual bruto. Pode ser utilizado 
para diversas 
finalidades. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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11.4. PNI dos materiais: Tubos 

 

TABELA 11.3 – Análise dos pontos positivos, negativos e interessantes dos 
tubos pesquisados. 

MATERIAL P N I 

Tubo de metal 

 

Resistente; 
Impermeável;  
Não inflamável. 

Pesado. Pode ser utilizado 
para as mais diversas 
finalidades. 

Tubo de plástico 

 

Baixo custo; 
Resistente; 
Impermeável; 
Leve. 

Inflamável. Fácil de cortar e 
manusear. 

Tubo de cerâmica 

 

Não inflamável; 
Impermeável. 

Baixa resistência; 
Uso restrito para 
determinadas 
finalidades; 
Pesado. 

Bom acabamento. 

Tubo de papelão 

 

Leve; 
Boa resistência 
mecânica; 
Baixo custo; 
Bom acabamento. 

Permeável; 
Inflamável. 

É descartado com 
frequência em lojas 
de tecidos, por 
exemplo, e pode ser 
reutilizado na 
confecção de 
mobiliários. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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12. ANÁLISE DA TAREFA – DIAGNOSE ERGONÔMICA 

“A análise da tarefa tem início com a caracterização da tarefa que 
envolve a definição do objetivo da tarefa, requisitos para a 
realização da tarefa e a presença humana na tarefa. É 
imprescindível para a explicitação da tarefa o conhecimento da 
meta do sistema. Enquanto a meta do sistema compreende a 
relação homem-tarefa-máquina, os objetivos da tarefa relacionam-
se às atividades do operador/usuário.” (MORAES; MONT’ALVÃO, 
2010, p.166) 

 

12.1. Caracterização da Tarefa 
 

FIGURA 12.1 – Esquema de caracterização da tarefa. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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12.2. Discriminação da tarefa 

 

FIGURA 12.2 – Quadro de atividades e meios. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

12.3. Ambiência da tarefa 

 

             A iluminação no espaço de convivência dos alunos é natural durante 

o dia, por causa das aberturas na parede que permitem a entrada da luz. 
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Durante a noite é necessário o uso de lâmpadas fluorescentes ou LED 

(Light Emitting Diode) para iluminar o local, aumentando a visibilidade. 

            Por ser um espaço arejado, a temperatura no local fica em torno dos 

30°, variando de acordo com as mudanças climáticas. 

 

12.4. Ambiência tecnológica da tarefa 

 

            A tarefa não exige o uso de nenhum tipo de objeto tecnológico. Os 

objetos presentes no local são mobiliários para apoio e descanso dos alunos. 

 

12.5. Análise macroergonômica 

 

            O local é frequentado, principalmente, por alunos das engenharias 

civil, elétrica e ambiental e desenho industrial. Essa predominância ocorre por 

causa dos centros acadêmicos e diretórios desses cursos, que ficam 

próximos ao espaço comum. Não existe nenhuma tarefa específica atribuída 

aos alunos, mas os mesmos zelam pela conservação e limpeza do local, na 

medida do possível. 

 

12.6. Análise comportamental da tarefa 

 

“Comportamento da tarefa: As ações reais que são 
desempenhadas por um indivíduo dentro dos constrangimentos do 
ambiente da tarefa de modo a preencher os requisitos da tarefa. O 
usuário/operador deverá fazer algumas escolhas por limitações 
psicológicas ou fisiológicas ou pela falta de habilidades ou 
conhecimentos apropriados.” (id., ibid. p.154) 

  

            O usuário chega e guarda sua mochila em algum local do espaço 

comum, olha para o mobiliário de descanso e se locomove até o mesmo. Em 

seguida, ele move o mobiliário (caso necessário) e o coloca na melhor 

posição para se sentar e descansar. Após sentar o usuário se coloca em uma 



  
 

 
 66 

 

posição mais confortável, fica parado ou realiza algum tipo de atividade (usar 

celular, ler, escrever, conversar, etc.). Depois de algum tempo usando o 

mobiliário, o usuário se levanta, anda até a mochila, pegando-a e saindo do 

espaço comum em direção a outro local. 

 
 12.7. Fluxograma das atividades da tarefa 

 

FIGURA 12.3 – Representação do fluxograma de atividades da tarefa. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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12.8. Tabela de atividades 
 
            Através da observação assistemática, foi possível analisar os 

principais aspectos do uso do mobiliário de descanso no espaço comum dos 

centros acadêmicos. Os registros comportamentais do usuário são descritos 

a seguir: 

TABELA 12.1 – Atividades do usuário. 

 
 
 
 
 

Guardar/pegar mochila 

  
 
 
 
 
 

Olhar para o mobiliário 

  
 
 
 
 
 

Se mover até o 
mobiliário 
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Movimentar mobiliário 

  
 
 
 
 

Sentar-se 

  

 
 
 
 

Se colocar em posição 
confortável 

  
 
 
 
 

Ficar parado ou realizar 
atividade 

  
 
 
 
 

Se levantar 

  
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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12.9. Tabela de Assunção Postural 
 

TABELA 12.2 – Assunção postural do usuário. 

Braços 

 
Levemente flexionado 

 
Flexionado 

 
Reto 

Tronco 

 
Levemente flexionado 

 
Flexionado 

 
Ereto 

Pernas 

 
Levemente flexionadas 

 
Flexionadas 

 
Dobradas 

 
Retas 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

12.10. Registro Cursivo – minuto a minuto 

 

Tempo de atividade observado: 15 minutos 
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TABELA 12.3 – Registro cursivo da atividade. 

Tempo Atividade 

 
 
Primeiro minuto 

O usuário chega no espaço comum, 
procura um lugar e guarda a mochila. 
Em seguida, olha para o mobiliário de 
descanso e se locomove até o 
mesmo. Ao chegar no mobiliário se 
senta. 

Segundo minuto Se coloca em uma posição mais 
confortável e permanece sentado. 

Terceiro minuto Permanece sentado, pega o celular e 
começa a usá-lo. 

Quarto minuto Permanece sentado e usa celular. 

Quinto minuto Permanece sentado e usa celular. 

Sexto minuto Permanece sentado e usa celular. 

Sétimo minuto Permanece sentado e usa celular. 

Oitavo minuto Permanece sentado e usa celular. 

Nono minuto Permanece sentado e usa celular. 

Décimo minuto Permanece sentado, guarda celular e 
começa a conversar com colega. 

Décimo primeiro minuto Permanece sentado e conversa. 

Décimo segundo minuto Permanece sentado e conversa. 

Décimo terceiro minuto Permanece sentado e conversa. 

Décimo quarto minuto Permanece sentado e conversa. 

 
Décimo quinto minuto 

Permanece sentado, depois se 
levanta do mobiliário e vai até a 
mochila, pegando o objeto. Em 
seguida, se locomove em direção à 
saída do espaço comum. 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

12.11. Registros comportamentais com gráficos 
 
12.11.1. Registro diacrônico de frequência concomitante de eventos 

TABELA 12.4 – Primeiro registro 

Comportamentos 
Acionamentos 

Duração Total 

1. Guardar/pegar mochila 17 seg. 15 seg. 32 seg. 

2. Se locomover 20 seg. 15 seg. 35 seg. 

3. Sentar/ levantar 6 seg. 5 seg. 11 seg. 

4. Permanecer sentado 822 seg. 822 seg. 

5. Usar celular 465 seg. 465 seg. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 



  
 

 
 71 

 

FIGURA 12.4 – Gráfico do primeiro registro. 

 
Gráfico: Tempo x Acionamentos. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

12.11.2. Registro diacrônico de frequência concomitante de eventos. 

TABELA 12.5 – Segundo registro. 

Tomada de informação Duração Total 

Olhar para o mobiliário 20 seg. 5 seg. 25 seg. 

Olhar para o celular 465 seg. 465 seg. 

Olhar para outros lugares 410 seg. 410 seg. 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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FIGURA 12.5 – Gráfico do segundo registro. 
 

 

Gráfico: Tempo x Tomada de informação. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 
12.11.3. Registro sincrônico de frequência concomitante de eventos. 

TABELA 12.6 – Terceiro registro. 

Comportamentos/ 
posturas assumidas. 

Duração Total 

Coronal neutra 20 seg. 25 seg. 38 seg. 
110 seg. 15 seg. 

208 seg. 

Tronco flexionado 5 seg. 26 seg. 155 seg. 
338 seg. 143 seg. 25 seg. 

692 seg. 

Pescoço flexionado 45 seg. 328 seg. 13 seg. 386 seg. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

FIGURA 12.6 – Gráfico do terceiro registro. 

 
Gráfico: Tempo x Comportamentos/ posturas assumidas. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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12.12. Quadro do Diagnóstico Ergonômico 

 

TABELA 12.7 – Diagnóstico ergonômico.  

Classe de 
zonas/ 
subsistema 

Problema Exigências e 
constrangimentos 
da tarefa 

Avaliação e 
opiniões 

Recomendações 

Interfacial-
postural 

Postura 
incorreta por 
causa do 
mobiliário. 

O usuário sente 
incômodos por 
causa das posturas 
prejudiciais 
causadas pelo uso 
do mobiliário 
precário do espaço 
comum. 

Segundo ele, 
os incômodos 
são 
constantes e 
por isso o 
mesmo evita 
ficar muito 
tempo usando 
o mobiliário do 
local. 

Projetar um 
mobiliário 
ergonômica-
mente adequado 
para que o 
usuário se sinta 
mais confortável 
durante o uso do 
mesmo. 

Interfacial-
postural 

Falta de apoio 
para as 
pernas. 

O usuário sente 
cansaço nas 
pernas após ficar 
um longo período 
usando o mobiliário 
do local. 

Ele relata que 
gostaria de um 
espaço 
adequado 
para repousar 
as pernas sem 
precisar 
improvisar 
com objetos 
presentes no 
local. 

Projetar descanso 
para as pernas 
para melhorar o 
desempenho do 
sistema. 
O descanso para 
pernas poderá ser 
independente do 
sistema principal, 
servindo com um 
sistema auxiliar. 

Movimenta-
cional 

Movimentação 
dos móveis e 
objetos 
pesados no 
local. 

O usuário sente 
dor, cansaço e 
estresse quando 
precisa deslocar 
um objeto no local 
devido ao peso do 
mobiliário. 
 

Ele diz que, 
além de 
pesado, o 
mobiliário está 
deteriorando e 
isso causa 
insegurança 
durante o 
deslocamento 
do objeto. O 
mesmo 
comenta que 
um sofá usado 
pelos alunos 
no espaço é 
muito pesado 
para se 
deslocar. 
 

Projetar um 
produto leve e 
resistente, que 
seja durável e 
possa ser 
deslocado 
facilmente por 
uma pessoa. 
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Acidentário Risco de 
queda por 
causa da 
condição do 
mobiliário. 

O usuário se sente 
inseguro ao usar o 
mobiliário do 
espaço comum, 
pois o mesmo 
encontra-se em 
péssimo estado de 
conservação. 

Segundo o 
seu relato, o 
mobiliário do 
local está em 
péssimas 
condições de 
uso, com 
buracos e 
ferragens 
expostas que 
podem causar 
acidentes com 
lesões, além 
de gerar 
desconforto 
para os 
usuários. 
 

Projetar mobiliário 
com materiais 
que não 
machuquem as 
pessoas e não 
quebre com 
facilidade. 

Acidentário Quinas 
perigosas em 
objetos 
presentes no 
local. 

O usuário se sente 
inseguro com o 
risco de esbarrar 
em quinas, 
ocasionando lesões 
e estresse para o 
mesmo. O mesmo 
diz já ter 
presenciado 
pessoas 
esbarrando em 
objetos no local. 
 

Ele relata 
preferir objetos 
livres de 
quinas 
ponteagudas e 
diz que seria 
melhor e mais 
seguro para os 
alunos. 
 

Projetar mobiliário 
com cantos 
arredondados 
para evitar 
acidentes e 
aumentar a 
confiabilidade do 
sistema para os 
alunos. 
 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

13. MODELAGEM VERBAL/SÍNTESE 

 

            Depois de toda a análise, foi possível chegar à modelagem 

verbal/síntese do projeto: desenvolver um produto ergonomicamente 

adequado às características dos usuários, que sirva para o descanso dos 
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mesmos e tenha mais de uma função, servindo não apenas para se sentar, 

mas para apoiar objetos usados pelos alunos. Este será chamado sistema 

principal (poltrona dupla). 

            Também serão desenvolvidos sistemas auxiliares (apoios de pernas) 

independentes do sistema principal que poderão ser usados como 

banquinhos pelos usuários dos espaços de convivência. 

 

Lista de requisitos do sistema principal (poltrona dupla): 

 Ser resistente ao peso (250kg); 

 Dupla função, servindo para o descanso e apoio de objetos; 

 Compacto, para ocupar menos espaço quando não estiver em uso; 

 Leve, para que possa ser movimentado no espaço comum; 

 Seguro, para evitar acidentes com quedas e lesões; 

 Confortável. 

 

Lista de restrições do sistema principal (poltrona dupla): 

 Espaço/dimensões do local. 

 

Lista de requisitos do sistema auxiliar (apoio de pernas): 

 Ser resistente ao peso (120Kg); 

 Dupla função, servindo como apoio de pernas e banquinho; 

 Leve, para ser movimentado no local; 

 Seguro, para evitar acidentes com quedas e lesões; 

 Confortável. 

Lista de requisitos do sistema auxiliar (apoio de pernas): 

 

 Espaço/dimensões do local. 
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            Definidos os requisitos e restrições, foi iniciada a etapa de criação do 

produto. Foi de extrema importância definir os parâmetros de projeto e 

analisar o comportamento dos usuários no espaço comum para o 

reconhecimento dos principais problemas. Depois disso, chegou-se às 

características desejáveis para o mobiliário de descanso. 

            As pesquisas de processos e materiais também ajudaram a definir o 

que seria melhor em termos de montagem, fixação, resistência e utilidade do 

produto desenvolvido. Até este ponto, foi possível perceber a importância do 

emprego da metodologia de projeto na confecção de um produto. Estabelecer 

as bases projetuais é uma tarefa determinante para se chegar a um resultado 

de trabalho satisfatório e isso só é possível através de análises e estudos 

específicos para cada fase do projeto. 

            Buscar colaboradores também é outro fator importante, uma vez que 

o desenvolvimento de um produto, muitas vezes, só é viável quando se tem 

acesso aos meios de produção necessários. Logo, buscar informação e ter 

uma rede de contados confiável se torna uma peça-chave para o 

desenvolvimento de um produto industrial. 

 

“Quanto mais ampla for a abordagem do problema, mais aumentam 
as combinações possíveis entre as diversas variáveis e maior a 
probabilidade de se chegar a soluções novas. Para aplicar os 
conhecimentos e a experiência no processo de design, o designer 
industrial deve ter uma certa curiosidade e uma vontade de buscar 
soluções inéditas.” (LOBACH, 2001, p.140) 
 
“O trabalho do designer industrial consiste em encontrar uma 
solução do problema, concretizada em um projeto de produto 
industrial, incorporando as características que possam satisfazer as 
necessidades humanas de forma duradoura.” (Id., ibid. p.141) 
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14. GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

            Após a análise dos similares e a modelagem verbal/síntese, foram 

geradas algumas ideias para as alternativas utilizando tubos de papelão na 

estrutura. Para este projeto foi definido que seriam desenvolvidas duas 

gerações de alternativas, uma para o sistema principal (poltrona dupla) e 

outra para o sistema auxiliar (apoio de pernas), assim como duas matrizes 

decisórias na fase subsequente. 

 “Depois que, na primeira fase do processo de design, se analisa o 
problema com seu entorno, na segunda fase são geradas as 
alternativas para o mesmo. É a fase da produção de ideias 
baseando-se nas análises realizadas. Nesta fase de produção de 
ideias a mente precisa trabalhar livremente, sem restrições, para 
gerar a maior quantidade possível de alternativas.” (LOBACH, 
2001, p.150) 

 

14.1. Geração de alternativas para o sistema principal 

 

14.1.1. Banco com encosto dobrável para descanso e apoio de objetos 

FIGURA 14.1 – Esta alternativa consiste em um banco com dupla função. 
Quando está com o encosto aberto serve para sentar e descansar e quando 
está com o encosto fechado serve como uma mesa para apoiar objetos. 
Alternativa compactável. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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14.1.2. Chaise-long dupla 

FIGURA 14.2 – Esta alternativa consiste em uma chaise-long dupla com um 
módulo de apoio extra que aumenta a resistência ao peso dos usuários. O 
mobiliário possui curvas ergonômicas para melhorar o conforto e o aspecto 
visual do produto. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

14.1.3. Banco com encostos dobráveis e independentes 

FIGURA 14.3 – Esta alternativa consiste em um banco com um módulo de 
apoio extra que aumenta a resistência ao peso dos usuários. O produto 
também conta com dois encostos independentes que podem ser fechados e 
usados como mesas de apoio para os objetos dos usuários. Para aumentar a 
segurança, todos os cantos das peças do sistema são arredondados. Esta 
alternativa é compactável. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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14.1.4. Banco-balcão 

FIGURA 14.4 – Esta alternativa consiste em um banco simples que pode ser 
virado de lado e usado como um mini-balção para apoiar objetos. Seria um 
objeto leve e fácil de ser guardado quando estivesse virado de lado. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

14.1.5. Banco-mesa 

FIGURA 14.5 – Esta alternativa consiste em um banco com um apoio extra 
para aumentar a resistência ao peso dos usuários. Ao ser virado, o objeto 
tem uma superfície lisa de apoio que pode ser usada como uma mesa. O 
produto pode ser virado de lado para ocupar menos espaço quando estiver 
de lado. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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14.1.6. Banco duplo 

FIGURA 14.6 – Esta alternativa consiste em um banco que pode ser usado 
dos dois lados, servindo para que mais usuários possam se acomodar. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

14.2. Geração de alternativas para o sistema auxiliar 

 

14.2.1. Apoio de pernas circular 

FIGURA 14.7 – Esta alternativa consiste em um apoio de pernas circular que 
também pode ser usado como banquinho para os usuários se sentarem. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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14.2.2. Apoio de pernas com tubos de papelão 

FIGURA 14.8 – Esta alternativa consiste em um apoio de pernas que 
também serve como banquinho. O diferencial desta opção está no fato do 
sistema ser feito somente com tubos de papelão na estrutura, sem as placas 
de compensado das outras opções. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

14.2.3. Apoio de pernas duplo 

FIGURA 14.9 – Esta alternativa consiste em um apoio de pernas duplo que 
também pode ser usado como banco por até 2 usuários ao mesmo tempo. A 
desvantagem desta opção é que um dos usuários poderia querer usar a 
poltrona sem o apoio de pernas, causando conflito com outro usuário que 
preferisse usar o apoio. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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14.2.4. Apoio de pernas individual 

FIGURA 14.10 – Esta alternativa consiste em um apoio para pernas 
individual que também serve como banquinho. Esta opção possui os cantos 
arredondados para não prejudicar os usuários e conferir um visual agradável 
ao produto. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

14.2.5. Apoio de pernas individual com espaço para objetos 

FIGURA 14.11 – Esta alternativa consiste em um apoio para pernas que 
também serve como banquinho. Assim como a alternativa anterior, possui os 
cantos arredondados para não prejudicar os usuários e conferir um visual 
agradável ao produto. O diferencial desta opção é uma prateleira na parte 
inferior que serve para os frequentadores guardarem suas mochilas e outros 
objetos enquanto estiverem no espaço de convivência acadêmica, além de 
descansarem as pernas em um nível mais baixo do mobiliário. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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15. MATRIZ DECISÓRIA 

            Para a matriz decisória, os requisitos foram classificados de acordo 

com a importância de aplicação no produto. Assim como na fase anterior os 

requisitos para o sistema principal (poltrona dupla) e para o sistema auxiliar 

(apoio de pernas) serão vistos separadamente, tendo em vista as diferenças 

de cada sistema. Todas as características desejáveis foram listadas e em 

seguida foram atribuídos pesos de 1 a 5 de acordo com a relevância de cada 

ítem para o produto. Ao final, os pesos foram multiplicados pela nota de cada 

alternativa, chegando ao resultado que definiu as alternativas escolhidas. 

 

15.1. Lista de requisitos para o sistema principal 

 

 Resistência ao peso – este é o requisito mais importante para o 

produto, pois o sistema irá ser usado por uma ou duas pessoas e 

deve suportar o peso de até 250kg para que acidentes sejam 

evitados. 

 Segurança no uso – Essa característica também é relevante, pois 

o mobiliário deve evitar acidentes causados por subsistemas 

perigosos que podem lesionar o usuário e diminuir a confiabilidade 

durante o uso e a movimentação do produto. 

 Leveza – Os usuários que frequentam o espaço de convivência 

acadêmica costumam movimentar o mobiliário do local com 

frequência, por isso este requisito é importante. O mobiliário deve 

ser projetado com materiais leves para que o peso final não se torne 

um problema para os usuários durante a locomoção do objeto. 

 Compactibilidade – A diminuição no tamanho do produto ao ser 

compactado fará com que o mesmo ocupe menos espaço quando 

não estiver em uso, facilitando o armazenamento do produto e 

otimizando o espaço. 
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 Dupla função – Outro requisito importante, pois os alunos 

costumam deixar seus objetos em qualquer local do espaço comum. 

Se o produto desenvolvido servir para descansar e apoiar os 

objetos dos alunos, os riscos de perder seus pertences serão 

menores. Além disso, os alunos também poderão realizar outras 

tarefas que não seriam possíveis em um mobiliário comum. 

 Conforto – Tratando-se de um mobiliário de descanso, este é um 

requisito importante, pois o produto deve permitir o relaxamento 

durante o uso e evitar incômodos para os usuários por causa do 

desconforto. 

 Estética – Embora seja um requisito menos importante, a 

preocupação com a estética do produto é sempre necessária para 

um designer. O produto deve ter um visual robusto, mas agradável 

aos olhos dos usuários e observadores. 

          Para a poltrona dupla, os requisitos de resistência, leveza, segurança 

no uso, compactibilidade e dupla função foram considerados mais 

importantes, tendo o peso maior na matriz decisória. 
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15.2. Matriz decisória - Sistema principal 

 

TABELA 15.1 – Matriz decisória para o sistema principal (poltrona dupla). 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

            Através da Matriz Decisória chegou-se a alternativa a ser 

desenvolvida. Com 121 pontos, o banco com encostos dobráveis e 

independentes foi o escolhido. 

FIGURA 15.1 – Alternativa escolhida. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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15.3. Detalhamento da alternativa escolhida 
 
            Após a seleção com a matriz decisória, foi feito o detalhamento com 

alguns aspectos importantes para o desenvolvimento do produto escolhido. 

FIGURA 15.2 – Detalhe dos encostos independentes que podem ser 
dobrados e usados como uma superfície de apoio para objetos. Esta 
característica também auxilia na compactibilidade do produto. 1. Poltrona 
dupla com encosto aberto e 2. Com encosto fechado. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

FIGURA 15.3 – 1. Detalhe dos tubos passantes que sustentarão a estrutura 
do produto; 2. Cantos arredondados para a maior segurança no uso do 
sistema e 3. Detalhe do sistema de travamento do encosto com o uso de dois 
tubos de metal resistentes que fornecerão mais segurança quando o usuário 
encostar para descansar. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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15.4. Lista de requisitos para o sistema auxiliar 

 

 Resistência ao peso – este é o requisito mais importante para o 

produto, pois o sistema não será usado apenas como apoio de 

pernas, mas também servirá como um banco para que um usuário 

possa se sentar. O sistema deve suportar o peso de até 120kg para 

que acidentes sejam evitados. 

 Segurança no uso – Essa característica também é relevante, pois 

o mobiliário deve evitar acidentes causados por subsistemas não 

confiáveis, como quinas perigosas nas placas de compensado. 

 Leveza – Os usuários que frequentam o espaço de convivência 

acadêmica costumam movimentar o mobiliário do local com 

frequência, por isso este requisito é importante. O sistema auxiliar 

deve ser projetado com materiais leves para que possa ser 

movimentado no local por uma só pessoa, sem nenhum tipo de 

constrangimento. 

 Múltiplas funções – Outro requisito importante, pois o mobiliário 

poderá ser usado para apoiar as pernas e também como um banco 

para um usuário sentado. Além disso, o usuário poderá colocar 

objetos sobre o sistema enquanto estiver no espaço de convivência. 

 Conforto – Como os usuários poderão usar o sistema como um 

banco, o mobiliário precisa ser confortável. 

 Estética – O produto deve ter um visual robusto, seguindo o padrão 

do sistema principal escolhido. 

 

          Para o apoio de pernas, os requisitos de resistência, leveza, segurança 

no uso, múltiplas funções e conforto foram considerados mais importantes, 

tendo o peso maior na matriz decisória. Alguns requisitos são os mesmos do 

sistema principal e outros não, visto que os sistemas possuem semelhanças 

e diferenças. 
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15.5. Matriz decisória - Sistema auxiliar 

 

TABELA 15.2 – Matriz decisória para o sistema auxiliar (apoio de pernas). 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

             

            Através da Matriz Decisória chegou-se a alternativa a ser 

desenvolvida. Com 107 pontos, o Apoio de pernas individual com espaço 

para objetos foi o escolhido. 

FIGURA 15.4 – Alternativa escolhida. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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15.6. Detalhamento da alternativa escolhida 
 
 
            Após a seleção com a matriz decisória, foi feito o detalhamento com 

alguns aspectos importantes para o desenvolvimento do produto escolhido. 

FIGURA 15.5 – Apoio de pernas individual com espaço para objetos: Trata-
se de um apoio para pernas que também serve como banquinho. Possui os 
cantos arredondados para não prejudicar os usuários e conferir um visual 
agradável ao produto, seguindo as características do sistema principal. A 
forma como os tubos são colocados na estrutura do sistema oferece mais 
resistência ao produto. O diferencial desta opção é uma prateleira na parte 
inferior que serve para os alunos guardarem suas mochilas e outros objetos 
enquanto estiverem no espaço de convivência acadêmica. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
 

FIGURA 15.6 – 1. Detalhe dos cantos arredondados para a maior segurança 
no uso do sistema e 2. Detalhe de tubo colocado mais alto para evitar que os 
objetos colocados na parte inferior do sistema venham a cair. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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16. PROJETAÇÃO ERGONÔMICA 
 

            Sistema-alvo: apoio e descanso no espaço comum de centros de 

convivência acadêmica. 

            Meta dos sistemas: servir para descansar e apoiar/guardar objetos 

Lista de componentes - Sistema principal:  

 Assentos 

 Encostos 

 Superfícies de apoio 

 

Lista de componentes - Sistema auxiliar: 

 Apoios de pernas/ assentos 

 Espaço para objetos 

 

16.1. Requisitos e necessidades do Projeto 

 

           Ambiente: Espaço comum de centros de convivência, localizados em 

universidades e outras instituições de ensino. 

            Estrutura: O mobiliário de descanso estará posicionado sobre o chão, 

podendo ser encostado na parede ou não. 

            Restrições: O mobiliário não deve ocupar um espaço maior do que 

2m² quando estiver sendo usado em conjunto (sistema principal e sistema 

auxiliar). 

 

16.2. Requisitos da tarefa - Tomada de informação e acionamento 

 

            Os requisitos da tarefa foram determinados pelos seguintes 

princípios: 
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Princípio de importância:  

            As medidas de todos os assentos devem beneficiar os usuários 

extremos, sem causar constrangimentos para os mesmos. Além disso, os 

assentos devem ser confortáveis para melhorar o desempenho do sistema. 

            Os encostos do sistema principal devem ser confortáveis, tendo 

medidas que beneficiem os usuários extremos, além de uma angulação de 

conforto dentro dos parâmetros ergonômicos utilizados para o projeto. 

Princípio de frequência de uso: 

            Como a principal função do mobiliário é servir para descansar, os 

subsistemas devem oferecer praticidade e conforto durante o uso. 

            Principio funcional: irrelevante. 

            Princípio de sequência de uso: irrelevante. 

 

16.3. Requisitos da tarefa (Checklist) 

TABELA 16.1 – Lista de requisitos da tarefa. 

Tomada de informação 

Não são exigidos requisitos para a tomada de informação. 

Acionamentos 

Ambos os sistemas devem possuir assentos confortáveis para os usuários 
extremos; 

O sistema principal deve ter superfícies de apoio independentes e próximas 
aos usuários para que os mesmos guardem seus objetos sem dificuldades. 

O sistema principal deve possuir encostos independentes e confortáveis para 
os usuários extremos; 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

16.4. Dimensões Relevantes 

TABELA 16.2 – Dimensões relevantes para a tomada de informação. 

Requisito da tarefa Dimensão relevante Usuário limitante 

Tomada de informação 

Não são exigidos requisitos dimensionais para a tomada de informação. 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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TABELA 16.3 – Dimensões relevantes para acionamentos. 

Requisito da tarefa Dimensão relevante Usuário limitante 

Acionamento 

As medidas de altura e 
prufundidade do assento 
de ambos os sistemas 
devem ser confortáveis 
para os usuários 
extremos. 

Altura e largura poplítea 
com usuário sentado. 

Ambos 

As medidas de largura de 
ambos os sistemas 
devem ser confortáveis 
para os usuários 
extremos. 

Largura do maior quadril 
com usuário sentado. 

Mulher percentil 99%  

As medidas do encosto 
do sistema principal 
devem ter uma boa área 
de contato com as costas 
dos usuários extremos. 

Altura e largura das 
costas com usuário 
sentado. 

Homem percentil 
99%  

A angulação do encosto 
do sistema principal deve 
estar na zona de conforto 
dos usuários. 

Angulação do encosto 
com usuário sentado 
(entre 90° e 105°) 

Ambos 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

16.5. População usuária 

 

            Para essa definição foram considerados os seguintes fatores: o sexo 

dos usuários (homens e mulheres), a nacionalidade (brasileiros), a idade 

(jovens e adultos), o tipo de ocupação (estudantes). Portanto, definiu-se 

como população usuária: 

Homens e mulheres, brasileiros, jovens e adultos, estudantes da 

Universidade Federal Fluminense. 
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16.6. Seleção da População acomodada 

            Neste passo, selecionou-se a porcentagem da população que será 

acomodada no produto, ou seja, quantas pessoas na população usuária 

conseguirão utilizar o produto de forma confortável e segura.  

Porcentagem da população usuária a ser acomodada: 98% 

 

16.7. Levantamento Antropométrico 

 

            O levantamento antropométrico escolhido foi publicado por Dreyfuss, 

da população americana, que abrange boa parte da população (homens, 

mulheres, adultos, brancos, negros, mestiços, etc.), e porque é o que se 

assemelha mais à população brasileira, já que não se tem um levantamento 

antropométrico tão amplo no Brasil. 

 

16.8. Usuários Limitantes 

 

            Percentis que serão utilizados – 1% mulher (como menor), 99% 

homem (como maior) e 99% mulher (para medidas específicas). 

 

16.9. Informações sobre roupas 

 

            No caso deste projeto não foi necessário adicionar nenhum valor de 

roupas ou equipamentos, visto que os estudantes, não utlilizam uniformes ou 

objetos específicos enquanto estão descansando no espaço comum dos 

centros de convivência acadêmica. 

 

16.10. Manequins antropométricos 
 

            Os manequins usados abaixo foram retirados do livro usado na 

disciplina (Dreyfuss, As Medidas do Homem e da Mulher, 2005). 
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            Foram consideradas apenas as informações importantes para definir 

as medidas utilizadas no projeto. 

FIGURA 16.1 – Menor Mulher (1%); Vista lateral. 

 

FONTE: Dreyfuss. 

 

FIGURA 16.2 – Maior Mulher (99%); Vista frontal. 

 

FONTE: Dreyfuss. 
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FIGURA 16.3 – Maior Homem (99%); 1. Vista frontal e 2. Vista lateral. 

 

FONTE: Dreyfuss. 

 

16.11. Medidas dos usuários extremos (medidas em milímetros) 

 

            Para este ítem, foram consideradas apenas as medidas relevantes 

aplicadas ao desenvolvimento de um mobiliário de descanso. Foram levados 

em conta os requisitos e usuários limitantes explicitados no item “Dimensões 

Relevantes” da Projetação Ergonômica. 
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FIGURA 16.4 – Mulher (1%); Vista lateral (Largura e altura poplítea). 

 
FONTE: Dreyfuss. 

 

FIGURA 16.5 – Mulher (99%); Vista frontal (Largura do quadril da maior 
usuária sentada). 

 
FONTE: Dreyfuss. 
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FIGURA 16.6 – Homem (99%); 1. Vista frontal e 2. Vista lateral (Largura e 
altura das costas). 

 
 
FONTE: Dreyfuss. 

 

16.12. Dimensionamento do projeto 

 

            Além das informações sobre as medidas dos usuários extremos 

(Dreyfuss, 2005), foram feitas pesquisas em livros específicos para 

dimensionamento de mobiliários e espaços arquitetônicos. As informações da 

tabela abaixo foram retiradas do livro de Emile Pronk de 2003, 

Dimensionamento em Arquitetura, e levam em consideração as medidas 

sugeridas para mobiliários de descanso. 

            Todas as medidas estão em milímetros (mm). O dimensionamento do 

sistema principal e do sistema auxiliar é apresentado a seguir. 
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16.12.1. Dimensionamento – Sistema principal (poltrona dupla) 

 

TABELA 16.4 – Dimensionamento para mobiliários de descanso. 

                            Produto 

Medidas 

Bancos 

em alvenaria 

Sofás 

Comerciais 

Poltronas 

Comerciais 

Cadeiras 

Largura de encosto 550 480 a 560  340 a 470 

Altura de encosto 300 300 300 a 400 300 a 600 

Altura do assento 400 400 a 460 400 a 450 430 a 490 

Largura do assento 550 480 a 560 480 a 560 340 a 470 

Profundidade do assento 520 470 a 540 470 a 540 420 a 470 

FONTE: Emile Pronk. 
 

Obs.: As medidas em vermelho foram relevantes para o dimensionamento do 

projeto. 

 

            Após comparar as medidas antropométricas dos usuários extremos, 

verificar as medidas sugeridas para mobiliários de descanso e fazer a 

pesquisa de similares com suas medidas, cheguei ao dimensionamento do 

sistema principal. As medidas mais relevantes são vistas abaixo: 

FIGURA 16.7 – Medidas para o sistema principal. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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16.12.2. Dimensionamento – Sistema auxiliar (apoio de pernas) 

 

TABELA 16.5 – Dimensionamento para mobiliários de descanso. 

                            Produto 

Medidas 

Bancos 

em alvenaria 

Sofás 

Comerciais 

Poltronas 

Comerciais 

Cadeiras 

Altura do assento 400 400 a 460 400 a 450 430 a 490 

Largura do assento 550 480 a 560 480 a 560 340 a 470 

Profundidade do assento 520 470 a 540 470 a 540 420 a 470 

FONTE: Emile Pronk. 
 

Obs.: As medidas em vermelho foram relevantes para o dimensionamento do 

projeto. 

 

            Após comparar as medidas antropométricas dos usuários extremos, 

verificar as medidas sugeridas para mobiliários de descanso e fazer a 

pesquisa de similares com suas medidas, cheguei ao dimensionamento do 

sistema auxiliar. A altura do assento para o sistema auxiliar segue a mesma 

altura usada no sistema principal. A profundidade do assento foi menos 

relevante, pois o sistema auxiliar não possui encosto. 

FIGURA 16.8 – Medidas para o sistema auxiliar. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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17. DESENHOS TÉCNICOS 

 

            Para a construção do projeto foram feitos os desenhos técnicos de 

cada componente separado e também do mobiliário montado. O 

detalhamento técnico das peças e dos conjuntos é visto a seguir. 

FIGURA 17.1 – Imagem ilustrativa. 

 

FONTE: Google Imagens. 
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18. CONSTRUÇÃO DE MODELOS VIRTUAIS E/OU FÍSICOS 

 

            Para a construção dos modelos virtuais, o projeto foi detalhado 

separadamente. Primeiro é apresentado o detalhamento para o sistema 

principal (poltrona dupla) e logo em seguida para o sistema auxiliar (apoio de 

pernas). O mesmo vale para a construção dos modelos físicos do projeto. 

 

18.1. Modelo virtual – Sistema principal 

 

            Após a escolha da alternativa para o sistema principal, foi construído 

o modelo virtual no software SolidWorks com as medidas e proporções 

adequadas para o projeto. A construção do modelo foi minuciosa e cada 

detalhe foi visto com atenção para não ocorrerem erros na construção do 

produto. Para o modelo virtual foi usada a representação dos materiais de 

fabricação do produto desenvolvido, como compensado e tubos de papelão. 

Abaixo são mostrados os detalhes construtivos do projeto. 

FIGURA 18.1 – Construção do modelo virtual. Montagem da estrutura do 
sistema principal esquematizada. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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FIGURA 18.2 – Aplicação de material no software SolidWorks. 1. Sistema 
principal fechado e 2. Sistema principal aberto. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

FIGURA 18.3 – Descrição dos subsistemas com poltrona dupla aberta/ 
fechada. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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FIGURA 18.4 – Descrição, quantidade de peças e detalhes construtivos do 
projeto em vista explodida. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

FIGURA 18.5 – Sistema de travamento do encosto em detalhe (vista lateral). 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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FIGURA 18.6 – Detalhe dos tubos passantes que reforçam a estrutura do 
mobiliário e arredondamentos das peças. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

FIGURA 18.7 – 1. Vista frontal e 2. Vista posterior. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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FIGURA 18.8 – 1. Vista lateral e 2. Vista superior. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

18.2. Renderização do sistema principal 

 

            A renderização da poltrona dupla foi feita no software SolidWorks, 

respeitanto a textura dos materiais aplicados no modelo virtual. 

FIGURA 18.9 – Rendering 1: Mobiliário fechado. Modo mesa de apoio dupla. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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FIGURA 18.10 – Rendering 2: Mobiliário semiaberto no modo poltrona com 
apoio. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

FIGURA 18.11 – Rendering 3: Mobiliário aberto no modo poltrona dupla. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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18.3. Modelo virtual – Sistema auxiliar 

 

            Assim como o sistema principal, o sistema auxiliar (apoio de pernas/ 

banquinho) foi desenvolvido no software SolidWorks com a aplicação dos 

respectivos materiais de fabricação. Tais materiais serão descritos 

detalhadamente no ítem “Construção do modelo físico”. 

FIGURA 18.12 – Construção do modelo virtual. Montagem da estrutura do 

sistema auxiliar esquematizada. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

FIGURA 18.13 – Modelo virtual com aplicação de materiais. 1. Vista 
isométrica e 2. Vista trimétrica. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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FIGURA 18.14 – Descrição, quantidade de peças e detalhes construtivos do 
projeto em vista explodida. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

FIGURA 18.15 – Detalhe de tubo colocado mais alto para não deixar os 
objetos caírem quando guardados, além de ser usado como um apoio para 
as pernas/pés. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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FIGURA 18.16 – Vistas do mobiliário: 1. Superior, 2. Frontal e 3. Lateral. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

18.4. Renderização do sistema auxiliar 

 

FIGURA 18.17 – Rendering do apoio de pernas/ banquinho em vista 
isométrica. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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18.5. Renderização – Sistemas em conjunto e demonstração de cores. 

 

FIGURA 18.18 – Rendering com variação de cores para o produto 
considerando uso de almofada removível. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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18.6. Modelo de testes 

 

            Após a construção do modelo virtual foram construídos os modelos 

físicos em escala 1:1. Para a construção foram utilizados os processos de 

fabricação acessíveis e os materiais reais do produto, sendo assim o produto 

final pode ser considerado um protótipo. A seguir é vista a lista de materiais 

utilizados em cada peça e o processo de construção dos sistemas. 

18.6.1. Lista de peças e materiais 

TABELA 18.1 – Lista das peças do sistema principal  e materiais escolhidos. 

Peças Materiais 

Base do assento 

                             

Compensado de 20mm 

 

Lateral do encosto 

                        

Compensado de 20mm 

 

Placa do encosto 

                       

Compensado de 10mm 

 

Peça de proteção 

 

MDF de 25mm 

 

Tubo principal 

 

Tubo de papelão de Ø55mm 
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Tubo do encosto 

 

Tubo de papelão de Ø55mm 

 

        Tubo auxiliar 

 

Tubo de aço de Ø40mm  

 

Almofada removível 

 

Espuma EVA de 10mm e tecido Napa 

 

     

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

TABELA 18.2 – Lista das peças do sistema auxiliar  e materiais escolhidos. 

Peças Materiais 

Base do apoio de pernas 

 

Compensado de 20mm 

 

 

Tubo do apoio de pernas 

 

Tubo de papelão de Ø55mm 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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TABELA 18.3 – Lista com outros materiais e aplicações. 

Outros materiais 

4 Parafusos com cabeça Phillips para fixação do encosto (Ø3mmx30mm) 

2 Parafusos com cabeça Phillips para fixação dos tubos auxiliares 

(Ø3mmx70mm) 

Cola para madeira (fixação dos tubos de papelão) 

Cola PVA (pré-impermeabilização dos tubos de papelão) 

Cola de contato (confecção das almofadas auxiliares) 

Esmalte sintético na cor laranja (pintura da placa do encosto) 

Seladora para madeira (impermeabilização de toda estrutura do produto) 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

18.6.2. Processos de fabricação escolhidos 

FIGURA 18.19 – Corte de materiais com serra tico-tico de mão. 

 
FONTE: Google imagens. 

 

FIGURA 18.20 – Perfuração com furadeira de bancada e serra copo. 

 
FONTE: Google imagens. 
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FIGURA 18.21 – 1. Acabamento dos materiais com lixa simples e 2. 
Acabamento com lixadeira de bancada. 

 
FONTE: Google imagens. 

 
FIGURA 18.22 – 1. União das partes de materiais com cola, 2. 
Parafusamento, 3. Impermeabilização e 4. Pintura. 

 
FONTE: Google imagens. 

 

            Após a escolha dos materiais e dos processos de fabricação foi 

iniciada a construção do modelo de teste com auxílio da estrutura da UFF.   

            Nesta fase, a ajuda dos monitores dos laboratórios de Desenho 

Industrial e Engenharia Mecânica foi imprescindível para o avanço do projeto. 

Todos foram solicitos e sempre prontos a ajudar no desenvolvimento do 

projeto. Consultar pessoas com mais experiência projetual é muito importante 

para que erros sejam evitados na execução do modelo de testes e tudo corra 

conforme o que foi planejado na construção do modelo virtual. 

 

“O último passo do processo de design é a materialização da 
alternativa escolhida. Ela deve ser revista mais uma vez, retocada 
e aperfeiçoada. Muitas vezes, ela não é nenhuma das alternativas, 
isoladamente, mas uma combinação das características boas 
encontradas em várias alternativas. A melhor alternativa 
apresentada na forma de um produto industrial se converte então – 
Através de diversas etapas – em um protótipo e cabeça de série.” 
(LOBACH, 2001, p.155) 
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18.6.3. Processo de fabricação – Sistema Principal 

FIGURA 18.23 – 1. Placas de compensado cortadas em serraria, 2 e 3. Corte 
das peças com serra tico-tico de mão, 4. Perfuração das peças com furadeira 
de bancada e serra copo e 5. Peças cortadas. 

 

FONTE: O autor. 

 

FIGURA 18.24 – 1 e 2. Acabamento com lixadeira de bancada e 3. Corte dos 
tubos auxiliares com arco de serra. 

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 18.25 – Montagem do sistema principal 

 

FONTE: O autor. 

 

FIGURA 18.26 – Montagem do sistema principal: junção dos subsistemas. 

 

FONTE: O autor. 

 

FIGURA 18.27 – Colocação das placas de apoio. 

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 18.28 – 1. Impermeabilização do mobiliário com seladora e 2. 
Pintura da placa de apoio do encosto com esmalte sintético. 

 

FONTE: O autor. 

 

FIGURA 18.29 – Sistema principal montado. 1. Fechado (mesa de apoio 
dupla), 2. Semiaberto (poltrona com apoio) e 3. Aberto (poltrona dupla). 

 

FONTE: O autor. 



  
 

 
 133 

 

18.6.4. Processo de fabricação - Almofadas auxiliares 

            Desde o desenvolvimento da alternativa escolhida foi decidido que 

seriam desenvolvidas almofadas auxiliares para melhorar o conforto dos 

assentos do sistema principal e beneficiar os usuários. As almofadas foram 

projetadas para ficarem presas na própria estrutura do produto sem a 

necessidade de componentes extras. O recorte das almofadas e a colocação 

do EVA foram pensados para que o fechamento do produto não fosse 

prejudicado. Além disso, o material escolhido para o acolchoado facilita a 

limpeza e é anti-mofo. A seguir é vista a confecção de uma das almofadas. 

 

FIGURA 18.30 – 1. Medição dos materiais; 2. Corte dos materiais; 3, 4 e 5. 
Colagem do forro de napa sobre espuma de EVA e 6. Almofada finalizada. 

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 18.31 – Sistema principal montado com almofadas auxiliares. 1. 
Fechado (mesa de apoio dupla), 2. Semiaberto (poltrona com apoio) e 3. 
Aberto (poltrona dupla). 

 

FONTE: O autor. 

 

            Após a fabricação foi constatado que as almofadas funcionaram como 

planejado e se fixaram na extrutura perfeitamente, podendo ser removidas a 

qualquer momento inclinando-se apenas o encosto. Além disso, as 

almofadas conferiram um visual mais agradável ao sistema principal, dando 

uma nova “cara” ao produto por causa da cor utilizada. 



  
 

 
 135 

 

18.6.5. Processo de fabricação – Sistema auxiliar 

            O processo de fabricação dos sistemas auxiliares (apoios de pernas/ 

banquinhos) foram os mesmos utilizados para a confecção do sistema 

principal. Por já conhecer e ter executado tais processos a construção dos 

mesmos foi mais tranquila e mais rápida. Todo processo é visto a seguir. 

 

FIGURA 18.32 – 1. Marcação das placas de compensado, 2. Corte das 
peças, 3. Peça cortada, 4. Acabamento em lixadeira de bancada, 5. Furos 
feitos com serra copo e furadeira de bancada e 6. Peças finalizadas. 

 

FONTE: O autor. 

FIGURA 18.33 – 1. Acabamento com lixamento manual e 2. Corte dos tubos. 

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 18.34 – 1, 2 e 3. Encaixe dos tubos de papelão na base do apoio de 
pernas, 4. Mobiliário montado, 5. Impermeabilização dos tubos de papelão e 
6. Impermeabilização das peças de compensado. 

 

FONTE: O autor. 

FIGURA 18.35 – Apoios de pernas finalizados. 

 

FONTE: O autor. 



  
 

 
 137 

 

18.6.6. TUBELÃO: Sistema de apoio e descanso para espaço comum de 

centros de convivência acadêmica 

FIGURA 18.36 – Produto finalizado (modo aberto). 

 

FONTE: O autor. 

FIGURA 18.37 – Produto finalizado (modo fechado). 

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 18.38 – Produto finalizado (modo semiaberto). 

 

FONTE: O autor. 

 

            As imagens acima estão considerando o produto final inserido no 

ambiente de uso, neste caso, um dos espaços de convivência dos alunos da 

UFF. A relação do produto com o ambiente se mostrou extremamente 

satisfatória, pois as cores escolhidas para o mobiliário contrastam 

perfeitamente com as cores opacas do local e dão o destaque necessário 

para que o mesmo seja notado no ambiente. A cor laranja foi escolhida 

propositalmente, uma vez que a mesma é utilizada para dar destaque a 

determinados objetos e despertar a atenção dos usuários. 
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19. TESTES E VALIDAÇÃO DO MODELO FÍSICO PELOS USUÁRIOS 

   

            Após a construção do modelo de teste em escala 1:1, foram feitos 

alguns testes para verificar a resistência do produto, a usabilidade e a 

validação ergonômica. Estes foram feitos separadamente para facilitar as 

avaliações para cada tipo de requisito do projeto.  

            Os testes de usabilidade foram feitos no local onde o mobiliário ficará 

disponível para os alunos usarem, sendo este o espaço comum dos centros 

acadêmicos da UFF. Os demais testes foram feitos em outros locais. 

 

19.1. Testes de resistência 

 

19.1.1. Testes de resistência – Sistema principal 

Lista de requisitos para os testes de resistência com o sistema principal: 

 Suportar até 250Kg com o mobiliário aberto; 

 Suportar até 150Kg com o mobiliário fechado. 

FIGURA 19.1 – Teste de resistência com o mobiliário aberto. O produto 
suportou o peso de três pessoas, totalizando 265Kg e sendo aprovado. 

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 19.2 – Teste de resistência com o mobiliário fechado. O produto 
suportou o peso de duas pessoas, totalizando 158Kg e sendo aprovado. 
Embora não tenha sido um requisito inicial, fez-se necessário projetar uma 
superfície de apoio que suportasse o peso de pelo menos duas pessoas, 
para evitar acidentes, caso algum usuário se sente nesta superfície. 

 

FONTE: O autor. 

 

            Após os testes de resistência estabelecidos, constatou-se que o 

sistema principal é seguro e confiável para o uso, sendo bem avaliado pelos 

usuários convidados a participar dos mesmos. 

 

19.1.2. Teste de resistência – Sistema auxiliar 

Lista de requisitos para os testes de resistência com o sistema auxiliar: 

 Suportar até 120Kg 
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FIGURA 19.3 – Teste de resistência com o apoio de pernas/banquinho. O 
mobiliário foi aprovado no teste suportando o peso de duas pessoas, 
totalizando 125kg. 

 

FONTE: O autor. 

 

            Assim como o sistema principal, após os testes, constatou-se que o 

sistema auxiliar é seguro e confiável para o uso. 

 

19.2. Testes de usabilidade 

             

            A seguir são mostrados os testes de usabilidade para os sistemas 

separados e logo em seguida para os sistemas em conjunto. 

Lista de requisitos para os testes: 

 Ser seguro e confortável; 

 Servir como um mobiliário para o descanso; 

 Poder ser usado para apoiar e guardar objetos; 

 Poder ser usado por até quatro usuários; 

 O produto deve ser fácil de usar, carregar e guardar. 
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19.2.1. Usabilidade - Sistema principal 

FIGURA 19.4 – Testes de uso (somente sistema principal). O usuário achou 
o produto confortável e fácil de usar, dando destaque para a superfície de 
apoio para colocar objetos. Segundo ele: “É uma ideia muito útil para quem 
gosta de ler”. Outro destaque foi o encosto, o usuário achou o subsistema 
muito confortável, mesmo sem ser acolchoado como o assento. Este teste foi 
abrangente, pois podemos ver todas as funcionalidades do sistema principal, 
sendo estas o apoio de objetos e o descanso. 

 
FONTE: O autor. 
 

 
FIGURA 19.5 – Teste de carregamento. Os usuários não tiveram dificuldade 
para carregar o sistema principal e relataram que a forma do produto facilita o 
carregamento. A recomendação para este mobiliário é que seja carregado 
por duas pessoas para se evitar constrangimentos ergonômicos. 

 
FONTE: O autor. 
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19.2.2. Usabilidade - Sistema auxiliar 

FIGURA 19.6 – Teste de uso (somento sistema auxiliar). Através dos testes 
foi constatado que o produto atende perfeitamente ao requisito de servir 
como banquinho. O usuário achou o sistema confortável por causa da 
ondulação do assento, conferida pelos tubos de papelão. O mesmo também 
gostou muito da forma do mobiliário com os arredondamentos dos cantos e 
do espaço para objetos na parte inferior do sistema. 

 
FONTE: O autor. 
 

 

FIGURA 19.7 – Teste de carregamento. O usuário achou o produto muito 
leve e comentou sobre a facilidade de pegá-lo devido aos furos dos tubos de 
papelão na estrutura, avaliando positivamente o sistema em todos os testes. 

 
FONTE: O autor. 
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19.2.3. Usabilidade do conjunto - Sistema de apoio e descanso para espaço 

comum de centros de convivência acadêmica 

            O mobiliário pode ser usado por até quatro pessoas, tendo a opção 

de ser colocado em posições variadas durante sua utilização. Também pode 

ser utilizado como uma potrona com apoios de pernas e como uma mesa de 

apoio para a realização de atividades. Cada usuário irá utilizar o produto de 

acordo com a sua preferência. Todos os testes com os sistemas em conjunto 

são vistos a seguir. 

 

FIGURA 19.8 – Teste de uso (sistemas em conjunto). Aqui podemos ver o 
mobiliário posicionado em linha reta. Através dos testes foi constatado que os 
usuários acharam o produto intuitivo, pois utilizaram sem que fosse preciso 
explicar o funcionamento do mesmo, guardando suas mochilas em baixo do 
sistema auxiliar e se sentando para descansar. As avaliações foram muito 
positivas e a interação com o produto foi a melhor possível. 

 
FONTE: O autor. 
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FIGURA 19.9 – Mobiliário organizado em roda para melhorar a interação 
entre os usuários durante o uso. Os convidados relataram preferir usar o 
produto nesta posição, pois melhora a comunicação com os colegas. 

 
FONTE: O autor. 

 

FIGURA 19.10 – Mobiliário sendo usado como mesa de apoio por três 
usuários. Esta organização facilita a interação em atividades como jogos, por 
exemplo. Segundo um dos usuários: “Foi uma excelente ideia usar os 
encostos do mobiliário como mesas de apoio”. 

 
FONTE: O autor. 
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FIGURA 19.11 – Mobiliário sendo usado como mesa de apoio por dois 
usuários. Como os alunos, muitas vezes, precisam fazer tarefas nos 
intervalos das aulas, o mobiliário foi pensado para servir como uma mesa de 
apoio para a realização destas tarefas, bastando abaixar os encostos 
dobráveis e usar os apoios de pernas como banquinhos. Abaixo podemos ver 
os usuários utilizando as mesas de apoio para escrever e usar um notebook. 

 
FONTE: O autor. 
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FIGURA 19.12 – Mobiliário sendo usado como poltrona dupla com apoios de 
pernas. Os usuários podem utilizar o sistema auxiliar em diferentes níveis, 
descansando as pernas sobre a parte superior ou sobre a parte inferior do 
mesmo. Os apoios de pernas ajudam no relaxamento dos usuários e servem 
como um complemento para o sistema principal. Até duas pessoas podem 
usar o mobiliário desta forma. 

 
FONTE: O autor. 
 

 
            Até este ponto foi nítida a satisfação dos usuários com o produto e um 

detalhe que vale ser ressaltado é o uso intuitivo do mesmo. Os usuários não 

precisaram ser ensinados para usar o sistema, mas descobriram por si 

próprios as formas de usá-lo. Foi perceptível que os convidados para testar o 

produto estavam relaxados durante o uso, deixando somente avaliações 

positivas sobre o sistema. 

            Dando prosseguimento foi feito um teste de como o produto deve ser 

guardado para ocupar menos espaço quando estiver em desuso. 
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FIGURA 19.13 – Mobiliário sendo guardado. Na imagem abaixo podemos ver 
a melhor forma de se guardar o mobiliário, pois nesta posição o mesmo 
ocupa menos espaço quando não está sendo usado. Os apoios de pernas 
foram projetados para que se encaixassem perfeitamente no encosto 
dobrável. Depois de colocados sobre o encosto, ficam estáveis e sem risco 
de cair. 

 
FONTE: O autor. 

 
            O usuário que usou e guardou o produto fez um comentário relevante 

que vale ser mencionado: “Eu não sou forte, mas não senti nenhuma 

dificuldade em pegar o mobiliário para guardar. Ficou muito leve”. 

            As opiniões dos usuários mostram que o projeto cumpre bem os 

requisitos estabelecidos para os testes e revelam que todo o trabalho 

investido no projeto valeu a pena. A seguir são vistos os testes de validação 

ergonômica. 
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19.3. Validação Ergonômica 

            A validação ergonômica foi importante para verificar se as medidas do 

produto ficaram adequadas para os usuários extremos, assim como as 

avaliações dos mesmos sobre o produto final. 

 

19.3.1. Testes com menor mulher (1,47m) 

 
FIGURA 19.14 – Uso do sistema principal. Para verificar a altura e a 
profundidade do assento foi feito um teste com uma mulher que tem a altura 
muito próxima ao percentil 1%. Através da vista lateral foi observado que a 
usuária conseguiu apoiar os pés no chão e as costas no encosto, mostrando 
que a altura e a profundidade do mobiliário são adequadas. Aqui cabe 
mencionar que o dimensionamento do produto não segue apenas as 
referências ergonômicas do livro do autor Dreyfuss e mesmo assim não 
apresentou problemas com desconforto durante os testes. Para a menor 
mulher é recomendável o uso do sistema auxiliar para melhorar a angulação 
das pernas quando o mobiliário for usado por períodos de tempo mais 
longos. 

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 19.15 – Uso do sistema auxiliar. O sistema auxiliar tem a mesma 
altura que o sistema principal, por isso os testes apresentaram um bom 
resultado. A usuária aprovou a altura e a profundidade, achando o mobiliário 
confortável. 

 

FONTE: O autor. 

 

FIGURA 19.16 – Uso do conjunto. A usuária gostou do apoio de pernas, pois 
o mesmo ajuda no relaxamento e também comentou sobre a ondulação dos 
tubos que proporciona uma sensação agradável para as costas e pernas. 

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 19.17 – Uso do conjunto. O apoio de pernas pode ser usado em 
diferentes níveis, pois além de uma prateleira para objetos, a parte inferior do 
mobiliário também serve para o apoio dos membros inferiores. Cada usuário 
utiliza o conjunto da forma que achar mais confortável. A usuária preferiu 
usar o conjunto desta forma, afirmando se sentir melhor com as pernas 
apoiadas na parte inferior do sistema. 

 

FONTE: O autor. 

             

            Como citado anteriormente, para a menor usuária é recomendado o 

uso do sistema auxiliar para melhorar a angulação das pernas quando o 

produto for usado por períodos de tempo longos, melhorando o relaxamento. 
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19.3.2. Testes com maior homem (1,94m) 

FIGURA 19.18 – Uso do sistema principal. Para o teste com o maior usuário, 
além da vista lateral, também foi tirada uma fotografia em vista frontal para a 
melhor visualização da relação das costas do usuário com a largura do 
encosto do produto. Através dos testes foi possível verificar que o encosto é 
adequado para o maior homem.  O usuário afirmou não sentir incômodos 
durante o uso do produto, se mostrando satisfeito com o dimensionamento e 
a angulação do encosto do sistema. 

 

FONTE: O autor. 

 

           Dimensionar a profundidade e a altura do mobiliário com base no livro 

da autora Emily Pronk foi benéfico para o maior usuário. Essa decisão foi 

tomada porque usar o dimensionamento mínimo apresentado no livro do 

autor Dreyfuss poderia tornar o mobiliário desconfortável, uma vez que a 

superfície de contato do assento com a largura poplítea do usuário poderia 

ficar estreita, causando desconforto e possíveis constrangimentos. 
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FIGURA 19.19 – Uso do sistema auxiliar. O usuário aprovou a altura e a 
profundidade do sistema auxiliar, ficando surpreso com o conforto 
proporcionado pela ondulação dos tubos de papelão e avaliando 
positivamente o mobiliário. 

 

FONTE: O autor. 

 

FIGURA 19.20 – Uso do conjunto. A superfície de contado das pernas do 
maior usuário com o apoio é menor, mas para melhorar o conforto basta 
afastar um pouco o sistema auxiliar do sistema principal. 

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 19.21 – Uso do conjunto. Apoio para pernas sendo usado nos 
outros níveis em conjunto com a poltrona. O maior homem preferiu usar os 
apoios de pernas desta forma, uma vez que a angulação das pernas 
proporciona um conforto maior. O mesmo afirmou se sentir relaxado durante 
o uso do sistema, avaliando positivamente o projeto. 

 

FONTE: O autor. 

 

            Por fim, foi realizado um teste para validar a largura do assento do 

sistema principal e do sistema auxiliar. Este é apresentado a seguir. 
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19.3.3. Testes com mulher de maior quadril (49cm) 

FIGURA 19.22 – Usuária com maior quadril sentada em vista frontal. Depois 
de realizar os testes foi constatado que o dimensionamento da largura dos 
mobiliários, que segue a referência de dimensionamento do livro do autor 
Dreyfuss, é adequado para a usuária de percentil 99%. 

 

FONTE: O autor. 

 

            Após a validação foi constatado que o produto atende muito bem aos 

requisitos ergonômicos estabelecidos, tendo a avaliação positiva dos 

convidados para os testes. Por mais que seja muito difícil projetar um 

mobiliário adequado para os usuários extremos, a junção do sistema principal 

com o sistema auxiliar permite o conforto para os mais diversos percentis, 

garantindo o sucesso do sistema de apoio e descanso. 
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20. AVALIAÇÕES E RATIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 

Com a realização dos testes foi possível fazer as seguintes avaliações: 

 

20.1. Resistência 

 

           O produto atendeu aos requisitos de resistência, suportando o peso 

estipulado para ambos os sistemas sem apresentar nenhum tipo de dano. Os 

usuários mostraram confiança ao usar o produto, comprovando que o projeto 

obteve êxito nesta etapa dos testes. 

 

20.2. Usabilidade 

 

           Os usuários acharam o produto confortável. Eles não apresentaram 

dificuldades durante os testes de usabilidade, achando o produto intuitivo e 

fácil de ser entendido e usado. Foi perceptível a satisfação dos mesmos em 

poder usar o mobiliário de diversas formas e sem complicação. 

            É preferível que duas pessoas carreguem o sistema principal caso 

exista a necessidade de deslocamento do mesmo. Carregar o objeto sozinho 

pode gerar constrangimentos e custos humanos para o usuário. O sistema 

auxiliar pode ser carregado por uma só pessoa, pois não gera nenhum tipo 

de constrangimento para a mesma. 

 

20.3. Validação Ergonômica 

 

            A largura do encosto é adequada para os usuários extremos, sendo 

consideradas principalmente as dimensões relevantes para o maior usuário 

que possui as costas mais largas. 

            A altura do encosto também se mostrou adequada, beneficiando o 

maior homem e consequentemente a menor mulher. 
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            A altura dos assentos beneficia principalmente o maior homem, mas 

não foram observados problemas ou reclamações da menor mulher, uma vez 

que o sistema auxiliar serve como um complemento do sistema principal e 

pode ser usado para aumentar o conforto, caso a menor usuária utilize o 

produto durante um período de tempo mais longo. 

            Para a largura dos assentos os testes foram muito positivos. Ambos 

os sistemas se mostraram confortáveis para a usuária com a maior largura de 

quadril sentada, sendo aprovado pela mesma. 

            A profundidade do assento beneficia ambos os usuários, mas para a 

menor mulher é recomendado o uso do apoio de pernas quando o produto for 

usado por um longo período de tempo, como já foi dito anteriormente. 

            O ângulo de conforto para as costas foi extraído do livro do autor 

Dreyfuss e o produto foi bem avaliado pelos usuários neste requisito, sendo 

aprovado pelos mesmos.  

            A angulação para as pernas é variável graças ao sistema auxiliar e 

cada usuário pode escolher a posição mais confortável para utilizar o 

mobiliário, o que torna o projeto flexível. 

            Cabe aqui mencionar que os percentis das obras utilizadas, na 

maioria das vezes, não são baseados no perfil dos usuários brasileiros, o que 

torna imprescindível a realização dos testes de validação ergonômica para 

ratificar ou retificar um produto.             

            Após realizar todos os testes foi possível ratificar o produto, visto que 

os requisitos estabelecidos foram cumpridos. Embora nenhum produto possa 

ser estabelecido como perfeito e sem possibilidades de melhora, as 

expectativas depositadas durante todo processo de confecção do produto 

foram atendidas e comprovou-se a eficácia do projeto “TUBELÃO: Sistema 

de apoio e descanso para espaço comum de centros de convivência 

acadêmica”. 
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21. CONCLUSÃO E DESDOBRAMENTOS 

            Após o término do projeto, chegamos a conclusões importantes. A 

escolha de trabalhar com materiais reutilizados foi uma boa opção, pois em 

nossa sociedade existe um grande desperdício de materiais. Dar uma 

finalidade útil para os tubos de papelão abre caminho para se enxergar 

diversas possibilidades de projetos de baixo custo, mas de qualidade. Pensar 

na reutilização não deve ser mais uma opção, mas algo natural em meio à 

finitude dos recursos naturais do nosso planeta. 

            O uso da ergonomia com a projetação é essencial para projetos de 

mobiliário, e saber aplicar as técnicas certas diminui muito as chances de se 

projetar produtos que não respeitam os limites dos usuários e acabam se 

tornando um problema. 

            Respeitar todo o processo é imprescindível na construção de um 

produto e buscar as fontes certas de informação pode ser o que define o 

sucesso ou o fracasso de um projeto, seja ele de qualquer natureza.  

            Com os testes finalizados, foram feitas as avaliações necessárias e 

atestou-se o sucesso em tudo aquilo que foi proposto para o presente 

projeto. Mas não termina por aqui, após a finalização do TCC a proposta de 

reutilização de tubos de papelão continuará sendo explorada em novos 

projetos. O projeto também abre espaço para a discussão sobre a 

sustentabilidade, que é um tema que deve ser abordado em todos os âmbitos 

e o desenho industrial é uma das principais áreas que deve tratar deste 

assunto. 

            Sozinho ninguém chega a lugar algum, por isso a ajuda de cada 

pessoa que teve contato com este projeto indireta ou diretamente foi 

essencial para a conclusão de todo o trabalho. Durante toda jornada na 

universidade muitas lições foram aprendidas e parcerias duradouras foram 

firmadas, contribuindo para que outros trabalhos possam surgir no futuro. 
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APÊNDICE 

 

Entrevista com usuários do espaço comum dos centros acadêmicos da UFF. 

            Para esta etapa foi feita uma entrevista estruturada com três 

perguntas para alguns frequentadores regulares do local, a fim de se levantar 

informações relevantes que poderiam contribuir com o projeto. As perguntas 

e respostas dos oito entrevistados podem ser vistas através da tabela abaixo. 

 

TABELA DO APÊNDICE – Entrevista estruturada. 

Entrevistado 1 

Perguntas Respostas 

Por que você frequenta o espaço de 
convivência? 

“Venho aqui porque sempre encontro meus 
amigos. Também tem umas Sociais que a 
gente faz às vezes.” 

O que você acha do local? “O lugar é legal, mas os móveis estão todos 
quebrados e não gosto de usá-los.” 

O que poderia ser melhorado? “Principalmente a limpeza do lugar e o 
mobiliário que está muito sucateado.” 

Usuário 2 

Por que você frequenta o espaço de 
convivência? 

“Para encontrar meus colegas e dormir.” 

O que você acha do local? “É útil para os alunos que precisam 
descansar nos intervalos. Às vezes estou 
cansado e o CADI está cheio, então dá para 
ficar aqui.” 

O que poderia ser melhorado? “Podia ter uma rede para os alunos 
dormirem.” 

Usuário 3 

Por que você frequenta o espaço de 
convivência? 

“Só venho quando o pessoal está por aqui. 
Pra conversar e tal.” 

O que você acha do local? “Não gosto muito, prefiro ficar no CADI. Lá é 
mais limpo e confortável.” 

O que poderia ser melhorado? “O lugar poderia ser mais organizado.” 

Usuário 4 

Por que você frequenta o espaço de 
convivência? 

“Venho principalmente nas Sociais que são 
feitas aqui. Mas durante o dia é difícil eu vir 
aqui, venho mais a noite.” 
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O que você acha do local? “Bom, gosto de ficar aqui. Sempre tá rolando 
alguma coisa.” 

O que poderia ser melhorado? “O sofá tem um buraco que me incomoda e 
aqui não tem mesa.” 

Usuário 5 

Por que você frequenta o espaço de 
convivência? 

“Pra ficar à toa mesmo. Geralmente venho 
depois do almoço.” 

O que você acha do local? “Os objetos nunca ficam no lugar. Acho meio 
bagunçado.” 

O que poderia ser melhorado? “O lugar poderia ser mais organizado.” 

Usuário 6 

Por que você frequenta o espaço de 
convivência? 

“Pra descansar e encontrar meus colegas.” 

O que você acha do local? “É espaçoso, e também é bem fresco.” 

O que poderia ser melhorado? “O local está sujo e os objetos quebrados. 
Muitas vezes isso acaba afastando as 
pessoas daqui. Isso poderia melhorar, pois 
falta cuidado até dos alunos com o espaço 
comum.” 

Usuário 7 

Por que você frequenta o espaço de 
convivência? 

“Quando não tem um lugar melhor pra ficar 
então venho pra cá ou quando tem alguma 
Social.” 

O que você acha do local? “É bom pra encontrar os amigos e pra 
fazermos Sociais.” 

O que poderia ser melhorado? “Quando tem festa aqui a gente tem que 
arrastar tudo. Aquele sofá é muito pesado, 
por isso prefiro não mexer nele. Seria bom 
se tivessem móveis mais leves aqui.” 

Usuário 8 

Por que você frequenta o espaço de 
convivência? 

“Para encontrar o pessoal da minha turma 
que sempre fica por aqui ou no CADI.” 

O que você acha do local? “É legal, o ambiente é espaçoso.” 

O que poderia ser melhorado? “Poderia ter mais lugares pra sentar e 
guardar as coisas. Deixo minha mochila no 
CADI quando venho pra cá.” 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

 

 


