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RESUMO

Leonardo Simão Lago Alvite. Sistema de Reaproveitamento de Materiais para
Construção de Mobiliário para Descanso. Niterói: Universidade Federal
Fluminense, 2018. (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.)

Relatório de projetação de um mobiliário para descanso por meio de um
sistema de reaproveitamento de materiais, visando a utilização do conceito de
upcycling para dar destinação a derivados de madeira oriundos de descarte da
construção civil. Inclui estudos de materiais e processos, ergonômicos, testes
com Mockup, desenho técnico e validação do protótipo com usuários.
Palavras-chaves: Upcycling. Processos. Sistema. Validação. OSB.

ABSTRACT

Leonardo Simão Lago Alvite. Material Reuse System for Rest Furniture
Construction. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2018. (Trabalho de
Conclusão de Curso de Graduação.)
Projection report on the design of a furniture for rest by means of a material
reuse system, aiming at the use of the concept of upcycling to give destination
to wood derived from the disposal of construction. Includes studies of materials
and processes, ergonomic tests with Mockup, technical drawing and validation
of the prototype with users.

Keywords: Upcycling. Processes. System. Validation. OSB.
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INTRODUÇÃO
A construção civil é um importante segmento da indústria e que gera
atividades que afetam diretamente o meio ambiente por meio de seu consumo
e exploração de recursos naturais e minerais, tendo em seus resíduos um
grande problema a ser administrado.
Nos últimos anos, os problemas com o descarte de resíduos sólidos
agravaram-se demasiadamente com o advento da cultura do descartável. A
diminuição do descarte de materiais, o reuso, o reaproveitamento e a
reciclagem, tornam-se desafios a serem percebidos pelos governantes e pela
própria população, além de novas tecnologias na produção dos bens e de
embalagens pelas empresas (CORTEZ, 2011).
Derivados de madeiras como o compensado e o OSB (do inglês,
Oriented Strand Board) que são matérias primas comumente utilizados como
formas, fechamentos, painéis estruturais dentre outras aplicações na
construção civil, pertencendo à classe B de resíduos conforme a Resolução
CONAMA nº 307/2002, ou seja, que podem ser recicláveis para outras
destinações. Não há, no entanto, muita preocupação com seu descarte, nem
uma melhor avaliação quanto ao estado físico do material ao final da
construção, gerando assim, um descarte muitas vezes desnecessário.
O processo de upcycling do material é uma ferramenta da cadeia que
aumenta seu valor, estende o ciclo de vida sem que seja necessário gerar
desperdícios e queimas de energia desnecessária e ajuda a enviar os resíduos
sólidos

descartados

para

reaproveitamento,

podendo

através

das

características físicas do material descartado, reutilizá-lo em outra função, das
mais variadas formas, evitando a retirada de mais recursos naturais. O
processo de upcycling ainda não é praticado como deveria em todos os
setores, e sua aplicação pode trazer importante vantagem econômica, e
ambiental.
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CAPÍTULO 1 - CONTEXTO
1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

É dever do designer contemplar o produto desde a escolha da matéria
prima até o descarte do mesmo, considerando a importância da ecologia e
sustentabilidade visando a diminuição do impacto ambiental e consumo de
recursos naturais em sua concepção.
Todos os produtos causam impactos ambientais durante o seu ciclo de
vida de alguma forma, desde a extração da matéria-prima, produção e uso até
a gestão e disposição dos resíduos. Esses efeitos ambientais são resultados
de decisões inter-relacionadas feitas em vários estágios do ciclo de vida do
produto (BAUMANN; BOONS; BRAGD, 2002), em conjunto com pesquisas
realizadas, visitas aos locais de obra da construção civil e conversas com
empreiteros que trabalham com a instalação em construções, foi possível
observar a questão do reaproveitamento de placas de derivados de madeira
oriundas das obras, que são utilizadas durante o processo e posteriormente
descartadas, mesmo estando em bom estado, gerando desperdício de matéria
prima e queima de energia e recursos desnecessários.
Considerando o reaproveitamento de materiais oriundos de descarte e
utilização de materiais alternativos, tendo em vista o comprometimento com o
desenvolvimento de um projeto que não agrida o meio ambiente, o upcycling
se mostra uma importante ferramenta, visando diminuir a utilização de
recursos finitos como madeiras por exemplo, pensando em seu uso, possíveis
implicações ambientais, descarte e até sua reutilização, através de um sistema
de reaproveitamento de matéria prima da construção civil para projetar um
móvel para descanso, transformando resíduos descartados em um novo
produto com valor e de qualidade.
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Figura 1. Representação gráfica do conceito de Upcycling
Fonte: Site Green Empowerment Project.

1.2 OBJETIVO

Através do conceito de upcycling, pretende-se construir um móvel para
descanso oriundo de descartes de derivados de madeira da construção,
aproveitando um sistema que seja simples, e utilize ferramentas básicas que
possibilitem que tanto produto, quanto sistema de recuperação do material,
possam ser produzidos facilmente em escala seriada ou para produção de
apenas uma unidade, apresentando boa qualidade estrutural, estética e preço
acessível.
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1.3 PÚBLICO ALVO

O público alvo é formado geralmente por homens e mulheres adultos
que buscam por móveis alternativos, sustentáveis e com preço competitivo. Os
usuários são homens e mulheres que possuam capacitação e o conhecimento
necessário para exercer as atividades relacionadas.
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CAPÍTULO 2 - SISTEMATIZAÇÃO
O sistema alvo escolhido foi o móvel de material reaproveitado para o
descanso. A partir de então, foram definidos os quadros da sistematização,
possibilitando ter uma visão mais ampla do sistema que está sendo abordado.

Figura 2. Caracterização e posição serial do sistema
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2010)
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Figura 3. Ordenação hierárquica do sistema
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2010)

Figura 4. Expansão do sistema
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2010)
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Figura 5. Modelagem comunicacional do sistema
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2010)

Tabela 1. Tabela de função-informação-ação

Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2010)
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CAPÍTULO 3 - LEVANTAMENTOS DE DADOS

3.1 LEVANTAMENTOS DE DADOS DO USUÁRIO – PÚBLICO ALVO

O público é formado geralmente por homens e mulheres adultos que
buscam por móveis alternativos, sustentáveis a um preço competitivo. Os
usuários são homens e mulheres que possuem capacitação e o conhecimento
necessário para exercer as atividades relacionadas.

3.2

LEVANTAMENTO

DE

DADOS

TÉCNICOS

–

MATERIAIS

E

PROCESSOS

Foram considerados derivados de madeira presentes nas construções
ou que se encaixem no perfil. Quanto aos processos, foram considerados os
mais diversos, no intuito de contemplar quaisquer alternativas a serem
concebidas futuramente.

3.2.1 DERIVADOS DE MADEIRA

Com o advento do surgimento de novas demandas e necessidades do
mercado, como custo mais baixo e sustentabilidade, foram sendo
desenvolvidos novos produtos derivados tendo em sua base a madeira
maciça.

OSB (Oriented Strand Board): É um material derivado, composto por tiras
orientadas de galhos de madeira reflorestada de rápido crescimento e resinas
industriais. Além do baixo custo, o material tem diversas vantagens como sua
resistência, durabilidade e principalmente, sua sustentabilidade. Por isso, é
23

amplamente utilizado como painel estrutural na construção civil. Por suas
características mecânicas, sustentabilidade e preço mais competitivo que seus
concorrentes, o OSB pode ser facilmente incorporado também no design de
móveis e de interiores.

Figura 6. OSB textura, utilização na construção e chapas
Fontes: Sites Hometeka, LP Brasil e o autor.

COMPENSADO: É um material derivado, constituído por finas placas de
entalho de madeira, e também conhecido por contraplacado. Suas camadas
são coladas umas às outras com seus grãos perpendiculares às camadas
adjacentes para obter maior resistência. Geralmente é implementado um
número ímpar de dobras, fazendo com que sua simetria à torne menos
propensa a deformações, e o grão nas superfícies exteriores segue sempre o
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mesmo sentido. As lâminas são ligadas sob calor e pressão com colas fortes,
transformando esse produto em um material composto.

MDF (Medium Density Fiberboard): É um material derivado, constituído por
fibras de madeira com média densidade, de composição homogênea e de
superfície plana. Tais características possibilitam a placa uma grande
capacidade de usinagem, aceitando os mais diversos acabamentos, podendo
ser cortada, pregada, parafusada, revestida com fórmica dentre outros
processos. Proporciona um bom acabamento e boa resistência física e
mecânica. O material não deve ser exposto à ação de intempéries.

Figura 7. Placas de compensado e MDF, respectivamente
Fonte: Site Atacadão da madeira.
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3.2.2 PROCESSOS

Os derivados de madeiras citados podem passar por diversos processos
de usinagem, destacam- se:

CORTES

CORTE COM MAQUINÁRIO ELÉTRICO: São cortes efetuados a partir da
utilização de serras elétricas a fim de otimizar a tarefa, a realizando com mais
agilidade e com menos esforço. Contudo, o custo desse tipo de corte é mais
elevado devido ao consumo de energia elétrica. São comumente utilizadas
serras tico-tico e serras circulares.

Figura 8. Corte com serra tico-tico
Fonte: O autor.

CORTE MANUAL: Esse é um processo mais exaustivo e demorado devido ao
trabalho braçal, são usados serrotes e arcos de serra para executar o corte.
Essa prática tem como ponto positivo o baixo custo operacional.
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Figura 9. Arco de serra fixo 12’’
Fonte: Site da Tramontina.

CORTE A LASER: Realizado com um equipamento de corte com precisão e
ótimo acabamento. Contudo, seu valor se torna elevado devido ao valor do
corte, que é cobrado em relação ao consumo elétrico do equipamento.

Figura 10. Corte a laser altamente detalhado em placas de derivados de
madeira
Fonte: Site Forestcnc.
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3.2.3 ACABAMENTOS SUPERFICIAIS

O acabamento superficial se dá através de duas formas:

LIXAMENTO MANUAL: Processo demorado que despende maior gasto
energético. São utilizadas lixas das mais variadas granulações para executar
diferentes tipos de acabamento. Apesar de mais exaustivo, a técnica permite
uma maior liberdade quanto a pressão utilizada para cada tipo de tarefa.

Figura 11. Acabamento realizado através de lixamento manual.
Fonte: Site da Madeireira Geovane.
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LIXAMENTO COM MAQUINÁRIO ELÉTRICO: É um processo mais rápido,
porém exige um maior cuidado com a quantidade de pressão utilizada durante
a execução tarefa para não prejudicar o acabamento do produto. São
comumente usadas a lixadeira orbital, a lixadeira roto-orbital, lixadeira angular,
lixadeira de cinta dentre outras.

Figura 12. Acabamento realizado através de lixadeira de cinta
Fonte: O autor.

3.2.4 PERFURAÇÃO DE PLACA

Mediante uma possível utilização de furos, serão analisados seus processos.

FURADEIRA MANUAL: É executado com uma furadeira comum, não demanda
grande esforço físico, possibilita liberdade de movimentos e gera pouco gasto
com energia elétrica.
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Figura 13.Execução de furo com furadeira manual
Fonte: O autor.

FURADEIRA DE BANCADA: Usa maquinário elétrico possui alta precisão e
variedade de espessuras de furos. Contudo gera maior desgaste de energia
elétrica e seu processo é mais demorado visto que deve fixar muito bem a peça
ao maquinário antes de iniciar o processo.
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Figura 14. Furadeira de bancada.
Fonte: O autor.

3.2.5 MONTAGEM DOS COMPONENTES

Após os cortes, lixamento e furos, caso necessário, será iniciado o
processo de união dos componentes.

MONTAGEM COM MATERIAIS EXTRAS: O processo ocorre através da
fixação por meio de pregos, cavilhas, parafusos dentre outros. O processo gera
uma boa resistência e facilita a retirada desses materiais e separação dos
componentes posteriormente, sendo muito bom para um futuro processo de
reciclagem do produto.
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Figura 15. Exemplos de fixação e retirada de pregos respectivamente
Fonte: O autor.

MONTAGEM COM ENCAIXES: A montagem ocorre a partir de encaixes
físicos feitos no próprio corpo das peças que serão ligadas. Gera um desgaste
a médio/ longo prazo e necessita de cortes extremamente precisos.

Figura 16. Tipos de encaixes em madeira.
Fonte: Site Madeira Maneira.
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MONTAGEM COM SOLDA: A solda seria usada para fazer parte da
sustentação da cadeira. Porém o custo fica mais elevado e a separação das
partes soldadas se torna inviável sem a danificação do produto final.

Figura 17. Exemplo de montagem com solda na estrutura de sustentação da
cadeira.
Fonte: Site da FEUC (Fundação Educacional Unificada Campo Grandense).

3.2.6 ACABAMENTO IMPERMEABILIZADO

Na confecção de qualquer produto a base de madeiras, a
impermeabilização é um processo imprescindível para proteger o produto final
contra umidade e riscos de apodrecimento, que irão afetar suas propriedades
mecânicas.

Durante

as

visitas

técnicas

foi

possível

observar

tais

consequências, visto que peças inteiriças eram abandonas a céu aberto sem
nenhum tratamento, e ao sofrerem contato com intempéries durante alguns
dias, apodreciam e se tornavam inapropriadas para uso. A placa, sem uma
camada protetora, absorveu água da chuva, se fragilizou e foi possível notar o
surgimento de mofo. Por isso, a importância de um selamento adequado,
mesmo para os produtos que irão ser utilizados dentro de casa.
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IMPERMEABILIZAÇÃO POR ENVERNIZAMENTO: A aplicação do verniz
serve tanto para proteger a cadeira quanto para agregar valor estético,
podendo atribuir diversos efeitos e mudar a tonalidade da madeira conforme
os desejos do projetista.

Figura 18. Exemplo de aplicação de verniz
Fonte: O autor.

IMPERMEABILIZAÇÃO POR PINTURA: Funciona de maneira similar ao
envernizamento, porém usa-se tintas específicas que também influenciam no
aspecto visual do produto. Dependendo da tinta, é necessária a aplicação de
mais de uma camada
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Figura 19. Aplicação de tinta impermeabilizante
Fonte: Site Aprimoredecor.

3.2.7 ESPUMAS PARA ESTOFAMENTO

Na confecção de qualquer produto a base de madeiras para descanso,
é necessário se pensar em qual tipo de espuma se faz necessária em caso de
estofamento, considerando sua densidade para que suporte bem o peso do
usário e gere conforto. O tipo de conforto que o usuário vai precisar está
diretamente relacionado a sua tarefa. Existe uma grande variedade de
densidades para o material, mas para uma atividade prolongada como o
descanso e que deve ser confortável para todos os tipos de usuários, o ideal é
que seja uma espuma de maior densidade, para acomodar bem tanto o maior
usuário como o menor.
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Figura 20. Espuma D-45
Fonte: Site Mercado Livre.

3.2.8 ESCOLHA DO MATERIAL E PROCESSOS

O OSB, do inglês Oriented Strand Board, significa Painel de Tiras de
Madeira Orientadas. Surgiu na década de 70 nos Estados Unidos como uma
segunda geração do waferboard, produto desenvolvido em 1954 pelo Dr.
James Clarke, no qual as tiras de madeira eram menores, sendo aplicadas em
todas as direções, enquanto o OSB é constituído por tiras maiores e
orientadas. O produto teve grande aceitação no mercado norte-americano,
substituindo rapidamente os demais painéis no ramo da construção
residencial. Se trata de um material com excelente resistência mecânica, de
qualidade uniforme e versátil, dessa forma sendo utilizado como um painel
estrutural, principalmente em construções, é produzido à partir de tiras de
madeira quase que 100% proveniente de galhos de madeira reflorestada com
espécies florestais de rápido crescimento, tendo um melhor reaproveitamento
em relação ao compensado, que utiliza o tronco da madeira, por exemplo.
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O OSB nacional é constituído por quatro camadas, sendo duas internas,
cruzadas no sentido perpendicular e as outras duas externas orientadas no
sentido longitudinal, que serão posteriormente unidas com resina e prensadas
sob alta temperatura, dessa forma, possibilitando que o produto desempenhe
sua resistência mecânica, estabilidade e rigidez que o tornam tão
característico. Serão ainda adicionados elementos aditivos ao painel estrutural
com o intuito de que impedir que o mesmo absorva grandes quantidades de
umidade e perca suas propriedades físicas e estruturais. Estimasse que a
aplicação de cola líquida assegure por volta de 8 +/- 3% de equilíbrio do
conteúdo de umidade ao material final.

3.2.9 VANTAGENS DO OSB
– Visual estético agradável e diferenciado;
– Ausência de espaços vazios em seu interior;
– Qualidade uniforme e consistente;
– Ausência de nós soltos ou fendilhados;
– Maior resistência aos impactos;
– Sustentável com grande aproveitamento de madeira, não utilizando o
tronco;
– Preço mais competitivo;
– Espessura uniforme e com menos perdas de lascas.
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3.2.10 DIMENSÕES E ESPESSURA DA PLACA

As espessuras das chapas variam de acordo com seu tipo, mas
geralmente pode-se encontrar chapas de 8 a 30mm de espessura, tendo 2440
mm de altura por 1220 mm de largura.

3.2.11 UTILIZAÇÃO

Além das utilizações usuais como sustentação, tapume e demais nas
construções civis, o OSB vem cada vez mais ganhando utilidade e destaque
na decoração de interiores e no ramo moveleiro. Empresas como a Todeschini,
que lançou a linha de móveis "DNA" com utilização do material, por exemplo,
vem cada vez mais popularizando sua utilização devido as suas propriedades.

3.2.12 FIXAÇÃO

De modo que os painéis tenham uma boa durabilidade, é necessário
logo após cortar as placas, selar as bordas dos painéis com tinta a base de
solvente, deixar um espaçamento de no mínimo 3 mm das bordas, afastar a
placa do solo, não deixar encontro de bordas das quinas dos painéis e fixar
com os mais diversos tipos de parafusos e até pregos em determinados casos
com placas de baixa espessura. Por ser um processo simples e pelas
qualidades do material, muito dificilmente não haverá possibilidade de
reutilização caso a fixação seja realizada de maneira adequada.
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Figura 21. Diferentes aplicações do OSB em obras e placas em diferentes
estados físicos
Fonte: O autor.

3.2.13 DESCARTE

Por ser derivado de madeira e não apresentar riscos à saúde e ao meio
ambiente durante seu tempo de uso, seu descarte é efetuado sem maiores
precauções com o material, o deixando exposto as ações de intempéries
durante o período relativo à espera da coleta pela empresa de limpeza urbana.
Desta forma, o material acaba por perder suas propriedades mecânicas, mofar,
apodrecer e impossibilita qualquer tipo de reutilização a não ser a queima de
carbono, no qual suas resinas são liberadas, causando impacto ambiental.
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Figura 22.Grandes cortes e até mesmo placas inteiras de OSB são
descartadas e expostas a intempéries, que danificam a estrutura da chapa e
impossibilitam reutilização
Fonte: O autor.

3.2.14 PROCESSOS

Para a confecção de apenas uma unidade para fins de prototipagem e
em escalas menores de produção, o corte da placa será efetuado
manualmente com utilização de uma serra tico-tico e serra circular,
normalmente utilizadas com a matéria prima na construção e que geram cortes
limpos, ou seja, sem perda de lascas de madeira que prejudiquem a estrutura
da placa. Para produção em larga escala, seria realizado o corte a laser, por
sua precisão e velocidade. O acabamento será feito com lixadeira de bancada,
para retirar qualquer traço de impureza que tenha permanecido da construção
e para realizar o acabamento final. Para selar o produto, será utilizado verniz
náutico, protegendo os componentes contra umidade. O processo de união
das partes e estofamento ou não do assento e encosto, serão definidos
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posteriormente após a geração de alternativas. A fácil produção do produto
final é fundamental para que possa ser facilmente replicado em todas as
situações descritas acima.

3.3 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO

O primeiro passo se dá ao estabelecer uma parceria com um
empreiteiro, sendo necessário nessa etapa estipular com a maior precisão
possível o prazo de encerramento da construção para que se possa ter acesso
à matéria prima. O ideal é que seja elaborado em conjunto com o empreiteiro
uma tabela que abrangesse suas construções e prazos de conclusão de obras,
para que o projetista possa planejar sua linha de produção sem incertezas
relacionadas a seu tempo de duração.
O passo seguinte se dá ao averiguar as condições mecânicas nas quais
se encontram as chapas de OSB e suas dimensões e espessuras. Essa etapa
é importante para definir o produto que será desenvolvido a partir do sistema.
Normalmente, as placas são utilizadas por inteiro ou em grandes cortes,
possibilitando uma ampla gama de possibilidades, contudo a espessura pode
ser fator determinante. Em placas com 20mm de espessura ou mais, o
processo se baseia em cortes simples com serras, mas para placas com
espessuras inferiores seria necessário antes dos cortes, um processo de união
de duas ou mais unidades com cola e pressão.
Após observar se as placas apresentam as condições necessárias ao
reaproveitamento, o projetista deve deslocar as placas retiradas do local de
obra para o local da fabricação do produto, onde as chapas de OSB devem
permancer protegidas das ações de intempéries, a fim de manter as
qualidades estruturais da matéria prima. O transporte é realizado de maneira
simples com o uso de uma caminhonete ou qualquer outro tipo de veículo
adequado para o transporte do material, que levará o material até um local
ideal de armazenamento.
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CAPÍTULO 4 - MODELAGEM
ETAPAS DO SISTEMA
Observar e executar cada etapa do processo com o intuito de recuperar
materiais descartados e aplica-los 100% na construção de um novo produto,
evitando consumo e extração desnecessária de matérias primas.

REQUISITOS
As características desejáveis para o sistema são:
● Ter contato direto com empreiteiro;
● Ter prazo para recuperar o material;
● Materiais em condições de uso;
● Transporte e armazenamento adequado dos materiais;
● Produto de fácil produção;
● Ter baixo custo.

RESTRIÇÕES
● Tempo de duração da obra, e
● Condições dos materiais recuperados.

4.1 MODELAGEM VERBAL

Desenvolver um produto ergonomicamente adequado a partir de OSB
oriundo da construção civil, sendo constituído pela menor quantidade possível
de componentes.
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Requisitos
As características desejáveis para o produto são:
● Ser seguro;
● Ser resistente;
● Ser leve;
● Ter preço acessível;
● Ser confortável;
● Ter forma estética agradável;
● Ser de fácil produção.

Restrições
As restrições para o produto são:
● Dimensões de portas e elevadores, e
● Condições das placas recuperadas.

4.2 ANÁLISE DE SIMILARES COM PNI

Na análise de similares foram considerados produtos que atinjam direta
ou indiretamente os requisitos do projeto. As pesquisas focaram em cadeiras
com o uso de OSB e também considerou como relevante o uso de materiais
alternativos.
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CADEIRA FLAT OSB
Estrutura em MDF, assento e encosto em OSB natural e revestimento/
acabamento em P.U.
Dimensões (Altura, Largura e profundidade): 905mm X 506mm X 475mm

Figura 23. Cadeira Flat
Fonte: Site P&C ArteMobili.

PNI: Como pontos positivos, sua altura e largura, que permitem bom apoio a
coluna e espaço para se ajeitar. Uso parcial de OSB. Sua estética é simples,
mas é um produto leve e fácil de movimentar. De negativo, seu elevado preço
de R$ 613,47 pelo jogo de duas cadeiras.
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CADEIRA CHURCH OSB
Estrutura em OSB, estofado em espuma e acrylon
Dimensões (Altura, Largura e profundidade): 650mm X 650mm X 700mm

Figura 24.Cadeira Church
Fonte: Site Casa Carioca.

PNI: Como pontos positivos, sua altura e largura, que permitem conforto e
espaço para se ajeitar. Sua estética é simples, porém elegante com a forma e
o verniz para o acabamento. Porém aparenta ser difícil move-lo e suas laterais
limitam os movimentos dos usuários.
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X-2 CHAIR
Estrutura em papelão
Dimensões (Altura, Largura e profundidade): 835mm X 540mm X 560mm

Figura 25. X-2 Chair
Fonte: Site Archiexpo.

PNI: Como pontos positivos, sua altura, largura e curvas que permitem
conforto e espaço para se ajeitar. Possui dupla função como cadeira e
espreguiçadeira e usa material reaproveitado.
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CADEIRA MOSHTAKY
Estrutura em MDF
Dimensões (Altura, Largura e profundidade): Não encontrado

Figura 26. Cadeira Moshtaky
Fonte: Site Pinterest.

PNI: Como pontos positivos, tem o conceito de planos seriados que ajudam a
dividir o peso e dar maior resistência. Porém o encaixe dos pés é esteticamente
desagradável.
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CADEIRA DESTAK
Estrutura em compensado com acabamento em folheado melamínico
Dimensões (Altura, Largura e profundidade): 850mm X 500mm X 500mm

Figura 27. Cadeira Destak
Fonte: Site Designoteca.

PNI: Como pontos positivos, sua altura e largura que permitem conforto e
espaço para se ajeitar. Montagem realizada com encaixes mecânicos e alguns
parafusos. Porém o espaço entre o assento e o encosto é muito grande e as
pernas são muito finas, passando um aspecto de fragilidade.
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CAPÍTULO 5 - DIAGNOSE ERGONÔMICA E ALTERNATIVAS
5.1 ANÁLISE DA TAREFA – DIAGNOSE ERGONÔMICA

Através da observação assistemática, podemos analisar os aspectos da
tarefa estudada. Tais aspectos são descritos a seguir:

Figura 28. Quadro da caracterização da tarefa
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2010)

49

DISCRIMINAÇÃO DA TAREFA:

Figura 29. Quadro de atividades e meios.
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2010)
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AMBIÊNCIA DA TAREFA

No ambiente onde o descanso é realizado, por mais que o ambiente
escolhido seja o mais protegido possível, podem existir interferências, como
ruídos oriundos da rua e do uso de eletrodomésticos.
A iluminação é artificial, gerada por lâmpadas presentes dentro do cômodo.
A temperatura é variante, geralmente quente de acordo com os levantamentos.

AMBIÊNCIA TECNOLÓGICA DA TAREFA

Por mais que exista interação do usuário com celular e TV, a tarefa de
descansar não exige o uso de objetos tecnológicos, apenas a cadeira.

ANÁLISE MACROERGONÔMICA

Na análise feita, a moradia do usuário se situa no Andaraí, bairro da
zona norte carioca. O local dispõe de dois quartos, cozinha e banheiro. A tarefa
exige a interação do usuário com a cadeira. Usuário é capacitado para utilizar
o produto e descansar de maneira adequada.

ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA TAREFA

O usuário observa a cadeira e se dirige até o objeto. Em seguida, caso
necessário ele move/ajeita a cadeira para ajustá-la a melhor posição para se
sentar. Ao sentar, usuário ajeita seu corpo para se acomodar da melhor
maneira possível para descansar ou desenvolver alguma outra atividade tal
qual ler, ver tv, usar o celular, escrever, conversar dentre outras atividades.
Após um período de tempo utilizando a cadeira, o usuário se levanta e
locomove-se em direção a outro cômodo.
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Figura 30. Fluxograma de atividades da tarefa
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2010)
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Tabela 2. Tabela do registro comportamental

Usuário observa o móvel

Se dirige ao móvel

53

Move o móvel

Se senta

54

Ajeita o corpo em posição
confortável

Descansa ou realiza alguma
atividade

55

Se levanta

Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2010)

REGISTRO CURSIVO – MINUTO A MINUTO
Tabela 3. Tabela do registro cursivo – minute a minuto
Tempo
Primeiro minuto

Atividade
Usuário observa o móvel para
descanso, se locomove até o mesmo e
se senta.

Segundo minuto

Usuário se ajeita e assiste TV.

Terceiro minuto

Usuário continua sentado e conversa.

Quarto minuto

Usuário continua sentado e conversa.

Quinto minuto

Usuário continua sentado e conversa.

Sexto minuto
Sétimo minuto
Oitavo minuto
Nono minuto
Décimo minuto

Usuário continua sentado, pega o
celular e começa a utiliza-lo.
Usuário continua sentado e utiliza o
celular.
Usuário repousa o celular, continua
sentado e conversa.
Usuário continua sentado e conversa.
Usuário se levanta e dirige-se até outro
cômodo.
Fonte: O autor.
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REGISTRO DIACRÔNICO DE FREQUÊNCIA DE EVENTOS

Registro de duração de tempo dos acionamentos do usuário durante a tarefa.

Tabela 4. Tabela do registro diacrônico de frequência de eventos
Comportamentos dos
acionamentos
Observar a cadeira
Se locomover
Se sentar
Se levantar
Descansar
Usar o celular
Ver TV

Comportamentos dos
acionamentos
2 seg.
10 seg. 10 seg.
3 seg.
3 seg.
540 seg.
322 seg.
300 seg.
Fonte: O autor

Total
2 seg.
20 seg.
3 seg.
3 seg.
540 seg.
322 seg.
300 seg.

REGISTRO DIACRÔNICO DE FREQUÊNCIA TEMPORAL DO EVENTO

A atividade observada é o comportamento do usuário durante o intervalo
de tempo de 10 minutos.

Tabela 5. Tabela do registro diacrônico de frequência temporal do evento
Comportamento
Tomada de informações

Frequência

Total

Tronco inclinado

//////////////

14

Tronco ereto

////////

8

Flexionado

////////////

12

Ereto

//////

6

Tronco

Braços

Mão
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Celular

//////////

10

Controle

////

4

Flexionadas

////////

8

Levemente flexionadas

////////////

12

Cruzadas

///

3

Pernas

Fonte: O autor
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Figura 31. Quadro da assunção postural
Fonte: O autor, baseado em MORAES/MONT’ALVÃO (2010)
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5.2 GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS
Nessa etapa, após toda a análise de materiais, processos e similares,
foram geradas alternativas projetuais.

ALTERNATIVA 1

Cadeira com pernas encaixadas - Consiste em uma cadeira com pernas
encaixáveis, para uma montagem firme e simples.

Figura 32. Primeira alternativa
Fonte: O autor.

60

ALTERNATIVA 2

Cadeira com sistema de encaixes dentados e inclinados - Consiste em uma
cadeira com sistema de encaixe por duas peças dentadas e inclinadas abaixo
do assento para conferir firmeza e estabilidade.

Figura 33. Segunda alternativa
Fonte: O autor.
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ALTERNATIVA 3

Cadeira com dupla lateral - Consiste em uma cadeira com encaixe mecânico
e reforço com parafusos, em duas peças laterais, gerando maior firmeza e
resistência.

Figura 34. Terceira alternativa
Fonte: O autor.
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ALTERNATIVA 4
Cadeira com assentos seriados - Consiste em uma cadeira com assento
seriado, no qual o último plano possui as pernas inseridas, exemplificado no
modelo reduzido a esquerda.

Figura 35. Quarta alternativa
Fonte: O autor.
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ALTERNATIVA 5

Cadeira com encosto e assento inclinados - Cadeira com laterais de fácil
produção e montagem, fixado por meio de parafusos no encosto e assento.

Figura 36. Quinta alternativa
Fonte: O autor.
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5.3 MATRIZ DECISÓRIA

Na matriz decisória os requisitos são classificados de acordo com a
importância de aplicação ao produto. É concedida maior atenção aos requisitos
mais importantes para o usuário alvo. Os requisitos foram listados na matriz
decisória e foram dados pesos de 1 a 5 de acordo com a importância de cada
um.

Requisitos:
- Ser resistente – É um dos requisitos mais importantes do produto, visto que
a cadeira para descanso sem estabilidade compromete totalmente a execução
da tarefa e o próximo requisito.
- Ser seguro – É um dos requisitos mais importantes e está diretamente
relacionado com o requisito anterior. Trata da segurança do usuário durante a
realização da tarefa.
- Ser leve – É um requisito importante e está diretamente relacionado a
praticidade do produto, evitando desgastes e desconforto pelo usuário;
- Ter preço acessível – É um requisito importante do produto, pois o público
alvo se encontra em um nicho que busca por produtos ecologicamente corretos
e a preço acessível como alternativa aos móveis padronizados e caros.
- Ser confortável – Característica fundamental do produto, uma vez que
descansar e relaxar são sua função principal.
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- Ter a forma estética agradável – A forma do produto influencia diretamente
na escolha do usuário, pois representa além do móvel, um recurso visual e
estético para o lar.
- Ser de fácil reprodução – A fácil reprodução do produto influencia
diretamente no processo de corte da chapa, montagem, desmontagem e preço
final, sendo assim um fator muito importante ao produto.

Tabela 6. Tabela da matriz decisória
REQUISITOS
Ser seguro
Ser
resistente
Ser
confortável
Ser de fácil
reprodução
Ter a forma
agradável
Ter preço
acessível
Ser Leve
TOTAL

PESOS

ALTERNATIVA
1
Nota
Valor

ALTERNATIVA
2
Nota
Valor

ALTERNATIVA
3
Nota
Valor

ALTERNATIVA
4
Nota
Valor

ALTERNATIVA
5
Nota
Valor

5

5

25

3

15

5

25

2

10

5

25

5

5

25

3

15

5

25

2

10

5

25

5

4

20

5

25

4

20

4

20

5

25

5

3

15

4

20

4

20

4

20

5

25

5

3

15

5

25

4

20

5

25

5

25

4

4

16

5

20

3

12

5

20

5

20

3

5

15

5

15

5

15

5

15

5

15

131

135

137

120

160

Fonte: O autor

Legenda:
Notas: 1 - atende muito pouco o requisito/ 2- atende pouco/ 3 - atende com
restrições / 4 – atende Bem / 5 - atende muito bem
Valor = peso x nota da alternativa
Total = somatório de Valor
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5.4 DETALHAMENTO DA ALTERNATIVA ESCOLHIDA

Figura 37. Cadeira com laterais de fácil produção e montagem, fixado por
meio de parafusos no encosto e assento, com detalhamento a direita
Fonte: O autor.

● Inclinação do encosto favorece o descanso dos músculos espinhais e
diminui a pressão sobre os discos intervertebrais;
● Pernas possuem ângulos mais abertos, proporcionando maior
estabilidade ao móvel;
● Forma agradável, leve, diferenciada e simples, que facilita o corte e
produção em série da peça;
● Fabricada apenas com os gabaritos da peça lateral, encosto e
assento;
● Fixação por parafusos evita perda de lascas durante o tempo de uso
do produto.
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CAPÍTULO 6 – PROJETAÇÃO, MANEQUINS
ANTROPOMÉTRICOS E MOCK-UP
6.1 PROJETAÇÃO ERGONÔMICA

Sistema-alvo: Descanso e relaxamento no lar.
Meta do sistema: Usuário descansa e realiza outras atividades em uma cadeira
adequada e de qualidade.
Componentes do sistema:
- Encosto da cadeira;
- Assento da cadeira, e
- Peças laterais da cadeira.

REQUISITOS E NECESSIDADES DO PROJETO
● Ambiente: Sala da residência.
● Estrutura: O móvel irá se posicionar sobre o chão e pode ou não estar
afastado da parede.
● Restrições: O móvel node pode ultrapassar a medida de 1 metro
quadrado.

REQUISITOS

DA

TAREFA

–

TOMADA

DE

INFORMAÇÃO

E

ACIONAMENTO

Os requisitos da tarefa foram determinados pelos princípios:
Princípio de importância
● O assento deve contemplar todos os usuários e ser confortável para
melhorar seu desempenho durante a atividade.
● O encosto deve ter a medida e angulação adequadas para todos os
usuários, proporcionando conforto e segurança.
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● A base deve estar na altura adequada para contemplar todos os
usuários, para que possam utilizar a cadeira sem esforço ou
constrangimentos.

Princípio de frequência de uso:
● Sendo sua principal função o descanso, todas as partes devem
interagir bem e gerar relaxamento e conforto.

Princípio funcional:
● Irrelevante.

Pricípio de sequência de uso:
● Irrelevante.

REQUISITOS DA TAREFA (CHECKLIST)

Tabela 7. Tabela da tomada de informações e acionamento
Tomada de informação
Não é necessário um requisito para a tomada de informação.
Acionamentos
os

O produto deve possuir assentos profundidade e largura adequadas para todos
os usuários.
As costas do produto devem estar na angulação e dimensões adequadas para
todos os usuários.
A base deve estar na altura adequada para ajustar o assento e contemplar todos
os usuários.
Fonte: O autor
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Tabela 8. Tabela de requisites da tarefa e dimensões relevantes
Requisitos da tarefa

Dimensões relevantes

O usuários extremos devem ter
conforto com relação a largura e altura
do assento.

Largura e altura poplítea do usuário
sentado (mulher percentil 1%).

A profundidade e largura do assento
devem ser confortáveis para usuários
extremos.

Usuário com maior quadril sentado
(mulher percentil 1%).

Angulação do encosto deve
proporcionar descanso e conforto para
o usuário.

Angulação do encosto entre 90° e 105°
para usuários sentados (homem e
mulher)

Largura e altura do encosto devem
proporcionar conforto para usuários
extremos.

Largura e altura das costas do maior
usuário sentado (homem percentil
99%).

Fonte: O autor

POPULAÇÃO USUÁRIA

Tabela 9. Tabela da população usuária
Projeto

População usuária

Móvel para descanso em ambientes Homens e mulheres, acima dos 16
domésticos.
anos.
Fonte: O autor

Neste estudo foi usado o sistema antropométrico de Henry Dreyfuss com base
no livro “As Medidas do Homem e da Mulher: Fatores humanos em design”.

A projetação deve levar em conta as diferentes alturas compreendidas
no público alvo. Deve levar em consideração o maior homem e a menor
mulher, procurando atender a maior porcentagem possível da população.
Porcentagem a ser acomodada: 98%.
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Percentis utilizados:
Mulher percentil 1% (menor)
Homem percentil 99% (maior)

Informação soubre roupas:
Não foi preciso adicionar nenhum valor sobre equipamentos ou roupas,
já que os usuários usam apenas roupas comuns e objetos como celulares,
controles de tv, revistas dentre outros.

6.2 MANEQUINS ANTROPOMÉTRICOS

Menor mulher (1%) e maior mulher (99%)

Figura 38. Bonecos antropométricos menor (1,47 m) e maior mulher (1, 77 m)
Fonte: Livro “Dreyfuss, As medidas do homem e da mulher, 2005”.
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Maior homem 99%

Figura 39. Bonecos antropométricos Dreyfuss maior homem (1,92 m)
Fonte: Livro “Dreyfuss, As medidas do homem e da mulher, 2005”.

DIMENSÕES DOS USUÁRIOS EXTREMOS

Foram considerados apenas as medidas relevantes aos usuários
extremos, como fator limitante da projetação.
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Menor mulher (1%) e maior mulher (99%)

Figura 40. Bonecos antropométricos menor e maior mulher profundidade e altura
poplítea e maior quadril na posição sentada.
Fonte: Livro “Dreyfuss, As medidas do homem e da mulher, 2005”.
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Homem 99%

Figura 41. Bonecos antropométricos Dreyfuss homem 99% largura costas e busto e
altura das costas
Fonte: Livro “Dreyfuss, As medidas do homem e da mulher, 2005”.

Para o dimensionamento do produto e seus componentes foram feitas
pesquisas em livros e artigos que pudessem complementar as informações
contidas no livro de Henry Dreyfuss, 2005, citado anteriormente. Para a tabela
a seguir, foram considerados o livro "Emile Pronk, Dimensionamento em
Arquitetura”, de 2003", o artigo " Avaliação ergonômica de cadeiras de
madeiras e derivados”, de 2010 (DE SOUZA, Amaury Paulo et al ) e a
dissertação de mestrado de Mariana Huet, “Avaliação ergonômica e
cinesiológica dos constrangimentos musculo-esqueléticos da região sacrolombar na postura sentada em viagens aéreas longas, capítulo 3, Ergonomia
da postura sentada”, de 2003"
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Tabela 10. Tabela de componentes do produto e dimensões
COMPONENTES DO PRODUTO

DIMENSÕES (mm)

Altura do assento

430 a 490

Largura do Assento

340 a 470

Profundidade do Assento

420 a 470

Altura do encosto

300 a 600

Largura do encosto

340 a 470
Fonte: O autor

Tabela 11. Tabela de componentes do produto e posições
COMPONENTES DO PRODUTO

POSIÇÕES

Inclinação do assento

0° a 26°

Ângulo entre assento e encosto

90° a 108°

Fonte: O autor

6.3 MOCK-UP

Com o intuito de validar dimensões e posturas do usuário introduzidas
no item anterior, foi produzido um mockup, em escala real do produto, com a
utilização do material final.
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Figura 42. Desenho do gabarito na placa
Fonte: O autor.

Figura 43. Cortes com serra circular e tico-tico, respectivamente
Fonte: O autor.
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Figura 44. Gabarito sendo utilizado para confecção do corte da segunda peça
lateral
Fonte: O autor.

Figura 45. Cortes das peças do assento e encosto e marcação dos furos na
peça lateral
Fonte: O autor.
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Figura 46. Mockup finalizado e pronto para validação
Fonte: O autor.

Figura 47. Teste de dimensionamento para homem e mulher
Fonte: O autor.
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Figura 48. Teste de postura e resistência para homem e mulher
Fonte: O autor.

6.4 OBSERVAÇÕES
Com a construção e validação do mockup, foi possível notar aspectos
construtivos que apenas com desenhos e estudos não seriam detectados.
Alguns ângulos, inclinações e dimensões foram alterados durante o processo
com a finalidade de trazer maior conforto, segurança e estabilidade ao produto
final, possibilitando os ajustes necessários ao protótipo na etapa seguinte.
Pelo fato do OSB ser constituído por lascas de madeira prensada, a
peça não possui nós como a madeira tradicional e o encaixe mecânico se torna
uma opção de risco, visto que a médio/longo prazo o desgaste vai gerar perdas
de lascas de madeira, podendo ocasionar em acidentes. Desta forma, o
processo de união das partes será efetuada com o uso de parafusos fixer com
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acabamento chato phillips bicromatizados de 10 cm, não oferecendo riscos a
integridade física dos usuários, já que o OSB interage muito bem com a fixação
por parafusos e atribuindo ainda um aspecto visual rústico ao produto. As
peças laterais também irão passar um processo de acabamento com verniz
náutico Sparlack para maior proteção e resistência.
As peças do assento e encosto serão confeccionadas com espuma D45,
por possuir a densidade específica necessária para suportar mais de 100 kg,
peso do maior homem, sem perder qualidade e conforto. O tecido escolhido foi
chenille marrom, próprio para a confecção de estofados para móveis, utilizando
como base recortes da própria placa de OSB.
Foi realizado um estudo de aproveitamento da placa utilizada com o
intuito de avaliar o melhor meio possível de realizar o corte das peças, sem
que houvesse desperdício desnecessário de matéria prima e que fosse
aproveitado o máximo possível do material recuperado, podendo confeccionar
até dois produtos por placa.

Figura 49. Estudo de aproveitamento de placa
Fonte: O autor.
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CAPÍTULO 7 - PROTÓTIPO
Após os testes realizados com o mockup e validação de posturas e
dimensões com o mesmo, foi construído um protótipo.

Figura 50. Acabamento com lixamento e marcações de furos da peça lateral
Fonte: O autor.
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Figura 51. Finalização das marcações e início da furação
Fonte: O autor.

Figura 52. Furações do encosto e assento nas peças laterais
Fonte: O autor.
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Figura 53. Preparação do processo de acabamento com verniz das peças
laterais
Fonte: O autor.

Figura 54. Primeira aplicação de verniz nas peças
Fonte: O autor.
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Figura 55. Aplicações das demais camadas de verniz
Fonte: O autor.

Figura 56. Componentes da cadeira junto a furadeira e parafusos,
respectivamente
Fonte: O autor.
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Figura 57. Fixação do assento às peças laterais com auxílio da furadeira
Fonte: O autor.

Figura 58. Fixação do assento às peças laterais com auxílio da furadeira
Fonte: O autor.
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Figura 59. Fixação do assento às peças laterais com auxílio da furadeira
Fonte: O autor.

Figura 60. Término da fixação do assento com auxílio de chave de fenda
Fonte: O autor.
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Figura 61. Cadeira com todas as partes do conjunto fixadas e bem acabadas
Fonte: O autor.

Figura 62. Teste do produto em dimensões limitantes como portas de
elevador e de casa, respectivamente
Fonte: O autor.
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CAPÍTULO 8 - VALIDAÇÃO
Após a construção do protótipo, foram realizados testes com usuários
separadamente com o intuito de validar resistência, conforto, posturas e
demais requisitos exigidos durante o desenvolvimento do projeto.

Dimensões dos usuários

Figura 63. Teste de dimensões com mulher com maior quadril (1,52m) e
mulher idosa (1,48m)
Fonte: O autor.
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Figura 64. Teste de dimensões com maior homem (1,92m) e homem com
105 kg (1,80m)
Fonte: O autor.
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Figura 65. Teste de postura com mulher com maior quadril (1,52m) e mulher
idosa (1,48m)
Fonte: O autor.

Figura 66. Teste de postura com maior homem (1,92m) e homem com 105 kg
(1,80m)
Fonte: O autor.
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Figura 67. Teste de postura frontal com mulher com maior quadril (1,52m) e
mulher idosa (1,48m)
Fonte: O autor.

Figura 68. Teste de postura frontal com maior homem (1,92m) e homem com
105 kg (1,80m)
Fonte: O autor.
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POSSIBILIADADE DE MOBILIDADE DA CADEIRA NO AMBIENTE
DOMÉSTICO

Figura 69. Primeiro teste de mobilidade da cadeira com maior homem
(1,92m)
Fonte: O autor.

Figura 70. Segundo teste de mobilidade da cadeira com maior homem
(1,92m)
Fonte: O autor.
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Figura 71. Terceiro teste de mobilidade da cadeira com mulher (1,60m)
Fonte: O autor.

TESTE DE RESISTÊNCIA

Figura 72. Teste de resistência com mulher de 140 kg e homem de 105 Kg
Fonte: O autor.
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DIMENSÕES DOS USUÁRIOS

A cadeira não possui dimensões exageradas com relação aos usuários
utilizados para a validação. Não aparentando ser pequena com relação ao
maior homem (1,92m), nem parecendo ser muito grande com relação a menor
mulher (1,48m).

POSTURA DOS USUÁRIOS SENTADOS

Todos os usuários relataram muito conforto e relaxamento com relação
as inclinações e densidade da espuma, ressaltando a inclinação do encosto e
o pequeno espaçamento entre o encosto e o assento como fator determinante
para o relaxamento da coluna. A largura da cadeira ficou boa para todos os
usuários e foi elogiada pela usuária com o maior quadril, possibilitando que ela
se ajeite confortavelmente na cadeira. Com relação à altura do assento, apesar
de ter ficado de boa estatura para os outros usuários, a menor mulher de 1,48m
apresentou dificuldade para encostar a sola dos pés no chão, mantendo seu
calcanhar levemente elevado, levantando assim a possibilidade de reduzir em
alguns poucos centímetros a altura do assento com relação ao chão para gerar
conforto total a todos os usuários, já que a espuma D-45, que é mais densa,
deve ser mantida visando maior durabilidade e conforto para os usuários mais
pesados.

POSSIBILIDADES DE MOBILIDADE DA CADEIRA NO AMBIENTE
DOMÉSTICO
A cadeira apresenta três diferentes maneiras para que o usuário possa
movê-la pelo ambiente, seja qual for a finalidade. A primeira, levantando a
cadeira pela frente, com as mãos na peça lateral abaixo do assento é útil, mas
gera desconforto na coluna a longo prazo. A segunda, ressaltada como ideal
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pelo maior homem, se dá levantando a cadeira ao passar o braço por cima do
encosto e segurando por baixo do espaço entre encosto e assento, gerando
pouco esforço e mais facilidade de locomoção. O terceiro é bem similar ao
primeiro, porém a pega ocorre na parte traseira da cadeira, que apesar de não
exigir tanto esforço da coluna como na primeira, dificulta o andar para os
homens, mas que foi ressaltado pelas mulheres por ser mais fácil de pegar a
cadeira pela base. Desta forma, os usuários homens gostaram mais da
segunda maneira para mover a cadeira, enquanto as usuárias mulheres
preferiram a terceira maneira.

TESTE DE RESISTÊNCIA
A cadeira foi testada com alguns usuários homens de aproximadamente
100 kg para garantir uma boa resistência, mas o teste definitivo para saber se
de fato a cadeira suportaria um usuário com uma diferença considerável de
peso acima dessa faixa, foi realizado com uma usuária de 140 kg. A cadeira
resistiu bem e possibilitou que a usuária se ajeitasse e tivesse boa postura,
respondendo dessa forma de maneira muito positiva ao teste.
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CAPÍTULO 9 – FICHAS E DESENHOS TÉCNICOS
9.1 FICHA TÉCNICA

ENCOSTO

96

ASSENTO

97

LATERAL

98

MONTAGEM

99

9.2 DESENHO TÉCNICO

O primeiro passo que deve ser tomado ao realizar o corte das peças é
desenhar a peça lateral na chapa de madeira, utilizando suas dimensões
máximas como linhas guias e posteriormente inserir os ângulos das pernas e
encosto para finalizar o ajuste. Após realizar esta etapa, utilizando uma serra
circular, deve-se cortar os ângulos das pernas e encosto, já que possuem
linhas retas, facilitando o corte. Em seguida, com a serra tico-tico, serão
executados os cortes em regiões mais complexas, como a curva superior onde
será fixado o assento e na região onde se encontra a inclinação entre assento
e encosto. Finalizando o acabamento de arestas e da peça com lixadeira de
cinta. As peças de encosto e assento são peças retangulares, simples de
serem cortadas apenas com a serra circular, não necessitando de maiores
especificações.

100

101

102

103

104

105
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CAPÍTULO 10 – CONCLUSÃO DO PRIMEIRO TESTE DO PROTÓTIPO

Com os testes de validação, foi possível avaliar o conforto e postura dos
usuários, obtendo respostas positivas dos mesmos. O estudo “Obtendo as
Propriedades Necessárias ABNT NBR 13579-1” de Celso I. Toyoshima,
publicado em 2012 pela empresa Evonik, que demonstra a reação da espuma
D-45 de acordo com a norma NBR 13579-1, em colchões e colchonetes de
espuma flexível, mostra que em dois ensaios de deformação permanente por
compressão, ou seja, deformação por uso, a espuma perdeu em média 2,8
centímetros de espessura. Portanto, considerando as dimensões relevantes
ao produto e o conforto da maioria dos usuários, considerando a deformação
prevista para o material, as atuais dimensões da cadeira devem ser mantidas,
mesmo que usuários muito extremos como mulheres com menos de 1,50 m
não encostem totalmente os pés no chão, visando a não segmentação do
produto. A cadeira é fácil de ser movida pelo lar. Ao final da prototipagem,
considerando todos os gastos envolvidos, como transporte, tecido e
estofamento, foi possível construir uma unidade do produto com custo final
total de R$160,00, possibilitando levar o produto ao mercado com preço
acessível.

Tabela 12. Tabela resumida de formulação e resultados - Espuma D-45
Referência

Ensaio 1

Ensaio 2

Deformação
permanente por
compressão

Máx 8

3,5

2,1

Perda de
espessura por
fadiga dinâmica

Máx 4

....

1,5%

Fonte: Evonik
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CAPÍTULO 11 - REVALIDAÇÃO DE TESTES DO PROTÓTIPO

Como o protótipo não teve suas dimensões alteradas, foram revalidados
os testes de postura, resistência e conforto do produto, com usuários de
dimensões e pesos relevantes ao bom funcionamento e segurança da cadeira.
Além deles, foram realizados testes e registros com outros 20 usuários dos
mais diversos padrões ergonômicos e das mais diversas faixas etárias, com
destaques para homem maior que o maior homem, maior mulher e mulher
pequena e magra.

Figura 73. Teste de postura com mulher de 140 kg e mulher com 1, 52 m,
ambas com maior quadril
Fonte: O autor.
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Figura 74. Teste de resistência e conforto com mulher de 140 kg e mulher
com 1, 52 m, ambas com maior quadril
Fonte: O autor.

Figura 75. Teste de postura e conforto com homem maior que o maior
homem com 1,97 m, maior mulher com 1,77 m e mulher magra com 1, 58 m
Fonte: O autor.
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Figura 76. Teste de postura e conforto com maior homem com 1,92 m,
homem adulto, mulher jovem com maior quadril e homem jovem com 1,68 m
Fonte: O autor.

Figura 77. Teste de postura e conforto com usuários de diferentes faixas
etárias
Fonte: O autor.
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DIMENSÕES DOS USUÁRIOS

A cadeira não possui dimensões exageradas com relação aos usuários
utilizados para a validação. Ficou com as dimensões confortáveis para o
homem maior que o maior homem (1,97m), assim como com relação a mulhres
com menos de 1,60 m.

POSTURA DOS USUÁRIOS SENTADOS

Todos os usuários relataram muito conforto e relaxamento com relação
as inclinações, dimensões do produto e densidade da espuma, ressaltando a
inclinação do encosto e o pequeno espaçamento entre o encosto e o assento
como fator determinante para o relaxamento da coluna. O encosto recebeu
elogios das mulheres com menos de 1,60 m por seu dimensionamento, que
não ficou muito grande e alto, podendo assim gerar conforto contemplando
todos os usuários. A largura da cadeira ficou boa para todos os usuários e
possibilitou que todos se ajeitem confortavelmente na cadeira, recebendo
elogios principalmente pelas mulheres com o maior quadril. Com relação à
altura do assento, ficou de boa estatura para os outros usuários. A espum D45, mesmo após um ano de testes com a cadeira, continua proporcionando
conforto para todos os usuários.

TESTE DE RESISTÊNCIA
A cadeira foi testada novamente um ano após os primeiros testes de
resistência com alguns usuários homens de aproximadamente 100 kg para
garantir uma boa resistência e com uma usuária de 140 kg, para confirmar que
o produto ainda mantinha sua resistência estrutural por completo. Ao final dos
testes de revalidação, a cadeira resistiu muito bem e possibilitou que a usuária
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se ajeitasse e ficasse confortável sem perder a postura, respondendo dessa
forma de maneira muito positiva ao teste.

CONCLUSÃO
Com a conclusão do projeto, fiquei satisfeito por ter utilizado matérias
primas reaproveitadas da construção civil, dando finalidade à um material que
é descartado e tem como fim lixões, onde apodrece e perde qualquer
capacidade de ser reaproveitado que não seja por combustão, gerando dessa
forma um impacto ambiental desnecessário. Desenvolver um projeto levando
em consideração a reutilização de materiais finitos como madeiras e derivados
é de suma importância e possibilita além do aumento do ciclo de vida de
matérias primas, seu reaproveitamento 100% em outro produto, além de
proporcionar um produto e sistema que podem ser desenvolvidos tanto em
micro escala, por pessoas que tem interesse em marcenaria e querem
reaproveitar materiais, quanto em larga escala, com a produção em série da
cadeira.
A idéia de recuperar o material gerou uma desconfiança inicial ao
empreiteiro e ao arquiteto, mas que foi sanada ao longo das visitas. A maior
dificuldade foi com relação aos prazos de conclusão da obra, que em caso de
atraso representariam riscos a conclusão do projeto. As placas de OSB se
encontraram em boas condições, um pouco sujas devido aos resíduos de
poeira da obra, mas nada que danificasse as propriedades do material. Sendo
assim necessário um contato prévio com o empreiteiro, o desenvolvimento de
uma tabela de conclusão de obras por parte do empreiteiro seria de grande
utilidade, e visitas constantes para ver quais materiais serão utilizados e suas
condições.
A pesquisa e testes realizados em cada etapa do processo foram
importantes para o desenvolvimento do produto e suas dimensões. Foi
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possível um estudo de aproveitamento da placa recuperada, podendo
desenvolver reduzir ao mínimo as sobras de madeira dos cortes das peças da
cadeira. Além de poder analisar melhor os encaixes dos componentes.
Com os testes de validação, foi possível avaliar o conforto e postura dos
usuários, obtendo respostas positivas dos mesmos. Foram realizados testes
com todos os tipos de usuários e com diversas faixas etárias. A espuma D45
provou ter sido a melhor escolha para estofamento, mantendo sua qualidade
estrutural mesmo após um ano de validações. A cadeira é fácil de ser movida
pelo lar. Ao final da prototipagem, considerando todos os gastos envolvidos,
como transporte, tecido, estofamento e aluguel do espaço físico para realizar
os cortes e armazenar as placas, foi possível construir uma unidade do produto
com custo médio final total de 160 reais, possibilitando levar o produto ao
mercado com preço acessível.
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