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RESUMO

BORGES, Augusto. Kit auxiliar para grafiteiro. Niterói: Universidade Federal
Fluminense, 2017. (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.)

A área de pesquisa do projeto trata-se da cultura e da arte urbana, muito
presente no mundo contemporâneo, onde o foco se dá no campo de trabalho
dos grafiteiros. O ‘’Kit auxiliar para grafiteiros’’, visa desenvolver uma cinta de
utilidades e um carrinho de transporte de materiais baseado nas necessidades
do dia-a-dia desses profissionais.
O Kit auxiliar é composto por duas partes, elaboradas embasadas nas
necessidades observadas e coletadas em campo. A Cinta de utilidades,
elaborada para comportar os materiais mais necessários e de maior uso do
profissionais, visando maior conforte e segurança, e o Carrinho de transporte,
desenvolvido para o deslocamento mais seguro e organizado dos materiais,
além de propor conforto e garantir menor desgaste físico do usuário.
Palavras-chaves: Arte urbana. Grafiteiros. Segurança.
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ABSTRACT
BORGES, Augusto. Auxiliary kit for graffiti artists. Niterói: Universidade
Federal Fluminense, 2017. (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.)

The project's research area is urban culture and art, so present in contemporary
society, focusing on graffiti artists' work. This project's proposal is called
"Auxiliary Kit for Graffiti Artists", in wich an utility belt and a trolley were
developed to transport the painting supplies, based on the daily needs of those
professionals.
The auxiliary kit consists of two parts made according to the needs observed
and collected on field. The utility belt was designed to hold the most necessary
and used supplies, aiming for greater convenience and safety for the artists,
and the trolley was developed to carry the materials in a safer and more
organized manner. In addition, the proposed kit provides comfort and ensures
less physical wear for users.
Keywords: Graffiti. Urban Culture. Safety.
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INTRODUÇÃO

Figura 1: imagem do grafite na década de 80, no Brasil.
Fonte: Acervo estadão

O ato de rabiscar paredes está na essência humana, nossos primórdios
realizavam para diversos fins, inclusive com relação ao misticismo ligados a
suas crenças. As pinturas rupestres são a prova que o ser humano procurava
se expressar e se comunicar através de desenhos. Isso apenas confirma que
existe uma necessidade intrínseca a nós de expressarmos visualmente com o
mundo.
Adiantando a História, vimos diversos momentos de resistência
acontecer, e essa necessidade de se comunicar utilizando a parede como
meio, aflorar. Os protestos e revoluções explodiam pelo mundo, e os muros
eram uma forma de falar com quem circulava pelas ruas.
O grafitti em si, teve sua origem em Nova Iorque na década de 70. Sua
essência era a opressão materializada nas paredes dos subúrbios. A
insatisfação por parte de grande parte da população era nítida, visto que os
veículos de comunicação de massa eram contra todo aquele movimento que
estava ali surgindo. A questão levantada era sempre o vandalismo. Algo
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pertinente, porém raso diante de tudo que aquela vanguarda viria a representar
para o mundo contemporâneo.
Essas intervenções artísticas romperam com os espaços convencionais
destinados a arte, deu voz aos muros e quebrou paradigmas ao deselitizar,
mesmo que de forma tímida, o meio artístico.
A discussão sobre esse tema se torna algo complexo, a partir do
momento em que vandalismo, arte e comunicação começam a interseptar
diferentes momentos históricos protagonizados pelo ser humano. Palavras,
textos ou imagens impostas nos muros, viadutos, janelas, dentro do meio
urbano são estratégias de comunicação do sujeito dado ao que foi vivido
naquele momento histórico.
A definição do tema desse projeto tem como objetivo suprir uma
pequena parte dos problemas encontrados nesse meio, que apesar de quase
meio século de existência ainda se encontra marginalizado.

1. ABORDAGEM INICIAL
1.1 Definição do problema
A definição do problema foi identificada a partir de uma série de
observações, que após análises se destacou a segurança na execução da
tarefa, ainda precária, visto que o investimento nesse meio é baixo. O tema
proposto nesse trabalho envolve processos de criação artística através da
materialização de ideias em paredes e muros.
O processo de grafitar envolve diversos sub-processos, desde um
primeiro desenho em papel, o sketch, até toda a logística da organização,
transporte e suporte de materiais. A questão da falta de investimento citado
anteriormente, resulta em uma enorme deficiência no meio que obriga os
artistas a contarem com uma série de improvisos para realização de suas
obras sem maiores problemas.
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As áreas similares, já consolidadas e respeitadas na sociedade, são as
que mais auxiliam no desenvolvimento do trabalho do grafiteiro. Diversos
materiais e equipamentos utilizados na construção civil, são aproveitados
pelos grafiteiros para que obtenham maior segurança, conforto e perícia.

1.2 Justificativa
As transformações e impactos gerados pela desconstrução do ambiente
artístico, levou informação e senso crítico a uma sociedade que tinha a arte
como algo muito distante de sua realidade.
Apesar de ser uma arte efêmera, por mais curta que seja sua duração,
gera impacto, gera crítica, gera debate. O ponto é que agora não só de quem
frequenta galerias, mas de quem frequenta as ruas.
Nos primórdios já existia a necessidade de se expressar e intervir no
espaço em que eram rodeados. O grafite muitas vezes quando debatido,
emerge essa analogia de forma diferente, porém pertinente.
Alguns artistas nacionais e internacionais se destacaram no meio,
principalmente pela forma como abordam temas críticos da sociedade. A arte
como meio crítico se tornou ainda mais perceptível com os movimentos
surgidos nas ruas.
O Brasil se tornou um berço de artistas da arte de rua em ascensão,
nele podemos destacar os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo, “Os Gêmeos’’,
como assinam suas obras.
OS GEMEOS (1974, São Paulo, Brasil), Gustavo e Otávio Pandolfo,
sempre trabalharam juntos. Quando crianças, nas ruas do tradicional
bairro do Cambuci (SP), desenvolveram um modo distinto de brincar
e se comunicar através da arte. Com o apoio da família, e a chegada
da cultura Hip Hop no Brasil nos anos 80, OS GEMEOS encontraram
uma conexão direta com seu universo mágico e dinâmico e um modo
de se comunicar com o público. Exploravam com dedicação e
cuidado as diversas técnicas de pintura, desenho e escultura, e
tinham as ruas como seu lugar de estudo
.(http://www.osgemeos.com.br/pt/biografia/).
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Figura 2: Mural pintado pelos Gêmeos (Dewey Square, Boston)
Fonte: https://www.americansforthearts.org

Banksy é outra figura emblemática, surgido(a) na Inglaterra, que usa da
arte, para fazer duras críticas a sociedade e ao sistema como um todo.
Banksy é o pseudônimo de um artista pintor de graffiti, pintor de
telas, ativista político e diretor de cinema britânico. A sua arte de rua
satírica e subversiva combina humor negro e graffiti feito com uma
distinta técnica de stêncil. Seus trabalhos de comentários sociais e
políticos podem ser encontrados em ruas, muros e pontes de
cidades por todo o mundo. O trabalho de Banksy nasceu da cena
alternativa de Bristol, e envolveu colaborações com outros artistas e
músicos.( https://pt.wikipedia.org/wiki/Banksy)

Podemos citar mais uma infinidade de artistas que marcaram e ainda
marcam presença na cena da arte urbana, com diferentes propósitos e
modalidades. O intuito de citar alguns mais conhecidos, visa ilustrar esse meio
através de referências que provavelmente já nos deparamos.
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Figura 3: Mural feito por Basquiat com intervenção de Banksy.
Fonte: www.dezeen.com

1.3 Motivações
O meio da arte urbana está repleto de assuntos a serem explorados,
justamente por ter sido silenciado durante muito tempo. Silenciados por sua
marginalização.
O tempo fez com que a esse tipo de manifestação ficasse cada vez mais
difícil de ser podada. Ela cresceu de tal forma, que passou a receber incentivos
culturais. Surge nela um veio riquíssimo da arte contemporânea onde em
muitos quesitos acabou sendo pioneira, batendo de frente com os padrões
artísticos estabelecidos até então.
O assunto abordado tem um peso muito grande para nossa sociedade,
portanto deve ser explicitado, discorrido e trabalhado nas mais diversas
formas.

1.4 Resultados Esperados
Realizar análises a partir do acompanhamento do processo de
produção, elaborar estratégias juntamente com os artistas, e por final
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desenvolver um kit produto que auxilie grafiteiros e muralistas a realizar seu
trabalho de forma mais prática e segura.

2. APRECIAÇÃO ERGONÔMICA

2.1 Problematização Ergonômica
A observação foi fundamental para discorrer sobre o assunto, após uma
longa análise iniciada num dos projetos da Galeria Providencia, foi possível
atingir o objetivo inicial, que era identificar as dificuldades relativas à atividade
estudada.
Com a autorização do pessoal da comunidade da Providência,
localizada no Rio de Janeiro, foi possível subir para acompanhar o trabalho
dos artistas.
Durante um dia inteiro, foram feitas as mais diversas observações e
conversas para dar continuidade ao projeto.
No caso, os artistas se reuniram inicialmente em um bar localizado no
pé do Morro da Providência, onde descarregaram inicialmente todo o material
que seria utilizado na construção dos murais.
Após a chegada de todos no local combinado, seguimos em comboio
para a comunidade.
Com muita dificuldade no transporte dos materiais pela subida íngreme,
conseguimos chegar nos locais a serem pintados onde depositamos tintas e
acessórios no chão e começamos o processo o qual foi observado.
Colhida as informações através de análises e questionários, foi possível
identificar inúmeros problemas e focar num nicho específico para desenvolver
o projeto de forma eficaz, assim, sanar parte das dificuldades e riscos em que
os artistas se encontram corriqueiramente expostos.
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Problemas Interfaciais
A tarefa de grafitar exige que o profissional assuma diversas posturas
inadequadas e prejudiciais. A posição corporal exata que o profissional
assume depende de qual parte do muro está sendo pintado.
No caso, independente de qual parte do muro esteja sendo realizado o
trabalho, o artista sempre se abaixa para ter acesso as tintas e materiais que
em sua maioria se encontram depositados no chão, visto que não possuem
outro local para alocá-los.

Figura 4: Artista Alberto Pereira
realizando os seus trabalhos.
Fonte: O autor.

Figura 5: Artista Cazé realizando
os seus trabalhos.
Fonte: O autor.

De deslocamento
O ato de grafitar muitas vezes se depara com o desafio do
deslocamento, justamente por ser feito nos mais diversos espaços
arquitetônicos nas mais diversas localidades. No caso do local onde
inicialmente foi feita a pesquisa, contou com o agravante de ser num morro,
onde os artistas tiveram bastante dificuldade para ter acesso. A inclinação
exacerbada gerou cansaço e alguns chegaram perto da fadiga.
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Figura 6: Mural do Carlos Bobi sendo
realizado na ladeira.
Fonte: O autor.

Figura 7: Alberto Pereira iniciando
seu trabalho no início do morro.
Fonte: O autor.

Problema Instrumental
Na execução da tarefa é necessário que a tinta e acessórios estejam
próximos ao artista, que muitas vezes sobe as escadas com todo aquele
aparato em mãos, colocando em risco sua integridade física. Outro fator
observado de grande relevância, é a forma como os materiais são
armazenados e transportados. Muitas vezes em malas de viagem, mochilas
convencionais e até mesmo em sacolas plásticas.

Figura 8: Lucas Ururah e Gil, pintando
juntos o mural.
Fonte: O autor.

Figura 9: Mural do Ghilherme Memi.
Fonte: O autor.
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Físico - Ambiental
Muitas vezes a execução da tarefa é árdua justamente pelo fato de que
a maioria dos murais são de grande porte. Os grafiteiros ficam expostas a
diversas intempéries e a ruídos provocados no ambiente de trabalho (rua). No
calor, sempre se torna uma tarefa ainda mais desgastante; em dias de chuva,
se torna inviável.

Figura 10: Lucas Ururah sob o sol
realizando juntos o mural.
Fonte: O autor.

Figura 11: Lucas Ururah e Gil, sob o
sol realizando juntos o mural.
Fonte: O autor.

Problema Movimentacional
Os problemas movimentacionais são notáveis principalmente quando
os grafiteiros se encontram suspensos, pelo fato de ficarem muito limitados ao
acesso dos materiais e ao raio de execução da tarefa. Na maioria das vezes
precisam descer diversas vezes da escada, para que possam pegar outros
tipos de materiais necessários na execução da obra. Outro fato que chama
atenção é o transporte do splray. Embora seja relativamente pequeno, subir
com ele nas mãos acaba tornando uma tarefa árdua.
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Figura 12: Gil em cima das escada
para confecção do mural.
Fonte: O autor.

Figura 13: Lucas Ururah em cima das
escada para confecção do mural.
Fonte: O autor.

Acional
O profissional, no momento em que está realizando o mural, precisa acionar
diversas vezes o bico1, pressionando-o. É um movimento relativamente simples
quando feito por pouco tempo. Quando o mural é grande, os grafiteiros sentem dores
intensas da ponta do dedo que irradiam até o braço.

Figura 14: Zoom do Spray sendo
acionado.
Fonte: O autor.

1

Figura 15: O artista Cazé pintando o
muro com o acionamento do spray.
Fonte: O autor.

Bico é a definição popular para a válvula de acionamento do spray.
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Químico Ambientais
A tinta em spray, quando inalada é tóxica. Por mais que se use máscara,
coisa que poucos grafiteiros fazem uso, é fato que esta nem sempre cumpre
sua função de bloquear totalmente as partículas liberadas pelo jato. Algumas
máscaras mais eficientes possuem um elevado custo e são desconfortáveis,
visto que elas são feitas de borracha e vedam parcialmente as vias
respiratórias do artista, seu uso no calor torna-se insalubre.

Figura 16: Artista pintando seu mural
com a máscara de proteção (Ereta)
Fonte: O autor

Figura 17: Artista pintando seu mural
com a máscara de proteção
(Curvada).
Fonte: O autor.

Acidentários
As escadas por mais seguras que sejam, são instrumentos que
demandam cuidado especial pela dimensão dos acidentes que podem ser
gerados. Outro fator de risco observado, foi a subida da escada com as tintas
na mão o que gera um risco não só para o artista, mas também para quem
passava na rua. A queda da lata em alguém, geraria um acidente grave.
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Figura 19: Gil em cima da escada pra
executar a tarefa.
Fonte: O autor.

Figura 18: Ururah e Gil se
equilibrando para executar a tarefa.
Fonte: O autor.

2.2 Tabela GUT
Tabela 1: Tabela GUT
Problema

Gravidade

Urgência

Tendência

GxUxT

5

3

3

45

3

2

2

12

5

3

3

45

3

2

2

12

Interfaciais
(ambiente obriga
grafiteiro a assumir
posturas
inadequadas)
Deslocamento
(deslocamento físico
até o local a ser
grafitado)
Instrumental
(improviso de
materiais para
execução da tarefa)
Físico-Ambiental
(intempéries
desgastam
fisicamente o
grafiteiro)
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Movimentacional
(movimentos
limitados

3

3

2

18

3

3

3

27

3

2

2

12

5

5

5

125

principalmente
quando suspensos)
Acional
(válvulas para
liberação de tinta são
duras)
Químico
Ambientais
(tinta tóxica)

Acidentários
(improvisos, pinturas
em grandes alturas)

Fonte: O autor

2.3 Quadro do parecer ergonômico
O quadro do parecer ergonômico analisa de forma mais aprofundada os
problemas para uma possível solução ao longo do desenvolvimento do projeto.

Tabela 2: Quadro do parecer ergonômico
Problemas

Interfaciais

A tarefa de
grafitar
exige que o
profissional
assuma
diversas
posturas
inadequada
se
prejudiciais

Requisitos

Alturas e
dimensões
que
diminuam
o desgaste
do
profissional

Constrangi
mentos da
Tarefa

Esforço
muscular e
nas
articulaçõe
s

Custos
Humanos

Exaustão,
fadiga e
dores no
corpo

Disfunç
ões do
Sistema

Rendim
ento do
trabalho

Sugestões
Preliminares

Ajuste no
alcance e
precisão do
spray

Restrições

Tecnologia
e
orçamento
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Deslocamento

Instrumental

FísicoAmbiental

Movimentacion
al

Acessibilidade

Trabalho
nos mais
diversos
espaços
arquitetônic
os nas mais
diversas
localidades,
muitas
vezes de
difícil
acesso.
Forma
precária
como os
materiais
são
armazenad
os e
transportad
os
Tarefa é
árdua
justamente
pelo fato de
que grande
dos murais
são de
grande
porte
Principalme
nte quando
ficam
suspensos,
ao terem o
acesso aos
materiais
limitados e
ao raio de
execução
da tarefa
O ambiente
em estudo
se destacou
com o
problema
de ter uma
inclinação
bastante

Aparato
necessário
para que o
profissional
não precise
se
desdobrar
para chegar
no local a
ser
grafitado

Material
transportad
o de forma
prática e
segura

Otimização
do trabalho
do
profissional
dando os
devidos
recursos
Acesso aos
materiais
de forma a
não
precisarem
se
movimenta
r repetidas
vezes para
o
acessarem
Recurso
para
transporte
do material
e do
profissional
não
acarretar

Esforço
muscular e
nas
articulaçõe
s

Pontos de
pressão
mal
distribuídos
,
ocasionand
o dores
musculares
e até lesões

Esforço
muscular
repetitivo

Esforço
muscular
repetitivo

Esforço
muscular e
nas
articulaçõe
s, Pontos
de pressão
mal

Exaustão,
fadiga e
dores no
corpo

Dores no
corpo

Dores
muscular
es e na
coluna.
Queimad
uras

Rendim
ento do
trabalho

Rendim
ento do
trabalho

Rendim
ento do
trabalho

Dores no
corpo,
principal
mente
nos
braços

Rendim
ento do
trabalho

Exaustão,
fadiga e
dores no
corpo

Rendim
ento do
trabalho

Meio de
transporte
para o
profissional e
/ou para os
materiais a
serem
utilizados

Bolsa própria
para
carregament
o do tipo de
material em
pesquisa

Formação de
equipes para
execução e
otimização
do trabalho

Produto que
auxilie o
profissional
de forma a
diminuir essa
limitação

Ruas
pavimentada
s

Orçamento

Tempo

Preconceito

Orçamento
e tempo

Interesse
político
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elevada por
se tratar de
um morro

Acional

Químico
Ambientais

Acidentários

Movimento
s repetitivos
na hora de
acionar a
válvula do
spray
Resquícios
do gás e da
tinta
espalhados
pelo ar e
inalados
pelo
grafiteiro

Riscos de
quedas
durante o
ato de
grafitar em
cima de
escadas

maiores
problemas

Outras
formas de
acionar o
jato de
tinta

Válvulas
menos
expansivas

Apoio
necessário
para
melhor
manuseio
dos
materiais
quando
suspenso

distribuídos
,
ocasionand
o dores

Esforço nas
articulaçõe
s dos dedos

Inalação de
gás e tinta

Esforço
muscular e
nas
articulaçõe
s, pontos
de pressão
mal
distribuídos
, posições
prejudiciais
ao corpo

Dores nas
articulaçõ
es dos
dedos

Rendim
ento do
trabalho

Válvulas mais
macias

Intoxicaçã
o

Rendim
ento do
trabalho

Máscaras
com filtros
para gases e
tinta

Exaustão,
fadiga,
dores e
desgaste
nas
articulaçõ
es

Rendim
ento do
trabalho

Cinto de
utilidades
para um
melhor
amparo
enquanto o
artista se
encontra
suspenso

Tecnologia
e
orçamento

Orçamento

Tempo

Fonte: O autor
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2.4

Quadro de Disfunções do Sistema

Tabela 3: Disfunções do sistema

Entrada

Tintas com diferentes densidades Pincéis com pontas de
diferentes texturas

Saídas

-Atraso na finalização das obras
-Obras com acabamento mal feito

Disposição dos Elementos

Equipamentos armazenados com desordem, dificultando a
tomada de ação do trabalhador.

Rendimento do Trabalho

A falta de equipamentos direcionados a essa área, acarreta
na desmotivação, consequentemente no baixo rendimento do
artista.

Ecológicos

Atualmente o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) é a substância
utilizada para expelir a tinta de dentro da lata. Apesar de
menos agressivo que o Clorofluorcarbono (CFC), ainda causa
danos ao meio ambiente.

Fonte: O autor, baseado em Moraes/Mont’alvão (2000).

3.SITEMATIZAÇÃO
O sistema alvo é o ambiente a ser grafitado, em sua maioria, muros. Os
equipamentos e instrumentos a serem utilizados, são, geralmente, levados
pelos grafiteiros. Escadas, tintas e pincéis são essenciais para execução do
trabalho.

3.1

Caracterização e posição serial do sistema
O grafiteiro percebe um local a ser grafitado, pede autorização (em

teoria), retorna ao local com os instrumentos necessários para execução da
tarefa, grafita o local, recolhe o material de sobra, sai do ambiente.
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Figura 20: Gráfico 1 - Caracterização e posição serial do sistema

Fonte: O autor, baseado em Moraes/Mont’alvão (2000).

3.2

Ordenação hierárquica do sistema

O sistema alvo escolhido foram inicialmente os muros da parte baixa do
morro da providência (supra-sistema) que fica localizado na comunidade da
Providência (supra-supra sistema) na cidade do Rio de Janeiro (ecossistema).
Os subsistemas são os aparatos (objetos) necessários para execução da
tarefa.
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Figura 21: Gráfico 2 - Ordenação hierárquica do sistema

Fonte: O autor, baseado em Moraes/Mont’alvão (2000).

3.3

Modelagem Comunicacional do Sistema

A modelagem comunicacional do sistema se deu após observações
feitas durante a análise da atividade de pintar os muros, desde a
montagem dos materiais até a execução do trabalho.
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Figura 22: Gráfico 3 – Modelagem comunicacional do sistema

Fonte: O autor, baseado em Moraes/Mont’alvão (2000).

4. LEVANTAMENTO DE DADOS DO USUÁRIO – PÚBLICO ALVO
O meio explorado quebrou barreiras, e hoje é formado por pessoas de
diferentes sexos e idades. Grafiteiros mais velhos, geralmente, foram os
pioneiros da arte no Brasil. Hoje o ambiente do grafite conta com mulheres,
homens e até mesmo crianças, em sua minoria, é claro.
Durante as visitas obteve-se informações com artistas dos mais
diversos estilos de trabalho. Os problemas eram variados, mas de certa forma
se repetiam em algumas etapas. Problemas de segurança, de deslocamento,
posturais, instrumentais, estavam sempre presentes durante quase todos os
tipos de atividade relacionados ao graffiti. A configuração diante do meio em
estudo, mostrou necessário o desenvolvimento de um projeto que considere
os pontos mais críticos e presentes na maioria dos setores dessa atividade.
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5. LEVANTAMENTO DE DADOS TÉCNICOS – MATERIAIS E PROCESSOS
Diante dos processos de produção, cabe listar os materiais e processos
possíveis para construção do kit proposto, que seria, no caso, uma cinta de
utilidades para carregar tintas, pincéis, bicos e afins, e um sistema de
transporte para todo o material utilizado no trabalho do grafiteiro.

5.1 Tecidos (Corpo da cinta e revestimento do Sistema de Transporte)
Alguns tipos de tecidos foram considerados para uma futura confecção
de utensílios presentes no kit em questão, alguns pontos relevantes serviram
de base para uma listagem mais precisa dos materiais a serem utilizados.

Figura 23: Bidim

Figura 24: Nylon

Figura 25: lona de algodão
Fonte: Google. https://www.magmatextil.com.br,
https://portuguese.alibaba.com/product-detail/600-1000-1680-denier-nylon-fabric60311848510.html e http://br.melinterest.com.
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Bidim
Pontos Fortes: Alta resistência à tração, superfície lisa e uniforme, alta
moldabilidade, estabilidade dimensional mesmo quando molhado, boa
conformação e retenção da forma do molde
Pontos Fracos: Esquenta; não é biodegradável.
Preço: R$ 25,00 o metro, em média.

Nylon
Pontos Fortes: Resistente; fácil limpeza; maleável, versátil.
Pontos fracos: Não é biodegradável.
Preço: R$: 7,00 o metro da fita de 5 cm.

Lona de Algodão
Pontos Fortes: Baixo custo; fácil manejo e costura; maleável;
biodegradável.
Pontos fracos: Resistencia inferior; difícil higienização.
Preço: R$: 65,00 o metro

5.2 Tipos de fecho (Cinta e para Sistema de Transporte)

Figura 26: Ziper.
Fonte: Google.
www.ciadosbotoes.com.br

Figura 27: Velcro utilizados de fecho
Fonte: Google.
www.trdistribuidora.com.br
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Figura 28: Stopper de mola. Fonte:
Google. www.aliexpress.com

Figura 29: Engate rápido ''tic-tac''.
Fonte: Google.
www.mercadolivre.com.br

Ziper/fecho-éclair
Pontos Fortes: Prático; resistente; baixo custo.
Pontos Fracos: Apesar de prático, seu acionamento demanda certa
atenção;
Preço: R$: 2,00 o metro

Velcro
Pontos fortes: Prático; baixo custo; versátil.
Pontos Fracos: Quando acionado muitas vezes, pode se danificar
permanentemente, demandando aplicação de outro.
Preço: R$10,00 reais o metro, de um velcro de qualidade.
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Stopper de mola
Pontos fortes: Prático; baixo custo;versátil.
Pontos fracos: Seu travamento não aguenta muita força.
Preço: R$ 20,00 o cento.
Engate rápido ‘’tic-tac’’
Pontos fortes: Prático; baixo custo;versátil.
Pontos fracos: Não comporta fitas muito grossas.
Preço: R$ 7,00 cada um (Tamanho médio)

5.3 Estruturas Rígidas (Corpo do Sistema de Transporte)

Figura 30: Chapas de PVC.
Fonte: Google.
http://www.resmapapeis.com.br

Figura 31: Caixa de acrílico.
Fonte:Google.https://lista.mercadolivre
.com.br

PVC
Pontos Positivos: Barato; moldável com calor; leve.
Pontos Negativos: Difícil degradação;
Preço: R$: 23,00 a chapa de 0,3mm 2,00mx1,00m.
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Acrílico
Pontos Positivos: Leve; bonito; resistente.
Pontos Negativos: Caro; difícil acesso; difícil degradação.
Preço: R$ 320,00 a chapa de 0,3mm 2,00mx1,00m.

Figura 32: Placas de alumínio.
Fonte: Google.
https://www.bronmetal.com

Figura 33: Placas de aço galvanizado.
Fonte: Google.
http://www.newaco.com.br

Alumínio
Pontos Positivos: Maleável; resistente; leve; reciclagem com baixo
custo.
Pontos Negativos: Alto custo; altamente deformável, quando possui
pouca espessura.
Preço: R$60,00 a chapa de 0,5mm 2,00mx1,00m; R$120,00 a chapa de
2mm 2,00mx1,00.

Aço
Pontos positivos: Custo relativamente baixo; resistente, dependendo
dos processos em que ele for submetido; dúctil.
Pontos negativos: Em sua maioria, sofre certa oxidação; pesado, devido
a alta densidade.
Preço: R$55,00 a chapa de 0,65mm 2,00mx1,00m.
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5.4 Processos envolvidos
Costura (dos tecidos)
O processo de costura foi pensado para dar acabamento ao projeto por
ser fe fácil operação e com custo relativamente baixo.

Figura 34: Processo de costura com
máquina. Fonte: Google.
https://www.sigbol.com.br

Figura 35: Processo de costura com
máquina. Fonte: Google.
https://www.wreducacional.com.br

Corte a Laser (das placas e chapas)
O corte a laser é um processo de corte de alta precisão, com o custo
relativamente alto, devido ao grande consumo de energia durante o processo.

Figura 36: Processo de corte a laser.
Fonte: Google.
https://www.zael.com.br

Figura 37: Processo de corte a laser.
Fonte: Google.
https://www.zael.com.br
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Perfuração (das chapas e placas)
As perfurações em questão, foram feitas com furadeiras manuais e de
bancada, sendo que a primeira tem a vantagem da versatilidade do uso,
enquanto a segunda ganha com relação a precisão do furo. Ambas de fácil
acesso nos laboratórios de Engenharia e Desenho Industrial da UFF.

Figura 38: Processo de perfuração
com furadeira móvel. Fonte: Google.
http://www.amelhorfuradeira.com.br

Figura 39: Processo de perfuração
com furadeira de bancada.
Fonte: Google.
http://www.amelhorfuradeira.com.br

6. ANÁLISE DA TAREFA
Após a realização de entrevistas, observações e do estudo realizado até
o momento, foi verificado que os grafiteiros possuíam diversos problemas.
É importante pontuar que grafitar exige que o profissional assuma
posições (muitas vezes de risco acidentário grave) diversas para ter melhor
alcance visual durante o procedimento. A repetitividade no movimento das
mãos e pulsos também é uma exigência do profissional já que é necessário
para realizar o ato de pintar.
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6.1

Quadro de Atividades e Meios

Figura 40: Gráfico 4 – Quadro de Atividades e Meios

Fonte: O autor, baseado em Moraes/Mont’alvão (2000).
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7. ATIVIDADES DA TAREFA
7.1 Fluxograma de Atividades da Tarefa
Figura 41: Gráfico 7 – Fluxograma de Atividades da Tarefa

Fonte: O autor
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7.2 Tabela de Assunção Postural
Tabela 1: Tabela de Assunção Postural

Tronco

1-

Ereto

1-

Reto

1-

Reta

2-

Levemente Curvado

3-

Curvado

2-

Parcialmente Flexionado

3-

Totalmente Flexionado

2-

Parcialmente Flexionada

3-

Totalmente flexionada

Braço

Perna

Fonte: Autor
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7.3 Registros Comportamentais
Tabela 2: Registro Comportamental (Execução da Tarefa)

Chega no local

Deposita mochila no chão

Retira as tintas

41

Retira o Sketch e os Bicos

Pinta a parede

Faz troca de tintas (A frequência depende do
Tamanho do trabalho)

42

Pinta a parede

Guarda seu material

Vai embora

Fonte: O autor
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Registros Comportamentais
Vai embora

Vai embora; 2

Guarda material
Faz a troca de tintas

Guarda material; 5
Faz a troca de
tintas; 1

Pinta parede
Retira skecth e bicos

Retira tintas
Deposita mochila no chçao
Chegar no Local

Pinta parede; 60
Retira skecth e
bicos; 2
Retira tintas; 1
Deposita a
mochila no chão;
1
Chegar no Local; 2

Figura 42: Registro Comportamental (Gráfico da execução da tarefa em minutos,
totalizando 74 minutos)
Fonte: O autor.

Registro Postural - Tronco
17

19

38

Ereto

Levemente Curvado

Curvado

Figura 43: Registro Postural - Tronco (Gráfico da execução da tarefa em minutos,
totalizando 74 minutos)
Fonte: O autor.
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Registros Posturais - Braço
5
30
39

Reto

Parcialmente flexionado

Totalmente flexionado

Figura 44: Registro Postural - Braço (Gráfico da execução da tarefa em minutos,
totalizando 74 minutos)
Fonte: O autor

Registros Posturais - Perna

21

26

27

Reta

Parcialmente flexionada

Totalmente flexionada

Figura 45: Registro Postural - Perna (Gráfico da execução da tarefa em minutos,
totalizando 74 minutos)
Fonte: O autor.
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8. ANÁLISE DE SIMILARES COM PNI
Similares para Auxílio durante o ato de grafitar
Similares da cinta de utilidades
Similar 1 a

Figura 46: Cinta organizadora Powertoolbit.
Fonte: Google. https://pt.aliexpress.com/item/Hammer-Tool-Organizer-Pouches-BeltBag-Pocket-Waist-Electricians-Durable-54x13cm-Carrying-Pouch-Tools-BagBelt/32810612293.html

O similar em questão, se trata de uma cinta básica, para comportar
ferramentas, cumprindo o papel de armazenamento bastante limitado. Os
bolsos em questão chamaram a atenção por conseguirem comportar formas
cilíndricas, exatamente a forma que as tintas em spray são armazenadas.
Onde comprar: https://pt.aliexpress.com/item/Hammer-Tool-OrganizerPouches-Belt-Bag-Pocket-Waist-Electricians-Durable-54x13cm-CarryingPouch-Tools-Bag-Belt/32810612293.html
•

Marca: Powertoolbit

•

Tipo: Cinta
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•

Tamanho: 54 x 13cm

•

Material: Nylon e Aço

•

Preço: R$ 23, 47 – Com frete.

PNI: Como ponto positivo, podemos citar o preço e a leveza de seu
material; porém perde bastante com relação ao acabamento e com o tamanho
dos compartimentos de armazenamento.

Similar 2 a

Figura 47: Cinta organizadora Pit Boss.
Fonte: Google. https://www.amazon.com/Boss-BBQ-Tool-BeltFans/dp/B0714BH1WD

Esse similar, desenvolvido para comportar acessórios para churrasco,
consegue cumprir o seu papel. Possui diversos compartimentos e
consequentemente armazena múltiplos acessórios na hora de preparar o
churrasco. Um ponto interessante do modelo, foram as alças fixadas na cinta,
que permitiu um melhor aproveitamento do espaço dentro das dimensões do
produto.
Onde

comprar:

https://www.amazon.com/Boss-BBQ-Tool-Belt-

Fans/dp/B0714BH1WD
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*O modelo em questão não está disponível para venda no Brasil.
•

Marca: Pit Boss

•

Tipo: Cinta

•

Tamanho: 30,5 x 30,5 x 12,7 cm

•

Material: Nylon, Algodão e Aço

•

Preço: $ 114,95 ou R$ 386,23

PNI: Como ponto positivo, podemos citar seus compartimentos,
cirurgicamente pensados para um melhor aproveitamento de espaço. Como
pontos negativos, podemos colocar suas dimensões, que nitidamente são
grandes, e seu elevado preço de R$ 386,23.

Similar 3 a

Figura 48: Colete organizador Stage.
Fonte: Google. http://casadoroadie.com.br/produto/colete-stage/

O similar em questão, trata-se de um colete com diversos
compartimentos para armazenar variados tipos de materias durante a
execução da tarefa.
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Onde Comprar: http://casadoroadie.com.br/produto/colete-stage/
•

Marca: Stage

•

Tipo: Colete

•

Tamanho: 25 x 25 x 25 cm

•

Material: Nylon e Aço

•

Preço: De R$ 130,00 por R$79,00 na Black Friday

PNI: Trata-se de um colete versátil, leve e relativamente barato. Peca
no quesito armazenamento, visto que numa estrutura desse porte, os espaços
de depósito de volumes poderiam ser mais bem aproveitados.

Similares para Auxílio no transporte dos materiais
Similar 1 b

Figura 49: Case de transporte e armazenamento para produtos fotográficos.
Fonte: Google. http://www.affloja.com/PELI-1510-MALA-C/DIVISORIAS

49

A mala da marca Peli, foi desenvolvida para armazenamento e
transporte de materiais fotográficos,podendo ser adaptada para outras
funções.
Onde

comprar:

http://www.affloja.com/PELI-1510-MALA-

C/DIVISORIAS
•

Marca: Peli

•

Tipo: Mala com Rodinhas

•

Tamanho: 55.5 x 35.0 x 23.0 cm Exterior; 50.1 x 27.9 x 19.3 cm

Interior.
•

Material: Plástico PS; Aço; Borracha; Espuma.

•

Preço: 279,00 €

PNI: Trata-se de uma mala robusta, resistente e leve (devido ao seu
material predominante). Deixa a desejar com relação a suas divisórias, com
tamanhos pré estabelecidos; seu preço também foge da realidade, visto que
convertidos em reais ultrapassa os R$ 1000,00.
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Similar 2 b

Figura 50: Case de transporte e armazenamento para produtos fotográficos.
Fonte: Google. http://www.dinosolutions.com.br/mala-rodinhas-cadeado-pro-rollerx200-lowepro-lp36033-sedex.html

O case da Lowepro, também foi desenvolvido para o meio fotográfico,
sua parte interna com divisórias organiza de forma intuitíva os materiais do
profissional.

Onde Comprar:

http://www.dinosolutions.com.br/mala-rodinhas-

cadeado-pro-roller-x200-lowepro-lp36033-sedex.html
•

Marca: Lowepro

•

Tipo: Mala com Rodinhas

•

Tamanho: 15,7 x 11,2 x 24,2 polegadas (40 x 28,5 x 61,5cm)

(LxPxA) Exterior; 12,2 x 6,6 x 19,8 polegadas (31 x 16,8 x 50,5cm) (LxPxA)
Interior.
•

Material: Nylon; Aço; Borracha; Espuma.
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•

Preço: R$ 1.554,23 (Sem o Frete)

PNI: Uma mala com formas harmônicas, visivelmente resistente e com
múltiplos compartimentos. Deixa a desejar no seu tamanho, que apesar de
grande, torna-se obsoleta quando utilizada num mural de menor porte. Seu
preço também é exorbitante, apesar de sua qualidade.

Similar 3 b

Figura 51: Mochila de transporte para produtos fotográficos.
Fonte: Google. https://www.americanas.com.br/produto/111441677/mochila-pcamera-flipside-400-aw-preta-lp35271-lowepro?DCSext.recom=RR_item_page.

Comporta equipamentos fotográficos e visa otimização do espaço
interno junto a estética agradável e praticidade na hora de transportar os
equipamentos do profissional.
Onde

Comprar:

https://www.americanas.com.br/produto/111441677/mochila-p-cameraflipside-400-aw-preta-lp35271-lowepro?DCSext.recom=RR_item_page.rr1ClickCP&nm_origem=rec_item_page.rr1-ClickCP&nm_ranking_rec=3
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•

Marca: Lowepro

•

Tipo: Mochila com capa de chuva

•

Tamanho: 41,9x29,4x20,9cm

•

Material: Nylon; Aço; Borracha; Espuma.

•

Preço: R$ 499,00 (Sem o frete)

PNI: Mochila leve de fácil transporte, com divisórias planejadas e bem
organizadas para um transporte seguro e confortávol dos materiais em
questão. Limitada por conta da sua pouca capacidade de armazenamento e o
preço é um pouco acima das econtradas no mercado.

9. GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS
Alternativa 1a

Figura 52: Primeira alternativa da cinta.
Fonte: O autor.

A alternativa em questão, trata-se de uma cinta de utilidades básica,
com engate rápido para trava, possui dois bolsos para comportar sprays, dois
elásticos para pincéis e um bolsão para armazenamento de múltiplos
materiais, principalmente os bicos dos sprays.
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Alternativa 2a

Figura 53: Segunda alternativa da cinta.
Fonte: O autor.

A alternativa 2 a, segue a mesma linha da primeira, porém, ao invés de
elásticos para comportar os pincéis, possui bolsos para os mesmos, que acaba
tornando mais versátil, uma vez que os bolsos também possuem capacidade
de armazenar rolinhos.

54

Alternativa 3a

Figura 54: Terceira alternativa, variação colete.
Fonte: O autor.

O colete colocado como alternativa, foi pensado para uma maior
capacidade de armazenamento de materiais. O fato é que apesar conseguir
comportar mais coisas, deixa a desejar no quesito calor, visto que a atividade
em estudo é realizada em ambientes externos, exposto ao calor.
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Alternativa 1b

Figura 55: Primeira alternativa de sistema de transporte.
Fonte: O autor.

A alternativa em questão foi gerada para o transporte de tintas e alguns
poucos materiais auxiliares para execução da tarefa, seu tamanho limitado
adequa o produto apena em murais de pequeno porte que não demande
maiores gasto de produtos.
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Alternativa 2b

Figura 56:Segunda alternativa de sistema de transporte - mala adaptada com
divisórias para tintas, pincéis etc.
Fonte: O autor.

A mala foi adaptada com diversos compartimentos específicos para
armazenamento da tinta em spray (cilindrica) e bolsos para acomodar a posível
cinta, pincéis, e utensílhos utilizados no ato de grafitar.
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Alternativa 3b

Figura 57: Terceira alternativa de sistema de transporte - mala adaptada com
divisórias para tintas, pincéis etc.
Fonte: O autor.

A alternativa em questão se aproxima muito da anterior, as diferenças
básicas são que as prateleiras para tintas são seções de cilindros e seus
bolsos e prateleiras para os demais materiais estão distribuídos de forma
diferente.
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10. MATRIZ DECISÓRIA
A matriz decisória foi elaborada com base nos requisitos iniciais do
projeto agragado às observações feitas em campo e às opiniões dos usuários
em estudo.
A tabela a seguir ilustra os critérios analisados com pesos, mostrando o
resultado escolhido a partir das alternativas que melhor atendem o projeto.

Tabela 3: Tabela de matriz decisória
Pesos

Critério

Alternativa
1a
(NotaMédia)

5

Conforto

5-25

5-25

4-20

5-25

5-25

5-25

5

Resistência

3-15

4-20

5-25

3-15

4-20

5-25

5

Praticidade

5-25

5-25

5-15

5-25

5-25

5-25

4

Tamanho

4-16

5-20

5-20

5-20

5-20

1-4

3

Fácil
Limpeza

3-9

3-9

2-6

3-9

3-9

2-6

90

99

86

94

99

85

Total

Alternativa
2a
(NotaMédia)

Alternativa
3a
(NotaMédia)

Alternativa
1b
(NotaMédia)

Alternativa
2b
(NotaMédia)

Alternativa
3b
(NotaMédia)

Fonte: O autor

10.1

Detalhamento da Matriz Escolhida
As alternativas escolhidas em questão, foram as alternativas 2 a e 2 b

com adaptações para melhor confecção pelo sapateiro designado a
confeccionar a cinta de utilidades. Elas foram selecionadas por ser a que
melhor atenderia o grafiteiro a executar o seu trabalho da melhor forma
possível, por conseguir armazenar todos o materiais básicos necessários
numa estrutura leve e firme.
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Figura 58: Alternativa 2a detalhada.
Fonte: O autor.

A alternativa 2a trata-se de uma cinta compacta de fácil manuseio para
que o grafiteiro trabalhe de forma intuitiva. Os materiais pensados para compor
o produto foi os feichos de engate rápido (tic-tac) em nylon para maior agilidade
na hora de fixar e ajustar o produto. A fita (cinto) feita com tiras duplas de nylon
de 5cm de largura para maior resistencia, robustez e ajuste ao corpo do
grafiteiro. Os bolsos feitos em courino para uma resistência maior e serem de
fácil higienização.
A ideia inicial é de que todos os compartimentos da cinta sejam
removíveis e que possam correr pelo cinto de nylon durante a execução da
tarefa de grafitar, essas soluções são para um melhor manuzeio e
armazenamento de materiais.
Os processos envolvidos durante a execução da alternativa 2a, são
basicamente corte e costura, todos executados por um sapateiro com
máquinas prórpias para execução da tarefa.
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Figura 59: Alternativa 2b detalhada.
Fonte: O autor.

11. MODELAGEM VERBAL
O sistema alvo do projeto é o gráfiteiro em que a meta é realizar a
pintura do mural proposto. Os modelos propostos são a cinta e o case de
transporte.
Componentes da cinta:
-Bolsos para tintas spray
-Bolsos para pincéis e rolinhos
-Bolso para bicos dos sprays
-Fivela para travamento

Componentes do case:
-Bolso para armazenamento da cinta
-Bolso para armazenamento de pincéis e rolinhos
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-Divisórias para armazenamento das tintas spray de forma organizada

Requisitos da tarefa
Os requisitos da tarefa foram estabelecidos de acordo com a
observação, conversas e práticas em campo. O processo de pesquisa prática
deixou claro certos pontos do projeto de acordo com a tarefa realizada. São
eles:
- Cinta deve ter dimencionamento com ajuste para o maioria absoluta
dos usuários.
- A cinta e o case devem facilitar a maioria absoluta dos usuários a
desenvolver o seu trabalho diminuindo o esforço da execução da tarefa.
- O usuário deve interagir de forma intuitiva com o kit auxiliar.
- O usuário deve interagir com o kit de forma a não ter constrangimentos
da tarefa.
A população usuária é bastante variada, tendo usuários de 16 até 55
anos com base na pesquisa de campo.
O estudo do dimensionamento da cinta se deu com base aos extremos
utilizando o maior homem percentil 99 e a menor mulher percentil 1.
O caso do carrinho de transporte se deu de acordo com os modelos
padrões de malas de viagem, visto que o projeto seria uma adaptação de
bolsos, divisórias e forros numa estrutura já pronta, portanto, o estudo
atropométrico já foi feito pelo fabricante.

12. PROJETAÇÃO ERGONÔMICA
12.1 Antropometria
O estudo antropomético, como já foi citado, teve como base o maior
homem percentil 99 e a menor mulher percentil 1. A base de dados foi tirada
do livro de Henry Dreyfuss, onde padroniza as dimensões humanas, facilitando
o desenvolvimento e padronização do projeto. As figuras a seguir colocam a
dimensão da cintura do maior homem e da menor mulher respectivamente.
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Figura 60: Dimensionamento da cintura do maior homem (percentil 99).
Fonte: ‘’As medidas do homem e da mulher: Fatores Humanos em Design’’.
Por Henry Dreyfuss

Figura 61: Dimensionamento da cintura da menor mulher (percentil 1).
Fonte: ‘’As medidas do homem e da mulher: Fatores Humanos em Design’’.
Por Henry Dreyfuss
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Figura 62: Dimensionamento cintura masculina segundo as normas da ABNT (NBR
13377). Fonte: NBR 13377. https://pt.scribd.com/doc/32976673/NBR-13377Medidas-Do-Corpo-Humano-Para-Vestuario-Padroes-is

Figura 63: Dimensionamento cintura feminina segundo as normas da ABNT (NBR
13377). Fonte: NBR 13377. https://pt.scribd.com/doc/32976673/NBR-13377Medidas-Do-Corpo-Humano-Para-Vestuario-Padroes-is
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Foi possível então, com essa análise, constatar o tamanho das cinturas
e fazer um projeto pautados nas mais variadas formas físicas, atendendo a
grande maioria dos usuários, desde a cintura da menor mulher, até do maior
homem.

13. CONSTRUÇÃO DOS MODELOS FÍSICOS
13.1 Construção dos Mock-Ups
A construção dos modelos físicos se deu por etapas, primeiro a com
relação a escolha de materiais para construção dos mock-ups e
posteriormente um estudo mais aprofundado para construção dos Protótipos.

Modelo 2a
O modelo 2a (mock-up da cinta), foi feito com lona de algodão e fechos
em fivelas ‘’tic-tacs’’ de polipropileno.
Os processos envolvidos foram basicamente corte, costura e colagem.
A parte de estudo da forma começou com desenhos e posteriormente uma
modelagem em papel kraft. A forma, depois de definida, foi encaminhada para
um sapateiro especializado construir o mock-up.
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Figura 64: Modelagem do mock-up da cinta em papel kraft.
Fonte: O autor.

Figura 65: Modelo da cinta em kraft sendo testado.
Fonte: O autor.
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Figura 66: Detalhamento do mock-up 2a executado em lona de algodão.
Fonte: O autor.

Figura 67: Mock-up da cinta finalizado.
Fonte: O autor
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Modelo 2b
O modelo 2b (mock-up do case), foi feito a partir de uma adaptação de
um box construído em papel paraná de papel cartão num carrinho de carga
padrão. A contrução foi feita para ter uma noção de dimensionamento e
usabilidade de um sistema com rodinhas no projeto.

Figura 68: Construção do mock-up. (Moledo 2b).
Fonte: O Autor
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Figura 69: Construção do mock-up. (Moledo 2b).
Fonte: O autor

Figura 70: Detalhamento do mock-up 2b.
Fonte: O autor.
.
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Figura 71: Mock-up 2b finalizado.
Fonte: O autor.

Figura 72: Mock-up 2b finalizado. (Em
uso). Fonte: O autor.

13.2 Construção dos Protótipos (Modelos finais)
13.2.1 Cinta de utilidades (2a)
A construção dos mock-ups foi de suma importância para observação
de problemas até então não constatados teoricamente. O modelo físico deixou
mais claro questões como materiais, pegas, esquemas de fixação, dentre
outros.
O primeiro componente do kit a ser confeccionado foi a cinta de
utilidades, apesar de muito parecida com o mock-up, sofreu algumas
modificações.

Material:
O material foi modificado, o mock-up antes confeccionado em lona de
algodão e fechos em polipropileno evoluiu e passou a ser composto com um
cinto com fitas de nylon de 5cm de largura, bolsos em Bidim e fivela em nylon.
O bolso que possuia fecho continuou com o sistema de velcro para
fechamento.
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Justificativa:
O cinto em nylon deu maior resistência e robustez ao produto deixandoo mais compacto. Os bolsos em Bidim permitiram um acabamento mais
agradável visualmente e ao mesmo tempo facilitou o quesito limpeza do
produto e resistência maior do que a lona. A fivela modificada de polipropileno
para nylon permitiu um deslize e encaixe mais preciso e prático além da
resistência do produto, muito utilizado em artigos militares justamente por sua
durabilidade.

Processos envolvidos:
Bolsos
Todos os bolsos da cinta foram confeccionados em Bidim. Processos
para confecção dos bolsos:
- Corte (tesoura para tecido e estilete)
- Costura (máquina específica para sapataria devido a sua maior
resistência)
Cinto
O cinto foi confeccionado em nylon de 2mm de espessura por 5cm de
largura, para construção do cinto foi utilizado uma fita dupla de nylon, para
maior resistência e adaptação ao corpo. Processos para confecção dos bolsos:
- Corte (tesoura para tecido)
- Costura (máquina específica para sapataria devido a sua maior
resistência).
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Figura 73: Máquina de costura para
sapataria. Fonte: O autor.

Figura 74: Estilete.
Fonte: O autor.

Figura 75: Pedaço de Bidim (material
utilizado para confeccionar os bolsos
da cinta). Fonte: O autor.

Figura 76: Fita de Nylon (material
utilizado para confeccionar os cinto).
Fonte: O autor.
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Figura 77: Fecho ‘’tic-tac’’ ( engate rápido).
Fonte: O autor

13.2.2 Case de transporte (2b)
O case de transporte sofreu grandes transformações desde o mock-up.
A estrutura utilizada foi de uma mala Carrefour de estrutura rígida de
Polipropipeno (ABS) com rodas embutidas para maior resistência em terrenos
acidentados. O trabalho dentro dela visando maior organização do grafiteiro foi
todo executado pelo sapateiro com exceção das divisórias para os sprays,
feitas em PVC foram cortadas na marcenaria da Universidade de Brasília.

Material:
O material foi modificado, o mock-up antes confeccionado em papel
paraná e papel cartão acoplado a um carrinho de carga passou a ter sua
estrutura externa feita em ABS (mala rígida Carrefour), as divisórias para os
sprays foram feitas em canos de PVC de 7,5 cm de diâmetro, os bolsos foram
feitos em Nylon 400 e fechos dos bolsos de pressão. Os compartimentos
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cilíndricos tiveram uma base na parte inferior feito em EVA Rígido e os fechos
dos bolsos feitos com Stoppers de mola.
Justificativa:
A estrutura já pronta da mala Carrefour deu toda a base necessária para
o trabalho no interior da mesma da melhor forma possível e com o menor custo
visto que qualquer produção artesanal da mesma custaria o quíntuplo do
projeto e com o acabamento possivelmente pior. A parte interna foi toda
pensada para que a cinta coubesse sem maiores prejuisos de espaço
agregando as divisórias cilindrias para encaixe exato dos sprays de tinta. Outro
bolso foi desenvolvido para acomodação de pincéis e rolinho.
A escolha de material da parte interna levou em consideração três
pontos excenciais do projeto, são eles:
- Baixo custo
- Resistência
- Baixo peso
Processos envolvidos:
Bolsos
Todos os bolsos da parte interna do case foram confeccionados em
Nylon 400. Processos para confecção dos bolsos:
- Corte (tesoura para tecido)
- Costura (máquina específica para sapataria devido a sua maior
resistência)
-Rebitagem (rebite 30mm para fixação dos bolsos na estrutura)
Prateleiras para tinta spray
As prateleiras foram todas feitas em tubos de PVC de 7,5 centímetros
de diâmetro que comportavam perfeitamente o formato do spray de tinta. O
PVC foi serrado na marcenaria da UnB com uma serra de mesa própria para
estruturas quebráveis e sua fixação foi toda em rebite, tanto umas nas outras,
quanto na estrutura da mala, os processos envolvidos foram:
- Corte (Serra de mesa própria para marcenaria)
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- Rebitagem (Cada pedaço de tubo PVC foi rebitado ao lado do outro
com rebites de 30mm e posteriormente rebitados nas paredes da estrutura)
- Pintura (Prateleiras pintadas com tinta preta fosca da marca Flame)

Figura 78: Pedaço de Nylon 400.
Fonte: O autor.

Figura 79: Stopper de mola.
Fonte: O autor.

Figura 80: PVC sendo serrado na
marcenaria da UnB.
Fonte: O autor.

Figura 81: PVC Serrado com altura de
10cm.
Fonte: O autor.
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Figura 82: Rebite de 30mm.
Fonte: O autor.

Figura 83: EVA rígido.
Fonte: O autor.

14. PROTÓTIPOS FINALIZADOS
14.1 Modelo 2a (Cinta)

Figura 84: Cinta de utilidades finalizada (esticada). Fonte: O autor
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Figura 85: Cinta de utilidades finalizada (esticada, com alguns compartimentos
preenchidos). Fonte: O autor.

Figura 86: Cinta de utlididades desmontada. Fonte: O autor.
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Figura 87: Cinta de utilidades em uso.
Fonte: O autor

Figura 88: Cinta sendo experimentada por uma mulher.
Fonte: O autor.

78

14.2 Modelo 2b (Case de transporte)

Figura 89: Case fechado (estrutura externa).
Fonte: O autor.

Figura 90: Parte interna do case com todos os compartimentos internos visíveis.
Fonte: O autor.
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Figura 91: Vista superior da parte interna do case.
Fonte: O autor

Figura 92: Case em uso.
Fonte: O autor.
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15. VALIDAÇÃO
A validação dos produtos foi feita pelo maior homem, no caso com
manequim GG e da menor mulher, que veste manequim PP. As fotos no maior
homem foram tiradas no Guará – DF durante a execução da tarefa no muro do
Fórum da cidade satélite. As fotos feitas coma menor mulher foram feitas em
ambiente interno, por simulação.

Figura 93: Validação 01.
Fonte: O autor.
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Figura 94: Validação 02.
Fonte: O autor.

Figura 95: Validação 03.
Fonte: O autor.
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Figura 96: Validação 04.
Fonte: O autor.

Figura 97: Validação 05.
Fonte: O autor.
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Figura 98: Validação 06.
Fonte: O autor.

Figura 99: Validação 07.
Fonte: O autor.
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Figura 100: Validação 08.
Fonte: O autor.

Figura 101: Validação 09.
Fonte: O autor.
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Figura 102: Validação 10.
Fonte: O autor.

Figura 103: Validação 11.
Fonte: O autor.
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Figura 104: Validação 12.
Fonte: O autor.

Figura 105: Validação 13.
Fonte: O autor.
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Figura 106: Validação 14.
Fonte: O autor.
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16. FICHAS TÉCNICAS
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17. CONCLUSÃO
O meio do graffiti é um ambiente com uma gama imensa a se explorar,
principalmente por se tratar de uma atividade relativamente recém aceitada
pela sociedade. O objetivo do projeto foi suprir um pouco da deficiência de
recursos e matérias que essa atividade sofre com o desenvolvimento do kit
auxiliar para o grafiteiro.
Todas as etapas do projeto foram de fundamental importância para o
seu desenvolvimento. As visitas técnicas ampliaram o raio da pesquisa, e
proporcionaram a visão mais ampla e aprofundada do universo do grafitti.
As conversas realizadas com os artistas, juntamente com o que foi
observado em campo, direcionou de forma fundamental a forma que o projeto
iria tomar.
Após definir a forma do kit, o estudo dos materiais e processos foi de
suma importância para que os requisitos do projeto fossem atendidos da
melhor forma possível. A construção de mock-ups com diferentes materiais e
formas, possibilitou posteriormente, o desenvolvimento de protótipos mais
eficientes.
O kit auxiliar composto pela cinta e pelo case de transporte e
organizador atenderam todos os objetivos iniciais do projeto, que foi organizar
os equipamentos do grafiteiro, facilitar o transporte de materiais e também
deixar os objetos necessários na execução da tarefa sempre perto e visíveis
para que o profissional pudesse realizar seu trabalho com maior eficiência e
com o mínimo de constrangimento.
O sucesso do kit foi medido pela aceitação dos profissionais que além
de colaborar com o desenvolvimento, passaram um feedback muito positivo
sobre os produtos após finalizados e testados.
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