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Resumo 

Durante a fase escolar, os confortos físico e psicológico são fundamentais para que a 

criança esteja apta a absorver o conhecimento transmitido e se sinta estimulada a 

frequentar a escola. 

Este trabalho objetiva o desenvolvimento de um modelo de cadeira e mesa escolar 

fabricado com painéis de plásticos reciclados e alumínio termo-prensados, que atendam 

às necessidades das escolas públicas do ensino fundamental do Estado de São Paulo. 

O material é oriundo de embalagens de plástico e alumínio, como tubos de pasta de 

dente, caixas Tetra Pak e stand up pouches.   

Visto a sua importância ambiental, é pretendido como fruto deste trabalho um produto 

industrial com viés ecológico em todas as etapas do seu ciclo de vida. 

Palavras-chave: Reciclagem, mobiliário escolar, embalagens multi-laminadas 

 

Abstract 

During the school, the physical and psychological comfort are fundamental for a child pay 

attention and learn  as well feel motivated to frequent school. 

To the main concern of this work is develop a school furniture, chair and desk, 

manufactured with recycled plastics and aluminum heat-pressed to meet the needs of the 

public schools of basic education in the State of Sao Paulo.  

The material is made of plastic and aluminum packages, like tubes of toothpaste, Tetra 

Pak cartons and stand up pouches.  

According to environmental importance, is desired whit this work an industrial product with 

ecological bias in all stages of its life cycle. 

Keywords: recycling, school furniture, multi-laminated packaging  
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1. Introdução 

 

O mobiliário escolar é um dos elementos de apoio ao processo de ensino. Os 

confortos físicos e psicológicos do aluno vão influenciar de forma direta no 

rendimento e aprendizagem. [...] Apesar das especificidades que adquirem nos 

diversos espaços educativos, os móveis escolares são classificados em três tipos 

distintos, comuns a qualquer ambiente escolar: superfícies de trabalho e assentos; 

suportes de comunicação; mobiliário para guardar material escolar. 

(BERGMILLER et al. 1999,p.5). 

As superfícies de trabalho e assentos para estudantes, também chamadas de conjunto-

aluno, são compostas, de acordo com a norma ABNT NBR 14006/2008, por dois 

elementos independentes: mesa e cadeira. A mesa é constituída de tampo, estrutura e 

porta-objeto; a cadeira é constituída de assento, encosto e estrutura. 

Este trabalho objetiva o desenvolvimento de um modelo para o conjunto-aluno fabricado 

com painéis de plásticos reciclados e alumínio termo-prensados, que atendam às 

necessidades das escolas públicas do ensino fundamental do Estado de São Paulo. O 

projeto será desenvolvido com base na norma ABNT NBR 14006, que padroniza as 

classes e dimensões para assentos e mesas escolares. Também é pretendida a 

comprovação deste material como alternativa viável para o conjunto-aluno, que cause 

menos impactos ambientais durante cadeia produtiva, sendo mais durável que os 

tradicionais e permitindo 100% de reaproveitamento. 

Os painéis são produzidos a partir da trituração e prensagem à quente de embalagens 

laminadas como tubos de pasta de dente, caixas Tetra Pak, stand-up puches, entre 

outros. Sua composição é de aproximadamente 75% de plástico – Polietileno de alta e 

baixa densidade (PEAD e PEBD) e Polipropileno (PP) - e 25% de alumínio, que na 

natureza levariam de 100 a 500 anos para se decompor. Esta placa, representada na 

Figura 1, pode ser trabalhada da mesma forma que um painel de madeira, uma vez que 

aceita usinagem, furos, fixação de parafusos e termo-moldagem. É impermeável, 100% 

reutilizável, isolante térmico e acústico, não propaga chamas, altamente resistente a 

agentes químicos, suporta até 125Kgf/m2, imune a pragas e  não apodrece (AS PLACAS 

para construção, 2011)]. Embora possua estas características, e contribua para a 

diminuição do envio de lixo para os aterros, seu uso ainda é pouco divulgado e não se 

encontram muitas empresas interessadas e preparadas para a reciclagem destas 

embalagens. 
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Figura 1 - Painel de plástico e alumínio termo-prensados 
 (Fonte: Acervo pessoal) 

 

Ao levar este produto para dentro da sala de aula é também esperado que as crianças e 

adolescentes estejam mais propícios a absorver conceitos de sustentabilidade e ecologia, 

assimilando a importância do descarte consciente e as diversas possibilidades de 

transformações dos materiais. 

Como material de apoio à educação, o móvel escolar deve ser utilizado para o 

exercício do aprendizado da cidadania. (BERGMILLER et al., 1999, p.5) 
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2.  Mobiliário Escolar 

2.1 Questões pedagógicas e sensoriais  

Como já relatado, o mobiliário escolar, mais especificamente o conjunto de carteira e 

cadeira, exige maior atenção, uma vez que é responsável pelo bom rendimento e 

aprendizagem do aluno em sala de aula. 

Assim, deve-se reiterar o princípio proposto por Moro et al. (1997) que afirma que o 

mobiliário escolar, conjuntamente com outros fatores físicos, se transforma notadamente 

em um elemento da sala de aula que pode influenciar diretamente no desempenho, na 

segurança, no conforto e no fator comportamental do aluno que o utiliza. 

Complementando, Nunes et al (1998,p.76) aprofundam o tema: 

O mobiliário, em função dos requisitos da tarefa, determina a configuração 

postural dos usuários e define os esforços, dispêndios e constrangimentos - 

elementos essenciais para a adoção de comportamentos diversos - estabelecidos 

numa jornada de trabalho em sala de aula, além de manter vínculo restrito com a 

absorção do conhecimento.  

Desta forma, a fim de se obter o melhor aproveitamento em salas de aula e visando o 

bem estar físico e psicológico dos estudantes, a Coordenação de Instalações Escolares 

do Ministério da Educação, para a aquisição de conjuntos-aluno, estabeleceu critérios de 

qualidade de ordem pedagógica, ergonômica e tecnológica. (BERGMILLER et al., 1999) 

Sobre os critérios pedagógicos referentes ao uso, pode-se elencar os descritos abaixo:  

- O mobiliário deve ser flexível a ponto de se adequar às exigências pedagógicas, a 

cada dia, mais dinâmicas. Atividades que exigem mudanças rápidas de 

posicionamento dos alunos nas salas de aula são facilitadas, se o peso do móvel 

for compatível à força do usuário e se houver a possibilidade de justaposição do 

mobiliário. 

- As dimensões dos móveis escolares devem ser adequadas ao tipo de trabalho 

executado pelo aluno. Os objetos e equipamentos utilizados também influem na 

definição do modelo de mobiliário. É impossível exigir um trabalho ordenado de 

um aluno que não dispõe de um espaço adequado para apoiar seu material. 

- Outro item importante é a limpeza. O mobiliário deve permitir limpeza fácil e 

rápida, tanto do móvel como do espaço onde se encontra. Para isso, a 

possibilidade de empilhamento é vantajosa. 

Os demais critérios serão posteriormente aprofundados no capítulo 3. 
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Embora na maioria das escolas as salas de aula ainda apresentem carteiras em filas, 

ordenadas uma atrás da outra, esta disposição tende a se modificar e o mobiliário, 

conforme o já descrito critério pedagógico referente ao uso deve facilitar e sugerir 

mobilidade de acordo com a necessidade das atividades propostas. Trabalhos em 

grupos, estudos colaborativos e aulas mais dinâmicas requerem arranjos diferentes. 

Para o presente trabalho, por se tratar de um material obtido através da reutilização de 

resíduos descartados, o mobiliário tem a intenção de reafirmar a eco-consciência 

transmitida aos alunos. O Brasil já possui uma Política Nacional para a Educação 

Ambiental (Lei 9.795/99) assinada pela Presidência da República em 27 de abril de 1999, 

conforme o anexo 1. Com isso, a temática ambiental passa a ser obrigatória em todos os 

níveis do processo educacional, de forma integrada e interdisciplinar. 

Durante a fase escolar a criança é exposta a novas experiências, vendo e ouvindo coisas 

diferentes, tentando adaptar esses estímulos às estruturas cognitivas que já possui. 

Piaget (1975, p. 13) define a assimilação como: 

... uma integração à estruturas prévias, que podem permanecer invariáveis ou são 

mais ou menos modificadas por esta própria integração, mas sem descontinuidade 

com o estado precedente, isto é, sem serem destruídas, mas simplesmente 

acomodando-se à nova situação.  

Isto significa que a criança adapta os novos estímulos aos esquemas que ela possui até 

aquele momento. Ela capta a idéia da reutilização e transformação de materiais e tenta 

aplicá-la mentalmente aos demais objetos que conhece, associando a importância da 

separação do lixo com a produção de outros objetos. É o início da aceitação do design 

ecológico como alternativa para o desenvolvimento de novos produtos. 

Segundo Márcio Dupont (2010), o design ecológico é aquele que usa exclusivamente 

materiais de reuso, reciclagem, remanufatura de outros produtos e/ou processos. A 

preocupação principal do design ecológico é reduzir o impacto ambiental e o uso de 

materiais adotando materiais reciclados e recicláveis. 

Manzini e Vezzoli (2008) discorrem sobre o termo ecodesign como uma expressão de 

diversos significados, mas que, genericamente, pode tratar de uma aptidão projetual que 

concebe os aspectos do projeto considerando também o impacto ambiental. 
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2.1.1 Percepção de cores no ambiente escolar 

As carteiras também devem contribuir esteticamente para um ambiente agradável, 

tornando o tempo de permanência em sala mais prazeroso. O “estresse ambiental” é 

frequentemente causado pela falta de estímulos visuais. Desta forma, Bins Ely (2003), 

comentado por Figueiredo J. considera importante conhecer os elementos do ambiente 

que podem causar os estímulos sensoriais – perceber e receber as informações – e 

provocar respostas ao nível do corpo - o comportamento.  

Dentre os elementos ambientais que gerem estímulos na sala se aula a cor é um dos 

pontos que podem provocar sensações e promover o bem estar emocional. O uso de 

cores em algumas partes deste móvel pode auxiliar na atração sensorial por parte dos 

alunos. Segundo Foglia (1987) comentado por Azevedo (2001) a visão das cores é um 

dos aspectos mais interessantes e debatidos da sensibilidade ocular, e seu estudo é 

utilizado nas mais diversas áreas do conhecimento, abrangendo desde a fisiologia, a 

psicologia, até as engenharias e mais especificamente a ergonomia. 

Verdussen (1978) afirma que as cores podem ser usadas para tornar os ambientes de 

trabalho mais agradáveis ou amenizar condições menos favoráveis, como a monotonia 

de certas tarefas. Assim, o estado de ânimo no final de um dia de aula dependerá em 

muito da influência do ambiente. 

Segundo Pilotto (1980) as cores podem ser separadas em 2 grupos, de acordo com as 

reação que provocam nos indivíduos: quentes e frias.  Estes grupos podem ser 

observados na imagem abaixo: 

 

 

Figura 2 – Círculo cromático  
(Fonte: GUIMARÃES, L. A cor como informação: a construção biofísica, linguística e cultural da simbologia das cores. 
São Paulo: Annablume, 2000.) 
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As cores quentes são psicologicamente dinâmicas e estimulantes, sugerindo vitalidade e 

movimento. As cores frias são calmantes, suaves e estáticas. 

O significado das cores e sensações transmitidas em cada aplicação é uma área de 

estudo muito ampla. Neste trabalho será focado o emprego de cor no ambiente de 

trabalho, mais especificamente em relação à aplicação em móveis escolares. Desta 

forma, de acordo com Figueiredo, pode-se resumidamente dizer: 

Vermelho – Por suas características de excitação e movimento, não beneficia atividades 

mentais. Tem maior poder de atração, porém cansa facilmente. 

Amarelo – Por irradiar muita luz, não deve ser usada em superfícies muito extensas. É 

indicada em salas de aula de crianças com deficiência intelectual, por ser considerada a 

cor que mais estimula a atividade cerebral. 

Verde – É a cor que menos cansa a vista, sendo amplamente utilizada em lousas 

escolares. Sugere tranquilidade. 

Azul – Pode ser usado em grandes superfícies sem causar fadiga. Conduz ao 

relaxamento. 

Branco – traz claridade e alegria, quando usado como acessório. Realça as cores 

próximas, tornando-as mais atrativas. 

Cinza – É de grande harmonia com todos os tipos de composição de cores, porém se 

usado em demasia, sombreia o ambiente. 

A fim de proporcionar o conforto visual, é necessário que se controle a reflexão da luz no 

móveis. As recomendações de reflexão para as superfícies são: 

 

Tabela 1 - Índice de reflexão da superfície 
 (Fonte: MAHNKE, F. Color, enviroment & human response. New York: Van Nostrand Reinhold, 1996) 

 

 

 

Na tabela a seguir são apresentados os índices de reflexão de algumas cores: 
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Tabela 2 -  Índice de reflexão das cores  
(Fonte: MAHNKE, F. Color, enviroment & human response. New York: Van Nostrand Reinhold, 1996) 

Desta forma é possível direcionar a escolha das cores aplicadas ao conjunto, associando 

os estímulos aos índices adequados de reflexão.  

Hoje é mais necessário do que nunca encontrar uma maneira de (re) formar o 

ambiente físico que vai incentivar a aprendizagem, estimular a criatividade, motivar 

e trazer uma sensação de bem-estar. (Pilotto,p.34) 

 

2.2 Compra de mobiliário escolar por instituições públicas  

A fim de assegurar a efetividade do projeto, foi levantada a quantidade de escolas 

públicas e privadas no Estado de São Paulo. Segundo o IBGE, em São Paulo existem 

6409 escolas de ensino fundamental, das quais 28% são públicas Estaduais e 61% são 

públicas Municipais,ou seja, 5704 escolas, como mostra a  Figura 3. 

 

 

Figura 3 -Escolas Ensino Fundamental  
(Fonte: BRANDÃO, B. Carteira Escolar Eco. Palmares: Cisco, 2007) 

 



  
 

P
á
g

in
a
 1

6
 

Para que o projeto de um novo mobiliário escolar feito totalmente de material de reuso 

seja uma proposta viável e aceita nas escolas deve-se levar em conta que a compra de 

carteiras em instituições públicas de ensino é feita através do processo de Licitação 

Pública1, no qual os fornecedores participantes são previamente homologados pelas 

prefeituras e governo do Estado. Estando a fábrica dentro das normas e produzindo 

produtos que atendem aos padrões estabelecidos na NBR 14006 e pela NBR 

14007/2008 - que fixa condições mínimas exigíveis para encomenda, fabricação e 

fornecimento de assentos e mesas escolares, usados em instituições de todo o País, com 

exceção das escolas especiais - todos podem participar do processo e ganha àquele que 

oferecer o menor custo unitário para o tipo de mobiliário solicitado.  

 

Figura 4 – Pregão  
 ( Fonte: MOBILIARIO escolar. Disponível em < http://www.fnde.gov.br/index.php/mobilario-pregoes-anteriores>. 
Acesso em 10 de outubro de 2011) 

Segundo José Carlos Freitas, diretor de Administração e Tecnologia do FNDE “A compra 

centralizada por meio da ata de registro de preços cria um parâmetro de eficiência para o 

mercado. (...) O processo de padronização do mobiliário escolar no Brasil é irreversível, o 

que só aumenta nossa responsabilidade em propor melhorias contínuas.” (AUDIÊNCIA 

PÚBLICA DISCUTE mobiliário escolar, 2010) 

Não será possível precisar o custo final deste conjunto, uma vez que isto envolve 

diversos fatores difíceis de mensurar, que vão além do foco da proposta deste trabalho, 

                                                           
1
 Segundo Hely Lopes Meirelles, a licitação é um procedimento administrativo mediante o qual a 

Administração seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Desenvolve-se por meio 
de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, propiciando igual 
oportunidade a todos os interessados e atuando como fator de eficiência e moralidade nos negócios 
administrativos. 
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como estrutura fabril, produtividade, transporte, encargos sobre matéria prima entre 

outros. 

No entanto, foi comprovado por meio de pesquisas, descritas no capítulo 5.5.2, que as 

carteiras feitas com as embalagens recicladas possuem uma durabilidade maior que as 

convencionais, assim como o viés ambiental, justificando a possível diferença de valor a 

médio prazo. 

A respeito desta mudança para um produto com apelo ecológico, não só com relação ao 

material, mas também ao processo produtivo, Manzini e Vezzoli (2008) tratam do 

Redesign Ambiental do Existente como uma interferência que comporta escolhas de 

caráter técnico, não requerendo mudanças reais nos estilos de vida e de consumo. 

Neste caso, a referência ao componente social e ao mercado diante da questão 

ecológica se faz presente na sensibilização do usuário quanto à escolha, numa 

oferta de produtos análogos entre si, de produtos mais ecológicos (sobretudo no 

caso em que sejam postas em questão marcas de qualidade ambiental). (Manzini 

e Vezzoli,p. 20) 
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3. Ergonomia  

3.1 Critérios ergonômicos referentes ao usuário 

Estabelecidos os critérios pedagógicos, os critérios de natureza ergonômica referentes 

ao usuário, segundo a Coordenação de Instalações Escolares do Ministério da Educação 

são: 

- O aluno não se desenvolve de modo constante ao longo da infância e 

adolescência. O crescimento do corpo é desproporcional. Cabeça, tronco e 

membros desenvolvem-se gradualmente, variando suas proporções em relação às 

estaturas. Assim, o móvel também não pode manter as mesmas proporções nos 

diversos tamanhos. 

- Os hábitos e influências sociais, culturais e psicológicas dos usuários devem ser 

levados em conta, já que o uso do próprio corpo e dos objetos sofre o reflexo 

dessas condições. A regionalidade também é um fator a ser observado no 

momento da compra do mobiliário escolar. 

- A idade escolar é a fase inicial de um processo de socialização do indivíduo. O 

ambiente à sua volta deve favorecer o agrupamento, contribuindo para o processo 

de aprendizado. O móvel escolar adequado é o que permite tanto o trabalho 

individual como em grupo. 

- Os critérios antropométricos devem definir as dimensões dos móveis.  

 

Figura 5 - Desenvolvimento das partes do corpo humano. 
 (Fonte: BERGMILLER, et al. Ensino fundamental:  mobiliário escolar. Brasília : FUNDESCOLA- MEC, 1999.) 
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Deve-se ater as diferenças de estatura conforme as séries do ensino fundamental para 

escolha do mobiliário adequado a cada idade.  

A utilização de um único modelo de mesa e cadeira para todos os alunos coloca em risco 

a formação postural do indivíduo, que se dá na fase da infância, comprometendo seu 

aprendizado ocasionando lesões que podem até mesmo ser permanentes. 

(BERGMILLER et al. 1999) 

Desta forma, para o desenvolvimento do mobiliário escolar, foi adotado o uso da 

normalização técnica, que envolve aspectos ergonômicos e dimensões antropométricas 

no processo de design.  

Em 1997 a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas publicou as normas 

técnicas NBR 14006 e NBR 14007, comentadas anteriormente. Para a publicação destas 

normas, a ABNT usou como base a ISO 5970 2 – Furtinure – Chairs and tables for 

educational institutions – Functional sizes - por ainda não haver estudos antropométricos 

da população infanto-juvenil de abrangência nacional. Estas normas tiveram sua última 

revisão no ano de 2008, considerando os resultados de novos estudos mais aprimorados 

sobre ergonomia e mobiliário. Os dados dimensionais serão tratados no item 2.3 

Como afirmaram Reis et al. (2003), fica evidenciado que a maioria das escolas públicas 

do Brasil possuem mobiliário escolar inadequado. Os autores esclareceram que o mesmo 

mobiliário escolar é utilizado por indivíduos com medidas antropométricas diferenciadas. 

A título de exemplo e enfatizando a gravidade da situação, os autores ressaltaram que a 

altura poplítea3 fica próxima de 27 cm em crianças de 7 anos de idade, e até 50 cm em 

adultos de 18 anos. Considerando-se que uma criança passa 12 anos do ensino 

fundamental até o médio nos bancos escolares, é tempo mais do que suficiente para 

moldar esse aluno por meio dos hábitos inadequados, que podem levá-lo a uma série de 

desordens musculoesquelético, comprometendo a sua saúde e o seu rendimento. 

O conjunto deve ser projetado como um todo, visando adequação aos dados comentados 

no item 2.2.1 deste trabalho. No entanto, deve-se considerar atenção especial à cadeira, 

por estar diretamente em contato com a anatomia do usuário, possibilitando de 

alternância postural e boa distribuição do peso corporal. 

                                                           
2
 International Organization For Stantandardization (ISO) é uma organização mundial que define e organiza padrões 

internacionais. A missão da ISO é promover o desenvolvimento da padronização e atividades relacionadas no mundo 
com o objetivo de facilitar a troca ou comercialização de produtos e serviços e desenvolver cooperação na esfera 
intelectual científica tecnológica e econômica. Os resultados do trabalho da ISO são publicados como normas 
internacionais. 

3
 Comprimento da parte inferior da perna 
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3.2  Critérios ergonômicos para mesas e cadeiras 

Para uma boa postura do indivíduo sentado diante de uma superfície horizontal, foram 

elaboradas recomendações a fim de que se atinja um grau de conforto do aluno em 

relação ao móvel escolar. (BERGMILLER et al. 1999) 

a. A existência de espaço livre entre a parte inferior da mesa, incluindo-se os porta-livros, 

e a parte superior das coxas dos alunos deve ser suficiente para permitir liberdade de 

postura e de movimentação dos alunos. 

b. A altura da superfície de trabalho das mesas deve ser tal que os cotovelos apoiem-se 

sobre a mesa ou estejam numa altura ligeiramente inferior,em relação à sua superfície. 

c. Com o objetivo de evitar pressões sobre a musculatura das pernas, deve-se prever 

espaço livre entre a parte posterior da perna e a borda frontal da superfície do assento, 

que deve ser arredondada (raio mínimo = 40mm). 

d. O encosto deve permitir apoio adequado da região lombar entre a terceira e a quinta 

vértebras lombares. Além do apoio lombar, deve haver apoio dorsal. 

e. Deve haver espaço livre entre o apoio lombar e a superfície do assento, para 

acomodação da região glútea. 

f. A altura do assento deve permitir que as plantas dos pés apóiem-se integralmente no 

chão, não havendo assim nenhuma pressão do assento contra os músculos inferiores 

das coxas. 

g. A profundidade do assento deve ser determinada a partir do menor comprimento de 

coxa do usuário, considerando como limite deste comprimento a região sacra, ou seja, a 

extremidade do corpo do usuário definida por suas costas quando sentado. 

h. A largura do assento não deve ser inferior à menor largura do ombro do usuário. 

i. A forma do assento deve permitir que o peso do tronco se apoie nas tuberosidades 

isquiáticas, ou seja, nos dois ossos que sustentam a musculatura da região glútea. 

j. A inclinação do encosto em relação ao assento deve ser, no mínimo, de 100° e, no 

máximo de 105°. 

l. O assento deve ser, de preferência, horizontal. Ou inclinado até um ângulo máximo de 

4°. 
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m. O assento pode ter um rebaixo de 10 mm de profundidade máxima, no limite de seus 

dois terços finais. 

 

 

Figura 6 - Critérios ergonômicos para mesas e cadeiras 1.  
(Fonte: BERGMILLER, et al. Ensino fundamental:  mobiliário escolar. Brasília : FUNDESCOLA- MEC, 1999.) 

 

 

Figura 7 - Critérios ergonômicos para mesas e cadeiras 2. 
 (Fonte: BERGMILLER, et al. Ensino fundamental:  mobiliário escolar. Brasília : FUNDESCOLA- MEC, 1999.) 

 

Estes ítens devem estar associados aos critérios dimensionais descritos a seguir, 

assegurando o conforto e bem estar do usuário. 

 

3.2.1 Critérios dimensionais para mesas e cadeiras 

No final da década de 70, através de uma iniciativa do MEC, o Centro Brasileiro de 

Construções e Equipamentos Escolares – CEBRACE assinou um convênio com o 

Instituto de Desenho Industrial do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro para definir 

critérios dimensionais para as mesas e cadeiras usadas no ensino de 1º e 2º graus. Os 

estudos geraram a Tabela 3 e Figura 8, com 3 faixas de estatura dos estudantes e as 

medidas para os móveis. (FUNDESCOLA, 1999) 
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Tabela 3 - Critérios dimensionais para mesas e cadeiras CEBRACE. 
 (Fonte: BERGMILLER, et al. Ensino fundamental:  mobiliário escolar. Brasília : FUNDESCOLA- MEC, 1999.) 

 

 

 

Figura 8- Correspondência de medidas tabela CEBRACE.  
(Fonte: BERGMILLER, et al. Ensino fundamental:  mobiliário escolar. Brasília : FUNDESCOLA- MEC, 1999.) 
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Com o passar do tempo, e em decorrência da avaliação do seu uso, algumas 

modificações foram introduzidas em seus desenhos originais, surgindo novas linhas 

como a linha FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação, do Estado de São 

Paulo, que foi bastante utilizada em outros estados. 

No ano de 1999, em decorrência do desenvolvimento industrial do país, da definição de 

normas técnicas para o mobiliário escolar (ABNT NBR 14006 e NBR 14007) e da 

alteração da estrutura física das crianças e adolescentes ocorrida ao longo dos vinte 

anos corridos, o Fundescola contratou a mesma equipe que atuou no primeiro trabalho 

para desenvolver pesquisas sobre a situação do mobiliário das escolas.  Baseando-se 

nestas pesquisas e nas normas técnicas editadas pela ABNT, foi proposto um novo 

documento técnico para substituir o editado anteriormente pelo MEC. A tabela de 

medidas padrão gerada após esta pesquisa serviu de base para a produção de mobiliário 

escolar por muitos anos. No entanto, em 2008 a NBR 14006 foi novamente alterada, em 

vista da constante mudança de estatura da população, gerando as tabelas abaixo, que 

norteia os projetos de carteiras atuais. 

 

 

 

Tabela 4 -ABNT Dimensões mesa.  
(Fonte: BERGMILLER, et al. Ensino fundamental:  mobiliário escolar. Brasília : FUNDESCOLA- MEC, 1999.) 
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Tabela 5 -ABNT Dimensões Cadeira.  
(Fonte: BERGMILLER, et al. Ensino fundamental:  mobiliário escolar. Brasília : FUNDESCOLA- MEC, 1999.) 

 

 

Figura 9 - Dimensões no corte.  
(Fonte: ABNT. NBR 14006. Móveis escolares; assentos e mesas para instituições educacionais; classes e dimensões. 
1997) 
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Figura 10 – Dimensões no plano. 
 (Fonte: ABNT. NBR 14006. Móveis escolares; assentos e mesas para instituições educacionais; classes e dimensões. 
1997) 

Neste trabalho o caso de estudo refere-se ao ensino fundamental, considerando idades 

entre 6 e 15 ou 16 anos. Este universo pode ser dividido em 3 faixas de estatura, 

conforme definição do Manual do Mobiliário Escolar, desenvolvido pelo FNDE: 

- de 1,19m a 1,42m; 

- de 1,33m a 1,59m; 

- de 1,59m a 1,88m; 

Para o desenvolvimento do projeto do conjunto-aluno foi escolhida a faixa de estatura 

entre 1,33m e 1,59m. Nas demais faixas, as medidas poderão ser adaptadas de acordo 

com as especificações das tabelas acima. 

 

3.2.2 Critérios de qualidade referente a aspectos construtivos  

É imprescindível que sejam considerados aspectos construtivos e tecnológicos para a 

fabricação de mobiliário escolar, a fim de que se melhore a usabilidade e proporcione a 

segurança dos usuários. A Coordenação de Instalações Escolares do Ministério da 

Educação estabeleceu os seguintes critérios para nortear um projeto de conjunto-aluno: 

- Resistência e rigidez são características fundamentais no móvel escolar, deixando 

o aluno seguro no momento de seu uso. 

- O móvel escolar não pode apresentar elementos facilmente removíveis. 
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- A qualidade dos materiais é um critério muito importante. Madeiras sujeitas a 

empeno e estruturas instáveis não podem ser aceitas. É importante a avaliação 

correta dos materiais e a racionalização da produção, para economia de recursos. 

- É adequado o uso de materiais mau-condutores de calor para todas as superfícies 

dos móveis que têm contato com o corpo. 

- Superfícies com brilho afetam a capacidade visual, dificultando o aprendizado. 

- A manutenção e a possibilidade de fácil reparo são observações a serem feitas no 

ato da compra. 

- O conjunto aluno não pode apresentar elementos que possam ser removidos sem 

a utilização de ferramentas. 

Na NBR 14006 são encontradas informações complementares referentes a construção 

do móvel: 

- As quinas e arestas devem ser arredondadas com um raio de curvatura mínimo de 

1,0 mm, com exceção do tampo da mesa onde o raio de curvatura deve ser no 

mínimo 2,5mm, para a face de contato com o usuário. 

- As saliências não devem apresentar características cortantes ou perfurantes 

capazes de causar ferimentos ou danos em vestimentas 
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4. Painéis de plásticos reciclados e alumínio termo-prensados  

4.1 O descarte de embalagens  

Para a produção das placas, são utilizados diversos tipos de embalagens plásticas 

laminadas, mais frequentemente caixas cartonadas Tetra Pak e tubos de creme dental, 

oriundas de refugos industriais ou através das coletas seletivas. 

O Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2010, feito pela Associação Brasileira das 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), mostrou que a 

quantidade de lixo produzido aumentou e o país não evoluiu na coleta e destinação 

adequada desses resíduos.(Abrelpe, 2011) 

Em 2010 foram produzidas 195 mil toneladas de resíduos diariamente, em todo o 

território nacional. O resultado final foram 60,8 milhões de toneladas de lixo, sendo que 

pouco mais de 10% deste montante não foi sequer coletado, indo parar em córregos, 

terrenos baldios, ruas e rios. (AUMENTA A QUANTIDADE de lixo no Brasil, 2012) 

Cerca de 30% do resíduo urbano é composto por embalagens descartadas. Dessas, as 

laminadas são uns dos grandes problemas devido à sua disposição final, consideradas 

até então como lixo comum. As mesmas razões técnicas que favorecem o uso crescente 

de tais embalagens em alimentos e remédios, como sua alta durabilidade, grande 

resistência e o poder de conservação, vêm causando problemas em seu descarte visto 

que sua formulação composta de plástico, alumínio e às vezes papel, dificultam o 

processo de reciclagem. (RECICLAGEM de embalagens laminadas, 2010)  

Mais de 90% das embalagens plásticas utilizadas no mundo são produzidas a partir de 

resinas derivadas de fontes fósseis, isto é, não renováveis e possuem tempo de 

degradação muito longo, podendo prejudicar o meio ambiente quando descartadas de 

maneira incorreta.  (EMBALAGENS BIODEGRADÁVEIS, 2011) 

Em agosto de 2010 foi promulgada uma lei que estabelece a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos.  

- Tendo como princípio a responsabilidade compartilhada entre governo, empresas 

e população, a nova legislação impulsiona o retorno dos produtos às indústrias 

após o consumo e obriga o poder público a realizar planos para o gerenciamento 

do lixo. A lei consagra o viés social da reciclagem, com participação formal dos 

catadores organizados em cooperativas. (POLÍTICA NACIONAL de Resíduos 

Sólidos, 2010) 
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Pela nova lei, os governos municipais e estaduais têm prazo de dois anos para elaborar 

um plano de resíduos sólidos, com diagnóstico da situação lixo e metas para redução e 

reciclagem, além de dar um fim aos lixões e buscar soluções consorciadas com outros 

municípios. Devem também identificar os principais geradores de resíduos, calcular 

melhor os custos e criar indicadores para medir o desempenho do serviço público nesse 

campo.  

   

 

Figura 11 – Coleta Seletiva e Destinação do lixo.  
(Fonte: PANORAMA dos Resíduos Sólidos no Brasil. Abrelpe, 2010) 

 

4.2 Matéria Prima 

4.2.1 Tubo de creme dental  

O tubo de creme dental é composto por 75% plástico – polietileno de baixa 

densidade (PEBD) – e 25% alumínio. Alguns fabricantes já utilizam material 100% 

plástico nos tubos, mas o volume maior produzido ainda possui alumínio em sua 

composição. 
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Considerando os produtos envasados em embalagens laminadas, neste tubo é onde 

ocorre um dos maiores desperdícios de conteúdo. Dificilmente a pasta é usada em sua 

totalidade, até porque o formato da embalagem dificulta a extração do final. 

Uma placa feita apenas com tubos de creme dental leva em média 780 tubos na sua 

composição. Uma experiência com este número tubos de origem pós consumo, feita por 

um fabricante de telhas e painéis reciclados, a Ecotop, mostra a quantidade de resíduo 

de pasta jogado fora junto com as embalagens. O volume de material desperdiçado é 

similar ao volume de um pote de sorvete de 500 gr, conforme figura: 

 

Figura 12 – Resíduos de creme dental nos tubos. 
 (Fonte: Acervo Pessoal) 

 

O creme dental é um poderoso desengraxante. Existem algumas pesquisas para o 

desenvolvimento deste produto a partir dos resíduos de pasta nos tubos, mas o processo 

para limpeza e extração do creme ainda é custoso e pouco rentável, afirma Luiz Fürst, 

diretor comercial da empresa Ecotop. 

Portanto, para a produção dos painéis não são utilizadas embalagens de creme dental de 

origem pós consumo. Ainda assim, o uso das embalagens vindas da perda industrial 

representa um montante expressivo na redução do lixo. Só a Ecotop, entre tubos de 

creme dental e embalagens laminadas, recicla cerca de 700 ton./mês, de acordo com a 

proprietária da empresa, Claudia Rozansky. 

 

4.2.2 Cartonados “Longa Vida” 

Lançada na década de 60 e produzidas no Brasil pela Tetra Pak desde a década de 70, 

as embalagens cartonadas do tipo “Longa Vida”, possuem o nome original de Tetra Brik 

Aseptic. Sua estrutura é composta por 6 camadas com 3 tipos de materiais: 

- papel duplex, cuja principal função é dar estabilidade e resistência; 
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- polietileno, isola o papel da umidade, impede o contato do alumínio com o 

alimento, além de servir como elemento de adesão dos materiais presentes na 

estrutura; 

- alumínio, possui a função de dar proteção contra a entrada de luz e de oxigênio, 

além de impedir a troca de aromas entre o alimento e o meio externo, evitando 

assim que o alimento deteriore. (CASE TETRA PAK, 2011) 

 

Figura 13 - Composição caixa Tetra Pak.  
(Fonte: CASE TETRA PAK. Disponível em: <http://www.agendasustentavel.com.br/images/pdf/001222.pdf>. Acesso 
em: 04 de fevereiro de 2012.) 

Para a utilização deste tipo de embalagem na produção dos painéis, é necessário 

primeiramente que haja a separação do papel. As caixas são enviadas às indústrias de 

papel e papelão encaminhadas ao hidrapulper. Este equipamento hidrata as fibras 

celulósicas, em agitação com água (sem adição de produtos químicos), fazendo com que 

essas fibras transformem-se em uma massa, separando-se das camadas de 

plástico/alumínio, coladas uma às outras.  

 

Figura 14 - Hidrapulper 1 
(Fonte: CASE TETRA PAK. Disponível em: <http://www.agendasustentavel.com.br/images/pdf/001222.pdf>. Acesso 
em: 04 de fevereiro de 2012.) 
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Figura 15 - Hidrapulper 2 
(Fonte: CASE TETRA PAK. Disponível em: <http://www.agendasustentavel.com.br/images/pdf/001222.pdf>. Acesso 
em: 04 de fevereiro de 2012.) 

 

Em seguida, essas fibras são lavadas e purificadas e podem ser usadas para a produção 

de papel utilizado na confecção de caixas de papelão, tubetes ou na produção de 

material gráfico. Segundo a Tetra Pak, quando este processo é realizado nas fábricas de 

sua parceira Klabin, toda a água utilizada no processamento da celulose é reaproveitada 

e tratada na própria empresa. Há perda de 1,5 m3 de água por tonelada de celulose 

tratada. (Agenda Sustentável, 2011) 

Resta, após a separação das fibras celulósicas, um material composto de 

plástico/alumínio. São formados pellets que podem ser encaminhados a empresas 

produtoras de placas e telhas. Para a fabricação de 1 placa são necessárias 1500 

embalagens cartonadas de 1 litro. 

 

Figura 16 – Pallets. 
 (Fonte: CASE TETRA PAK. Disponível em: <http://www.agendasustentavel.com.br/images/pdf/001222.pdf>. Acesso 
em: 04 de fevereiro de 2012.) 

Até 2007, das cerca de 160 mil toneladas descartadas anualmente, apenas 25% eram 

direcionadas para um processo de reciclagem parcial, que separa o papel dos demais 

elementos. (RECICLAGEM LONGA VIDA, 2012) 
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4.2.3 Demais embalagens laminadas 

A maior parte das empresas pesquisadas utilizam apenas os pallets de Tetra Brik Aseptic 

(já sem o papel) ou tubos de creme dental para a fabricação das telhas e painéis. No 

entanto, um grande produtor do ramo também utiliza outros tipos de embalagens 

laminadas na mistura. Conforme visita realizada na fábrica Ecotop, foi constatado o uso 

de bobinas de stand up pouches, lacres e aparas de cremes e pastas e diversos plásticos 

laminados, desde que a camada de poliéster seja fina. Neste caso, o conhecimento é 

empírico, não existindo uma fórmula para a composição exata do painel, apenas 

mantendo a proporção de 75% plástico e 25% alumínio dentre as embalagens utilizadas. 

Os dados são adquiridos através de experiências com materiais feitas pelos próprios 

funcionários. São produzidas placas experimentais com as embalagens teste e depois de 

prontas verifica-se sua resistência, qualidade e aderência ao resto do material. Desta 

forma foi constatado que laminados plásticos com um filme mais espesso de poliestar 

não aderem ao polietileno dos tubos de pasta.  

 

Figura 17 – Lacres.  
(Fonte: Acervo Pessoal) 

 
Figura 18 - Bobina sachê maionese. 
 (Fonte: Acervo Pessoal)oal) 
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Figura 19 -  tubos de creme dental.  
(Fonte: Acervo Pessoal) 

O material é adquirido por meio de compra e também doações das próprias empresas 

fabricantes como Colgate-Pamolive, Nestle e Cargil. Após o estabelecimento da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos a quantidade de material doado aumentou, uma vez que 

as empresas devem prestar contas sobre o material descartado. 

Bobinas de sachês de maionese com defeitos na impressão, sacos de ração para cavalo 

com problemas na selagem e diversos tipos de materiais são recebidos e testados, 

podendo virar componentes na mistura com os tubos de creme dental. 

Existem alguns estudos feitos com blisters de remédios e embalagens de xampu na 

composição, porém ainda não foi encontrada a forma correta do seu uso para que a 

placa mantenha as mesmas propriedades mecânicas. 

 

Figura 20 - Placa com blisters.  
(Fonte: Acervo Pessoal) 
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4.3  Produção e materialidade   

O fabricante pode adquirir as embalagens inteiras ou fragmentadas, desde que já limpas. 

Todas elas são colocadas no triturador (Figura 19) e vão para um tanque de 

armazenamento (Figura 20), que dispensa o material triturado sobre placas de apoio 

cobertas previamente por um filme de poliéster. A distribuição do material sobre placa é 

feita manualmente e após a conclusão é colocado mais uma folha de poliéster, para 

evitar que o PE derretido grude na prensa. O filme não derrete no processo, protegendo o 

material fundido. 

 

Figura 21 – Triturador. 
 (Fonte: Acervo Pessoal) 

 

:  
Figura 22 - Tanque de armazenamento. 
 (Fonte: Acervo Pessoal) 
 

 

Figura 23 - Saída do tanque. 
 (Fonte:  Acervo Pessoal) Acervo Pessoal) 

 

Figura 24 - Prensas térmicas.  
(Fonte: Acervo Pessoal) 

 

 

Figura 25 - Prensa Telha. 
 (Fonte: Acervo pessoal) 
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As placas são prensadas (Figura 22) e aquecidas a 130º por volta de 15 min. O plástico 

das embalagens derrete fundindo-se com os fragmentos de alumínio. 

No caso das telhas, o que difere é a prensa que já tem o molde no formato ondulado. 

Depois de prontas, o filme é retirado e as placas são refiladas, mantendo o padrão de 

2,20 x 1,00 m. As aparas são recolhidas , levadas novamente ao triturador e misturadas a 

materiais que ainda não foram prensados, integrando o processo outra vez até serem 

transformadas em novas placas. O fabricante não divulgou a quantidade de vezes que o 

reaproveitamento pode ser feito de forma a manter as propriedades do material, apenas 

que a matéria-prima de 1º uso, isto é, as embalagens, devem representar uma 

quantidade muito maior na mistura.  

 

Figura 26 – Aparas. 
 (Fonte: Acervo Pessoal) 

Durante o processo, muitos pedaços das embalagens caem no chão, conforme figura 

abaixo: 

 

Figura 27 - Resídos das embalagens.  
(Fonte: Acervo Pessoal) 
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Esses resíduos são coletados e podem ser reutilizados, integrando o processo de 

produção de um novo painel. 

As placas padrão são comercializadas em chapas em espessuras de 4 a 20 mm, porém é 

possível termomolda-las durante a fabricação, obtendo superfícies curvas. 

(ESPECIFICAÇÕES, 2011) 

Segundo Luiz Fürst, o processo de fabricação não gera nenhum tipo de efluente ou 

poluente atmosférico.  

O material das placas é 100% reutilizável e apresenta as seguintes características: é 

impermeável, isolante térmico e acústico, não propaga chamas, altamente resistente a 

agentes químicos, suporta até 125KgF/m2, alta durabilidade, fácil limpeza, não amassa,  

imune a pragas,  não apodrece, resistente à umidade. (BENEFÍCIOS,2011) 

 

Tabela 6 -Peso placas. 
 (Fonte: Placas. Disponível em: <http://www.ecotop.com.br/produtos.html>Acesso em: 11 de novembro de 2011) 

Mesmo com estes benefícios, os painéis foram por muito tempo usados somente para 

fins rústicos como construção civil - produção de tapumes, barracões de obra, formas 

para cimento - telhas, latões de lixo e casinhas de cachorro. 

Apenas recentemente começou a se pensar em aplicá-lo na produção moveleira e 

decorativa, porém seu uso, exceto em raras situações, ainda é bastante restrito a 

projetos conceituais. 

 

4.4 Aplicações  

Mesmo com o uso ainda bastante exclusivo, há alguns anos começou a despontar sua 

aplicação para projetos sem o caráter artesanal. 

No ano de 2005, a Skeco Design, uma pequena empresa especializada em ecodesign 

que trabalha apenas com matérias primas recicladas desenvolveu uma mesa de estudos 

para crianças com o tampo feito das placas de tubo de pasta de dente. A mesa possui 

pés de acrílico coloridos que formam três porta lápis. Os pés são fixados por parafusos. 

O projeto foi utilizado na mostra de decoração Casa Cor São Paulo 2005, no ambiente 

assinado pelo arquiteto Samy Dayan. 
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Figura 28- Mesa de estudo Skeco.  
(Fonte: DESIGN Consciente. Revista Casa Claudia, set. 
2005) 

 

Figura 29 - Mesa de estudo Skeco 2.  
(Fonte: AMBIENTES decorados com materiais 
reutilizáveis. Disponível em 
<http://www.zap.com.br/revista/imoveis/tag/recicla
dos/>. Acesso em 10 de novembrobro de 2011.)

 
 

A Skeco também desenvolveu, em parceria com os designers da loja de decoração e 

móveis Tok Stok uma linha de móveis infantis com a proposta de produção simples e 

custo baixo. O projeto foi desenvolvido para o Prêmio CEMPRE + design – resíduo e 

ganhou na categoria Inovação Embalagens Multilaminados. A linha conta com estantes e 

mesas modulares, que podem ser transformadas em escrivaninhas; carrinhos de guardar 

brinquedos viram bancos ou baús empilháveis.  No entanto, foi apenas um projeto 

conceitual e nunca foi produzido.  

 

Figura 30 - Quarto de menino Tok Stok. 
 (Fonte: PREMIO CEMPRE,2005) 

O arquiteto Estevam Alves Diniz Júnior realiza testes com materiais biodegradáveis e 

reciclados. Ele desenvolveu uma casa de bonecas externa, com um caráter totalmente 

ecológico, utilizando madeira biossintética  no piso e no guarda corpo, telhado onduline 

feito de fibras vegetais, vasos em fibra de coco, e paredes, forros e escadas feitas 

com tubos de pasta de dente reciclados. As placas foram resistentes a usinagens e 

perfurações e também não sofreram com as intempéries, permanecendo estáveis após 

exposições a chuva e sol.  
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Figura 31 - Casinha de Boneca.  
(Fonte: CASINHA de brinquedo para crianças. Disponível em: <http://www.ecoblogs.com.br/rede-ecoblogs/casinha-
de-brinquedo-para-criancas. >. Acesso em 30 de outubro de 2011.) 

 

4.5 O desenvolvimento de produtos e o Life Cycle Design  

Os limites ambientais são testemunhos de que já não é mais possível conceber 

qualquer atividade de design sem confrontá-la com o conjunto das relações que 

durante os eu ciclo de vida, o produto vai ter no meio ambiente. Ninguém mais 

nega que um artefato deve provocar um baixo impacto ambiental ao ser produzido, 

distribuído, utilizado e eliminado/descartado. (Manzini e Vezzoli, 2008, p.99) 

Manzini e Vezzoli (2008) falam sobre a necessidade de uma nova abordagem no 

desenvolvimento de produtos ambientalmente conscientes, considerando em todas as 

fases do projeto o conceito de ciclo de vida, em inglês, Life Cycle Design (LCD), 

integrando numa só unidade todas as atividades necessárias para produzir, distribuir, 

utilizar e eliminar um produto. 

O objetivo do LCD é reduzir a carga ambiental associada ao produto, considerando todas 

as atividades durante o ciclo de vida e as trocas que elas terão com o meio ambiente. 

Além dos requisitos ambientais, para um projeto de produto é fundamental que sejam 

considerados requisitos de prestação de serviço, tecnológicos, econômicos, legislativos, 

culturais e estéticos. 

Para integra-los, foram escolhidos alguns caminhos dentro das estratégias do Life Cycle 

Design: 

- Minimização dos recursos: As formas do produto serão pensadas evitando a 

utilização desnecessária de matéria prima com dimensionamentos excessivos, 

assim como a perda de material na produção. 

- Escolha de recursos e processos de baixo impacto ambiental: a matéria-

prima utilizada é originada de descarte e pode ser reciclada inúmeras vezes. Os 
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processos produtivos serão analisados no capítulo 5, e escolhido aquele que 

atenda melhor as estratégias. 

- Otimização da vida dos produtos: pesquisas e testes práticos descritos 

posteriormente demonstram que os painéis reciclados possuem durabilidade 

superior aos tipos de madeira e são mais resistentes a ações depredatórias que 

os plásticos comumente empregados no mobiliário escolar. O projeto contemplará 

formas que proporcionem maior durabilidade do móvel como um todo. 

- Extensão da vida dos materiais: o material das placas é reutilizável, podendo 

ser triturado e novamente moldado. No caso da necessidade de revestimento, ele 

deverá também proporcionar a reciclagem. 

- Facilidade de desmontagem: projetar pensando em eventuais substituições de 

peças avariadas, de forma que seja possível trocar apenas um componente do 

mobiliário, aumentando a vida útil do produto. 

O Life Cycle Design é muito mais avançado em termos de definição dos conceitos 

a serem seguidos do que em termos de aplicações práticas. [...] Ainda hoje, há, de 

fato, diversos critérios de avaliação do impacto ambiental, e os seus resultados 

podem, por sua vez, variar dependendo da escolha desse mesmo critério. 

(Manzini e Vezzoli, 2008, p.105) 
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5. Projeto 

5.1 Metodologia  

Löbach (2000) afirma que todo o processo de Design é tanto um processo criativo como 

um processo de solução de problemas concretizado em um projeto industrial e 

incorporando as características que possam satisfazer as necessidades humanas de 

forma duradoura, podendo se desenvolver de forma extremamente complexa 

dependendo da magnitude do problema, e a divide em quatro fases distintas: Análise do 

Problema, Geração de Alternativas, Avaliação das Alternativas e Realização da Solução 

do Problema. Embora nunca sejam separáveis no caso real, elas se entrelaçam umas às 

outras com avanços e retrocessos durante o processo de projeto. 

A partir de pesquisas, análises, entrevistas e visitas a fábricas foram definidos os 

problemas a serem solucionados no decorrer do projeto.  

Conhecidos os problemas, foram definidos caminhos a serem seguidos a fim de se obter 

alternativas para sua solução. Estudos formais, possibilidades produtivas e viabilidade 

econômica foram levados em conta na posterior avaliação das alternativas geradas. 

Definidas as alternativas adequadas, foram geradas soluções de design resolvendo 

pontualmente cada problema. 

 

Figura 32 - Método Löbach.  
( Fonte: LÖBACH, B. - Desenho Industrial - Base Para Configuração Dos Produtos Industriais - São Paulo, Edgar 
Blücher, 2000.) 
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5.2 Definição e Análise do Problema  

5.2.1 Briefing do Projeto   

Produto: Mobiliário Escolar – conjunto de mesa e cadeira para aluno 

Semântica do Produto: O conjunto-aluno deverá ser ecológico, resistente e 

ergonômico. 

Um produto industrial dificilmente conseguirá ser totalmente sustentável em toda sua 

cadeia produtiva. No entanto, foram definidas no capítulo 4.5 algumas direções dentro 

das estratégias do LCD para que ele minimize os impactos causados, tornando-se uma 

alternativa ecológica, positiva para o meio ambiente. 

As estruturas atuais dos móveis escolares são todas de metal tubular, que garante boa 

resistência ao produto. Ao propor um novo mobiliário, integralmente de material composto 

de plástico e alumínio termo-prensado é fundamental que a resistência seja mantida, 

assim como sua percepção por parte dos compradores e usuários. 

Para total conforto do aluno, os padrões descritos na ABNT 14006 devem ser 

rigorosamente seguidos, resultando em conjunto ergonomicamente adequado a faixa de 

estatura em questão. 

Especificações:  

- Conjunto de mesa e cadeira para alunos com altura entre 1,33m e 1,59m 

- Material: embalagens compostas de plásticos e alumínio, trituradas e termo-

prensadas. Os elementos de fixação serão tradicionais.  

- Cumprir as especificações ABNT NBR 14006 e as recomendações do MEC. 

- Revestimento nos assentos, encosto e tampo da mesa de material colorido e que 

proporcione uma superfície lisa. 

Da mesma forma, é importante que ele também ofereça boa resistência a atitudes 

depredatórias, observadas em parte das escolas. 

Por ser desenvolvido em sua totalidade com plásticos e alumínio reciclados, deve ser 

levada em conta a leveza estética e o peso final de cada peça para que o usuário consiga 

desloca-lo com facilidade. 

A escolha por escolas públicas foi ocasionada devido a possibilidade de maior 

abrangência, portanto questões produtivas devem ser avaliadas a fim de se gerar uma 

alternativa viável economicamente. 

Público Alvo Primário: Compradores das Secretarias da Educação de Prefeituras e do 

Governo de São Paulo. 
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Público Alvo Secundário : Diretores e compradores de instituições de ensino da rede 

privada. 

 

5.2.2 Pesquisa de campo  

Foi encontrada uma aplicação similar à proposta do trabalho em uma reportagem do 

jornal Bom Dia Brasil, da TV Globo. Algumas escolas da região norte de Pernambuco 

estavam usando o material das placas para o conserto de suas carteiras. A estrutura 

metálica foi mantida, substituindo-se os encostos, assentos e tampo de mesa. Uma 

grande empresa produtora destas placas, Alluse, fica localizada em Pernambuco e 

fornece as placas para a marcenaria responsável pelo reparo das carteiras. A iniciativa 

na substituição do material para reforma aconteceu pelo próprio marceneiro. 

 

 

Figura 33 - Móveis escolas Pernambuco 1.  
(Fonte: PASTAS de dente são utilizadas para 
fabricar cadeiras. Disponível em: < 
tp://pedesenvolvimento.com/2011/06/26/pastas-de-
dente-sao-utilizadas-para-fabricar-cadeiras/ >. Acesso 
em  outubro de 2011.) 

 

Figura 34 - Móveis escolas Pernambuco 2.  
(Fonte: PASTAS de dente são utilizadas para 
fabricar cadeiras. Disponível em: < 
http://pedesenvolvimento.com/2011/06/26/pastas-
de-dente-sao-utilizadas-para-fabricar-cadeiras/ >. 
Acesso em 30 de outubro de 2011.) 

Foram entrevistadas por telefone as diretoras de algumas destas escolas e constatado 

que o material tem durabilidade superior às madeiras usadas nas carteiras 

convencionais. Anualmente, em torno de 40% das carteiras precisavam de reparos. Das 

que tiveram as peças substituídas pelas ecoplacas, nenhuma precisou de conserto desde 

sua reforma - este material está sendo utilizado há aproximadamente 2 anos nas escolas. 

Outro ponto levantado por elas foi que a limpeza deste material é mais fácil e que elas 

deixam o ambiente mais claro, devido a sua coloração, em comparação com as carteiras 

anteriores de madeira escura. 

Sobre o ponto de vista estético, a substituição dos materiais gerou uma carteira pesada e 

sem empatia. Também existem problemas ergonômicos neste modelo, devido à falta de 

curvatura das placas no assento e encosto. 
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Posteriormente, escolas públicas do estado de São Paulo foram pesquisadas. Diretoras e 

secretárias de escolas das cidades de São Paulo, Atibaia, Mairiporã, Santa Cruz das 

Palmeiras, Araras e Araraquara foram questionadas a respeito da aquisição, reparos e 

durabilidade das carteiras. A porcentagem de reparos e substituições foi menor, com uma 

média de 30%. 

O comportamento dos alunos em sala de aula também foi estudado, com o intuito de 

identificar necessidades a serem solucionadas com o novo modelo de carteira. 

Os principais pontos observados foram: 

- Muitos trabalhos são feitos em grupo, o que gera a necessidade do aluno deslocar 

sua carteira e aproxima-la com as dos colegas. 

- Desconforto e falta de espaço quando o tamanho das carteiras não é adequado à 

estatura dos alunos. 

- Ausência de local apropriado para pendurar bolsas e mochilas, que acabam 

ficando no chão. 

 

 

Figura 35 – Mochilas.  
(Fonte:Acervo pessoal) 
 

 

Figura 36 – Mochilas 2 
(Fonte:Acervo pessoal) 
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Figura 37 - Formação carteiras 
(Fonte:Acervo pessoal) 
 

 

Figura 38 -Formação carteiras 2 
(Fonte:Acervo pessoal) 

 
 

 

Figura 39 - Formação carteiras 3.  
(Fonte:Acervo pessoal) 

 

 

 

Figura 40 - Desconforto 2.  
(Fonte:Acervo pessoal) 
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Após o entendimento da relação aluno-carteira, foi visitada, como já relatado, uma fábrica 

produtora de placas e telhas com de tubos de pasta de dente reciclados, a Ecotop na 

cidade de Barueri. Lá o processo foi acompanhado desde a separação dos materiais 

recebidos até a produção final da placa. A partir de então foi possível entender as 

necessidades e dificuldades de se trabalhar com este composto e as possibilidades de 

conformação. 

Uma informação importante levantada pelo diretor comercial da fábrica é que a 

composição dos tubos de creme dental está mudando e em breve não serão mais 

fabricados tubos com alumínio, por isto a importância dos testes com outros tipos de 

embalagens laminadas. No caso das embalagens de Tetra Pak, já existem estudos que 

também objetivam para a não utilização do alumínio.  

Por mais que estas sejam mudanças a médio e longo prazo, é importante ressaltar que 

este trabalho trata de materiais disponíveis atualmente, mas o processo de aglomeração 

por termo-prensagem possibilita a produção com outros plásticos e componentes - a 

serem estudados quando houver necessidade futura de substituição. 

 

5.2.3 Pesquisa de mercado  

Atualmente existe uma ampla gama de modelos de carteiras escolares. Geralmente as 

estruturas são metálicas, variando o material de assento, encosto e tampo de mesa, 

entre plásticos (Policloreto de vinilia - PVC e Polipropileno), madeira e chapas de aço, 

conforme as figuras abaixo: 

 

Figura 41 - Modelo Carteira Cequipel .  
(Fonte: CARTEIRAS escolares. Disponível em 
<http//www.cequipel.com.br>. Acesso em 07 de 
novembro de 2011.) 

 

 

Figura 42 - Modelo Madaco.  
(Fonte: CADEIRA universitára. Disponível em <http:// 
http://www.madaco.com.br/cadUniv1.htm>. Acesso 
em 07 de novembro de 2011.) 
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Figura 43 - Modelo Barga.  
(Fonte: CONJUNTO universitário. Disponível em 
<http:// http://www. 
http://www.barga.com.br/base.asp?cod=Conjuntos>
. Acesso em 07 de novembro de 2011.) 

 

Figura 44 - Modelo Desk 
(Fonte: CONJUNTO escolar. Disponível em <http:// 
http://www. deskmoveis.com.br>. Acesso em 07 de 
novembro de 2011.) 

e:Disponível em: <http://www.deskmoveis.com.br/>Acesso em 02 de setembro de 2012) 

No entanto, como o fator decisório da compra de carteiras nas escolas públicas é o 

preço, carteiras mais elaboradas, com regulagem de altura, estofados ou componentes 

além dos modelos básicos, como os modelos apresentados nas próximas imagens, 

acabam sendo utilizadas apenas por instituições de ensino particulares, que dispõe de 

mais verba para aquisição de materiais. 

 

Figura 45 - Modelo Cequipel 2.  
(Fonte: CARTEIRAS escolares. Disponível em 
<http//www.cequipel.com.br>. Acesso em 07 de 
novembro de 2011) 

 

 

Figura 46 - Modelo School Center. 
 (Fonte: CARTEIRA escolar regulável desmontável. 
Disponível em < 
http://schoolcenter.com.br/produtos/escolar/sc-56-
e-sc-83-carteira-desmontavel-e-regulavel-com-
cadeira-empilhavel.php#conteudo>. Acesso em 07 de 
novembro de 2011) 
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Figura 47 - Modelo VS Furniture.  
(Fonte: Furniture for pupils .Disponível em: <http://www.vs-furniture.com/63.0.html?&L=1&FL=0>. Acesso em: 04 de 
fevereiro de 2012) 

 

Conforme levantamento feito a  partir dos resultados das licitações de algumas cidades 

do Estado, os modelos mais comprados no processo de licitação são os da Figura 48, 

nos três tamanhos indicados. Foram encontrados registros de compra destes produtos 

por municípios de muitas regiões do país, produzidos por fábricas diversas que adotaram 

este modelo como padrão.   

 

 

Figura 48 - Modelo carteira padrão.  
(Fonte: MOBILIÁRIO escolar, cartilha. Ministério da Educação, 2010) 

http://www.vs-furniture.com/63.0.html?&L=1&FL=0
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5.2.4 Testes no Material 

Coloração 

Para que o conjunto-aluno se torne mais atraente esteticamente é fundamental que 

alguns componentes do mobiliário sejam coloridos. Assim, foram realizados testes de 

coloração nos painéis. Constatou-se que das tintas acrílicas, apenas a em spray tem boa 

aderência no material, as demais formam uma camada plástica facilmente retirada da 

superfície. No entanto, mesmo a em spray pode ser descascada com auxílio de algum 

instrumento metálico, como estilete e chaves, comumente utilizados pelos estudantes. 

Um outro experimento foi a aplicação de um laminado de poliéster colorido, semelhante 

ao Insulfilm, na prensagem do material. A aderência é boa, mas a cor não fica uniforme 

na superfície, como mostram as imagens abaixo: 

 

Figura 49 - Placa com insulfilm. 
(Fonte: Acervo Pessoal) 

 

Figura 50 - Placa com insulfilm 2 
(Fonte: Acervo Pessoal) 

 

Um fabricante de telhas do mesmo composto na cidade de Americana recentemente 

começou a utilizar TNT, tecido não tecido, colorido na prensagem do material. Como o 

TNT é um material confeccionado em tecido a base de prolipopileno e viscose, o 

prolipropileno adere ao resto do material quando submetido ao calor. 
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Figura 51 - Telhas com TNT.  
(Fonte: PRODUTOS. Disponível em: www.regiplac.com.br/produtos.php.Acesso em: 10 d eoutubro de 2011) 

Embora o efeito colorido seja atingido com a aplicação do TNT, ele dificulta a reciclagem 

da placa, pois a viscose, uma fibra artificial de celulose, enfraquece o composto quando 

triturada e reprensada junto com os outros materiais. 

Corte, moldagem e fixação 

Experimentos feitos pelos funcionários da Ecotop com as placas comprovam a 

resistência do material a diversos tipos de elementos de fixação como parafusos, pregos 

e rebites. Lá eles montaram móveis para utilização no refeitório da fábrica. As peças 

curvadas foram produzidas manualmente, com um gabarito de madeira após serem 

reaquecidas.  

 

Figura 52 - Cadeira Ecotop  
(Fonte: Acervo Pessoal) 

 

Figura 53 - Armário Ecotop  
(Fonte: Acervo Pessoal) 

 

Figura 54 - Banco Ecotop  
(Fonte: Acervo Pessoal) 

 

Figura 55 - Teste moldagem  
(Fonte: Acervo Pessoal) 

 

http://www.regiplac.com.br/produtos.php.Acesso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celulose
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Para uma certificação maior, alguns corpos de prova foram submetidos a situações de 

corte, furos, parafusagem e cola. O material apresentou comportamento similar ao da 

madeira, exceto com relação à cola, que não se fixa no painel devido à superfície rugosa. 

 

Figura 56 - Teste cola contato  
(Fonte: Acervo Pessoal) 

 

Figura 57 - Teste parafusos  
(Fonte: Acervo Pessoal) 

 

Figura 58 - Teste furos 
 (Fonte: Acervo Pessoal) 

Para a confecção das formas o equipamento com a melhor resposta foi a serra de fita. 

Situações de depredação 

Sobre questões relacionadas à depredação das mesas e cadeiras causadas pelo mau 

comportamento dos alunos, as principais ocorrências observadas durante as visitas 

foram: riscos e desenhos de caneta; cortes e perfurações com tesouras, estiletes e 

compassos; descolagem da fórmica utilizada nos revestimentos e das camadas de 

madeira. 
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Figura 59 - Cadeira depredada 
 (Fonte: Acervo Pessoal) 

 

 

Figura 60 - Cadeira depredada 2  
(Fonte: Acervo Pessoal) 

 

 

Figura 61 - Cadeira depredada 3.  
(Fonte: Acervo Pessoal) 

 

Portanto, sobre a superfície dos painéis foram realizados testes submetendo o material 

as mesmas possibilidades de vandalismo. 

1 – Teste com caneta: 

O material é difícil de riscar, e não adere bem à tinta da caneta mas com persistência é 

possível escrever sobre ele. 

No entanto, apenas um pano com álcool é o bastante para limpa-lo completamente. 
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Figura 62 - Amostra riscada com caneta  
(Fonte: Acervo Pessoal) 

 

Figura 63 - Amostra após limpeza 
 (Fonte: Acervo Pessoal) 

 

2- Teste com materiais cortantes 

As placas demonstraram muita resistência a riscos e cortes por sua dureza. Os riscos 

que foram feitos com bastente esforço não são visíveis, devido à superfície irregular. 

 

3- Teste descamação 

O material aglutinado é muito resistente e não permite descamação . 

Um outro fator importante a ser solucionado era a superfície do tampo da mesa que 

precisa ser de material liso e de cor uniforme. Os painéis reciclados apresentam 

irregularidades, desta forma foi necessário encontrar uma solução de revestimento do 

tampo. 
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5.3 Geração de Alternativas  

5.3.1 Conceito 

Painéis Semânticos 
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A fim de se aumentar as alternativas para as soluções dos problemas de projeto, foi 

utilizado o método de pesquisa metaprojetual Blue Sky, no qual imagens estimulam e 

favorecem a geração de ideias através de raciocínios analógicos, obtendo-se indicativos 

do que poderão ser cenários para a construção de respostas do um problema de design. 

( Scaletsky e Parode, 2008) 

 

Cenários são espaços ou mundos possíveis, não necessariamente materiais, 

aonde o designer poderá “atuar” na busca de respostas ao brief. [...] pelos efeitos 

de sentido produzido que buscamos a identificação das estruturas subjacentes 

desses critérios e dessas imagens ligadas umas às outras pelo método 

associativo.( Scaletsky e Parode, p.01) 

Deste modo foram recolhidos elementos para estimular e direcionar a criatividade e o 

desenvolvimento do projeto, gerando a imagem abaixo: 
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5.3.2 Estudos Formais 

Foram elaborados de alguns modelos iniciais com a finalidade de estudar formas e 

montagens das partes componentes. 

 

Modelo 1          

      

Modelo 2          

 

         

Modelo 3          
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Do modelo 1 foi construído um modelo físico em escala 1:5 para analisar estrutura e 

espacialmente a proposta. 

 

Com o resultado constatou-se que seria necessário uma estrutura com menos material, 

mais leve física e visualmente. 

Foram estudadas as partes separadamente, tampo da mesa e encosto da cadeira. 

Os tampos objetivam adequação e encaixe em diferentes situações de trabalhos em 

grupo ou disposições em salas de aula. 
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Os encostos devem permitir que as mochilas sejam penduradas nas cadeiras sem que 

escorreguem ou causem desconforto no usuário. 

 

Foram refeitos alguns estudos sobre a estrutura da cadeira para se obter uma forma mais 

delicada,porém resistente, que quando repetida em fileiras e colunas na sala de aula não 

gerasse desconforto visual. 

 

 

5.3.3 Coloração e Processo Produtivo 

As mesas das carteiras escolares normalmente são revestidas em fórmica, um laminado 

fenólico. Para adequação ao LCD, coloração e uniformidade da superfície foram 

estudados outros materiais disponíveis no mercado.  

Existe um laminado de PVC que permite o mesmo acabamento da fórmica. Ele pode ser 

aplicado com cola ou prensa aquecida, mas quando aplicado pelo sistema de prensa 

aquecida libera ácido clorídrico no processo, podendo causar problemas respiratórios nos 

funcionários da fábrica. (RECICLAGEM, 2012) 

A cola, como testado, não se fixa nos painéis inviabilizando o uso deste laminado de PVC 

e de qualquer outro tipo que dependa de cola para fixação. 

Foi encontrado um laminado de PET reciclado produzido pelo processo de extrusão e 

composto por mais de 80% de PET pós-uso. (PRODUTOS, 2012) 
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O PET é conhecido por sua baixa emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COV), e 

diferentemente maioria dos filmes PVC e laminados fenólicos 3D ele não contém ureia-

formaldeído, fenol ou ácido clorídrico. 

Possui diversas opções de cores sólidas, é resistente a produtos químicos domésticos, 

homologado pela ABNT (NBR 14535, que define as características necessárias aos 

laminados usados na indústria moveleira) e quando fixado pelo sistema de prensa a 

quente não libera nenhuma substância nociva.  

A partir do conhecimento do processo de fabricação dos painéis e suas formas de 

manuseio foram levantadas possibilidades de produção e montagem do conjunto-aluno. 

Este trabalho não contempla uma estrutura fabril, porém as alternativas para fabricação 

foram pensadas visando redução de custos por diminuição de processos e investimento 

hipotético para implementação de uma estrutura produtiva. 

A primeira alternativa levantada foi um sistema de produção no qual as peças são 

cortadas dos painéis já fabricados e posteriormente conformadas, no caso de encosto e 

assento. Assim como na fabricação de móveis de madeira, existe o cálculo para o melhor 

aproveitamento das chapas, porém é inevitável que se perca material durante o 

processo. 

Este sistema contempla muitos processos de corte, montagem e fixação, porém é uma 

alternativa que envolve baixo custo inicial, com relação a estrutura produtiva. 

A segunda alternativa é o processo de vulcanização direta com moldagem por 

compressão, no qual uma quantidade determinada matéria prima é introduzida na 

cavidade do molde metálico, que é mantida aberta durante o processo de carregamento; 

em seguida, o molde é fechado sob uma força de compressão e aquecido. Desta forma o 

composto preenche a cavidade tomando a forma do molde.  (PROCESSOS DE 

VULCANIZAÇÃO, 2011) 

Neste sistema as peças curvadas saem prontas e é possível a fabricação da lateral 

completa da cadeira, já com 2 pernas e estrutura para encosto numa única peça. Os pés 

da mesa também podem ser divididos em 2 peças com 2 pés cada. Não há perda de 

material e é possível se obter uma estrutura mais resistente, por ter menos partes 

removíveis. Para este processo é necessário uma estrutura fabril mais complexa, 

obtendo-se um custo mais elevado de implementação. 

Ainda pouco utilizado com este composto de plástico e alumínio, o processo de injeção 

garante maior uniformidade da peça, pois os componentes precisam ser triturados em 

pedaços menores para passar pelo bico injetor. Assim como na injeção tradicional de 

termoplásicos, o processo se inicia com grânulos do material que são derretidos dentro 
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de um cilindro, injetado em um molde, posteriormente resfriado e extraído. (INJEÇÃO, 

2012) 

 

Figura 64 – Injetora.  
(Fonte: INJETORA. Disponível em: < http://www.caramuru.com.br/page2injecao.html>.Acesso em: 07 de maio de 
2012.) 

Como no processo de vulcanização, na injeção é possível se obter as peças já curvadas 

e não há perda de material. É uma alternativa eficiente quando se trata de largas escalas, 

no entanto é a estrutura que demanda maior investimento. 

 

5.4 Avaliação das alternativas 

Considerando a adequação ao LCD o revestimento mais apropriado para as partes do 

conjunto é o laminado de PET reciclado, que proporciona uma superfície uniforme e 

colore. No entanto, devido aos painéis não aceitarem cola, ele somente poderá ser 

empregado quando prensado a quente na placa, o que inviabiliza o processo de injeção. 

No sistema de injeção existe a possibilidade de misturar polietileno colorido reutilizado na 

mistura, garantindo uma peça colorida. No entanto, segundo BERGMILLER et al. (1999) 

a superfície do tampo da mesa deve ser de cor clara, neutra, sem brilho e textura fina. As 

partículas do alumínio são brilhantes,e quando misturadas ao plástico formam uma 

cobertura com efeito metálico brilhante. Deste modo o tampo, mesmo que fabricado por 

injeção, deverá receber um revestimento. 

Mesmo que não seja aprofundada a questão fabril, para um projeto economicamente 

viável é necessário pensar na produtividade e nos custos de implementação. Dos 3 

processos apresentados, vulcanização e  injeção são os mais eficientes, porém há uma 

diferença muito grande de valores para implementação de estrutura fabril, inviabilizando o 

processo de injeção. 

Assim, foi escolhido o processo de vulcanização por ser uma tecnologia próxima com a já 

utilizada atualmente na produção dos painéis – garantia do resultado esperado - e por 

permitir a aplicação do laminado de PET. 

http://www.caramuru.com.br/page2injecao.html%3e.Acesso
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5.5 Realização da solução do problema 

5.5.1 Estudos Dimensionais Finais 

Um novo modelo, em escala 1:1, foi feito para entendimento de encaixes, avaliação das 

medidas da estrutura e componentes. 

 

 

 

A partir dele foi possível chegar na angulação ideal entre a parte pé posterior+encosto e 

o restante da estrutura, de modo que o encosto fosse apoiado numa superfície plana e 

que o encaixe do assento não fosse prejudicado. 

5.5.2 Cálculos estruturais 

Para assegurar a estabilidade do material com a alteração projetual para uma estrutura 

menos robusta foi calculada a resistência sobre cada pé da cadeira, testando pequenas 

áreas de apoio, até se chegar a medidas que permitissem uma estrutura harmônica 

visualmente e resistente a cargas elevadas.  
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A menor base que aguentaria o peso de um aluno e mais uma sobrecarga de segurança 

mede 2x2 cm. Se cada pé tiver esta medida em sua base, é capaz de suportar 50kg, ou 

seja, a cadeira toda tem capacidade para 200kg.  

5.5.3 Finalização 

5.5.3.1 Desenhos Técnicos 
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5.5.3.2  Rendering 

Cadeira 
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Mesa 
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Conjunto 
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5.6 Especificações 
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5.7 Ciclo de Vida do Produto 

Idealmente, todos os elementos de um produto deveriam poder circular 

indefinidamente. (Kazazian, 2005, p.54) 

O produto foi pensado buscando melhor adequação as estratégias do LCD e um controle 

maior do ciclo de vida. 

As matérias primas podem ter origem em refugo industrial, reciclagem de embalagens 

Tetra Pak ou reaproveitamento das próprias partes do mobiliário, inclusive aquelas já 

com o laminado de PET. Tudo é triturado e prensado,transformando-se em novos 

componentes para os conjuntos-aluno. Como já relatado, não se tem a informação 

precisa sobre a quantidade de vezes que o material pode ser reaproveitado, por se tratar 

de uma informação estratégica para a industria 

No entanto, o material que não mais estiver adequado para ser reutilizado nos móveis 

pode ter destinos que exijam menos resistência, como capas de cadernos, porta lápis 

entre outros. 

 

Figura 65 - Porta Lapis Tetra Pak reciclado 
(Fonte: BRINDES ECOLÓGICOS. Disponível em:  
<http://guiadebrindes.com.br/379/fabrica-de-
saude.html>.Acesso em: 01 de junho de 2012.) 

 

          

Figura 66 - Caderno Capa Tetra Pak reciclado 
Disponível em: < 
http://guiadebrindes.com.br/379/fabrica-de-
saude.html>.Acesso em: 01 de junho de 2012.) 

O projeto do produto visou a utilização de matéria prima sem excessos. Para isto foram 

seguidas as medidas no padrão ABNT e feitos cálculos para se obter uma estrutura mais 

leve, com menos material porém capaz de resistir ao uso correto e incorreto que os 

conjuntos-aluno são submetidos. O processo de vulcanização foi escolhido por não haver 

sobras de material durante a produção. Cada molde recebe a quantidade exata para a 

fabricação da peça, sem que haja necessidade de refile. 

Os conjuntos são transportados desmontados, otimizando o frete. Uma maior quantidade 

de carteiras pode ser transportada com menos veículos, diminuindo a quantidade de CO2 

liberada na atmosfera, e também reduzindo os custos com logística. As formas foram 

http://guiadebrindes.com.br/379/fabrica-de-saude.html
http://guiadebrindes.com.br/379/fabrica-de-saude.html
http://guiadebrindes.com.br/379/fabrica-de-saude.html
http://guiadebrindes.com.br/379/fabrica-de-saude.html
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pensadas de modo possibilitar empilhamento sem que haja muita sobre de espaço entre 

elas (quase todas as peças são praticamente planas). 

 

O papelão das embalagens é devolvido à indústria de reciclagem de papel, a mesma que 

absorve o papel originado da reciclagem do Tetra Pak, fornecedora de plástico e alumínio 

para a confecção dos móveis. 

A montagem e fixação das partes da mesa e cadeira foram planejadas para que possa 

haver substituição das peças avariadas sem necessidade de troca do móvel completo. As 

peças danificadas voltam para a fábrica, são moídas novamente e transformadas em 

partes de outro conjunto ou são destinadas a empresas de reciclagem que desenvolvem 

produtos remoldando as peças.  
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5.8 Conclusão 

Todo o desenvolvimento do trabalho foi pensado de modo a reduzir a carga ambiental 

associada ao produto e aplicar melhorias em relação aos mobiliários atualmente 

comercializados, sempre se levando em consideração o usuário e seu bem estar. 

As pesquisas contribuíram para o descobrimento de materiais alternativos aos já 

conhecidos, capazes de gerar o mesmo resultado, aumentando ainda mais as 

possibilidades de atuação de compostos reciclados para produção industrial, sem perda 

de qualidade e com benefícios ambientais. 

Por se tratar de um material ainda pouco explorado, foram realizados diversos testes 

para entender como se comporta quando submetido a situações comuns de montagem e 

uso. Estas experiências foram imprescindíveis para o desenvolvimento de um projeto 

eficaz e factível, que resultou em um conjunto possível se ser produzido e utilizado nas 

escolas de ensino fundamental. 
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Desta forma constatou-se a viabilidade da aplicação de um material 100% reciclado e 

reciclável a uma categoria de produto, o conjunto-aluno, comprado em grandes escalas 

pelas prefeituras e Governo do Estado, assim como a utilização do mesmo para a 

conscientização dos alunos e professores sobre a importância do descarte correto do lixo 

e a ampla gama de possibilidades que a reciclagem pode gerar. 
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