
 UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

DESENHO INDUSTRIAL - HABILITAÇÃO EM PROJETO DE PRODUTO

HOME OFFICE MODULAR EM PIAÇAVA-RESINA PU BIODEGRADÁVEL

CÉSAR ALVES GOUVÊA

SÃO PAULO

JUNHO/2012



 UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

DESENHO INDUSTRIAL - HABILITAÇÃO EM PROJETO DE PRODUTO

HOME OFFICE MODULAR EM PIAÇAVA-RESINA PU BIODEGRADÁVEL

ORIENTADORA: Profª. MS. Alessandra Stefani

CÉSAR ALVES GOUVÊA

SÃO PAULO

JUNHO/2012

Trabalho de Graduação Interdisciplinar, 
apresentado à Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, como requisito para obtenção do 
título de bacharel em Design com habilitação 
em projeto de produto.



 UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

DESENHO INDUSTRIAL - HABILITAÇÃO EM PROJETO DE PRODUTO

HOME OFFICE MODULAR EM PIAÇAVA-RESINA PU BIODEGRADÁVEL

Banca Examinadora

ProfªAlessandra Stefani

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Profª MS. Juliana Bertolini

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Profª.Drª. Eliana Zaroni Lindenberg Silva

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Trabalho de Graduação Interdisciplinar, 
apresentado à Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, como requisito para obtenção do 
título de bacharel em Design com habilitação 
em projeto de produto.



4

Resumo

 O presente projeto tem como apresentação um mobiliário 
residencial, home office, em seu conceito a modularidade. A fim de 
embasar o projeto, foram realizadas pesquisas e análises projetuais, 
ergonômicas, sobre novas propostas de matéria prima para fabricação 
do mesmo, em busca da sustentabilidade, que é um dos fatores 
principais do projeto.

Palavras-chave: Home Office, Modularidade, Sustentabilidade
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Abstract

 This project is a presentation residential furniture, home office, 
in its modularity concept. In order to base the design, research and 
analysis were performed projective, ergonomic, proposals on new raw 
materials for manufacturing the same, in search of sustainability, which 
is a major factor in the project.

Keywords: Home Office, Modularity, Sustainability
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1. Introdução

 Através da pesquisa do mercado atual, notou-se que a área de 

produção dos móveis planejados concentra-se na região sul do Brasil, 

em função dessa informação foi criada uma proposta de material, a 

piaçava com resina pu biodegradável, para utilização na produção do 

móvel, buscando suprir o mercado através da fabricação na própria 

região. 

 O tema sustentabilidade nunca esteve tão presente nas 

empresas, na mídia e na sociedade e cada vez mais ganha importância, 

que está em busca de ideias e soluções inteligentes para resolver 

problemas que a humanidade produziu. 

 Para o desenvolvimento de um produto sustentável é fundamental 

ter como abordagem o ciclo de vida do produto, do manejo da matéria-

prima à fabricação limpa e do projeto até o descarte do produto.

 O objetivo deste projeto é desenvolver um mobiliário residencial, 

home office, para um público de classe média. A pesquisa de mercado 

realizada, em lojas como Evolukit, Favorita, Todeschini, apresentou 

modelos para referência de projeto, que são totalmente planejados. Além 

da preocupação com o meio ambiente mencionado acima, seguindo 

também os padrões básicos de ergonomia, e os cumprimentos das 

funções que o móvel terá em seu ambiente instalado.
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2. Briefing

 2.1. Objetivo

 O objetivo é desenvolver um mobiliário home office, que  

tenha função de suprir as necessidades de pessoas que trabalham 

em escritórios e precisam de um relaxamento, fazendo a transição 

do trabalho para residência. O home office deve cumprir o conceito 

de modularidade, visando à adaptação a ambientes pequenos, 

com resultado que traga a modernidade e conforto.  O projeto deve 

apresentar propostas inovadoras de materiais e procedimentos que 

otimizem o impacto ambiental tornando mais sustentável comparado 

as alternativas existentes.

 2.2. Problematização 

  Um dos problemas enfrentados para criação do home office, 

é o tamanho dos apartamentos, estão  cada vez menores, e requer 

móveis de pronta entrega e personalizados de acordo com o espaço 

disponível.

 Outro fator relevante é o impacto ambiental,  a qual se pode 

mencionar, a falta de investimento em pesquisas sobre materiais 

alternativos que possam substituir a madeira, material que evitaria 

o desmatamento e diminuiria custos durante o ciclo de vida do 

produto.
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3. Desenvolvimento da pesquisa

 3.1. Matéria-prima

 O presente TGI tem como proposta não só  o desenvolvimento 

de um mobiliário, mas  também buscar alternativas sustentáveis 

para o ciclo de vida  do produto desenvolvido, motivo à qual foi feito 

uma pesquisa de matéria prima. Para iniciar a pesquisa utilizei como 

referência a fibra de vidro, trata-se de dois compostos, o filamento de 

vidro mais a resina, tornado um material estrutural. Partindo desse 

princípio, durante a pesquisa, na busca de uma matéria prima alternativa 

como substituto do filamento de vidro no processo de laminação,  notei 

que existem uma variedade de materiais fibrosos a serem explorados, 

como fibra de coco, sisal, fibra de bananeira e a fibra de piaçava.

 Através da minha vivência familiar e profissional, notei a grande 

perda de matéria prima no processo de fabricação utilizando a piaçava, 

a qual não tem destino, a não ser o lixo. Minha experiência diz respeito 

ao fato de meus pais trabalharem no ramo de produção de vassouras 

de piaçava. Portanto decidi fazer um estudo sobre essa fibra e suas 

semelhantes, pesquisei os materiais citados acima e a possível 

substituição. Referente à resina poliéster, busquei como substituição, 

alternativas de materiais biodegradáveis, na qual encontrei a resina 

poliuretana biodegradável, hoje já utilizada como substituição da 

madeira como o produto bananaplac, que utiliza o mesmo sistema que 

pretendo desenvolver, uma resina mais uma matéria prima fibrosa, a 

fibra de bananeira, porém destinada para revestimentos.
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 3.2. Materiais Fibrosos

  3.2.1. Fibra de vidro

 Para entender melhor sobre o material que foi escolhido como 

base para desenvolvimento de um novo, segue descrição. Segundo 

Marco Antonio Matheus em seu livro “FiberGlass - Aprenda fibra 

de vidro” ,“A fibra de vidro é polímero, uma resina na qual é  refor-

çado com o filamento de vidro, em suas características principais: 

durabilidade, alta resistência mecânica, fácil aplicação, leveza, fácil 

acabamento, permite conformações conforme a criatividade além de 

um custo benefício excelente Também utilizado para fabricação de 

móveis, telhas, barcos, objetos de decoração etc.”. Como base do 

projeto o objetivo é desenvolver um material na qual o filamento de 

vidro e a resina sejam substituídos por materiais alternativos e sus-

tentáveis.

  3.2.2. Sisal

 Segundo o livro “O sisal do Brasil”  “O sisal apresenta sistema 

radicular fibroso e em forma de tufo. Possui dois tipos de raízes       

designadas por transportadoras e alimentadoras, sendo as primeiras 

responsáveis pela fixação da planta ao solo.”(SINDIFIBRAS, 2006, 

p22).

          Estatísticas do site brazilianfibres.com.br apontam que “O Brasil 

é hoje o maior produtor e exportador de fibras e manufaturados de 

sisal, com 58% da produção e 70% da exportação. O cultivo ocorre 

em 112 municípios do Nordeste, sendo a Bahia o maior produtor na-

cional.”.

           Seus resíduos são utilizados como adubo, mistura para ração 

animal e assim como a piaçava-poliéster, podendo ser adicionada a 

uma matriz polimérica.
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3.2.3. Fibra de coco 

 Informações extraídas do site brazilianfibres.com.br “A fibra 

de coco marrom é produzida de cocos totalmente maduros. Essa 

fibra é grossa, resistente, forte, composta de pequenos fios, porém 

pouco flexível. É tipicamente usada em esteiras, escovas, mantas 

e até lonas de freio de automóveis. A fibra também pode ser usada 

na confecção de diversos produtos de utilidade para a agricultura, 

indústria e construção civil, em substituição a outras fibras naturais 

e sintéticas. Esta, tecida em forma de manta é um excelente material 

para ser usado em superfícies sujeitas à erosão provocada pela ação 

de chuvas ou ventos, como em taludes nas margens de rodovias e 

ferrovias, em áreas de reflorestamento, em parques urbanos e em 

qualquer área de declive acentuado ou de ressecamento rápido.” ´[...] 

“O Nordeste brasileiro é responsável por 90% da produção nacional 

de coco, sendo a Bahia, responsável por 34% da produção do país.”.

  3.2.4. Bananaplac

 A bananaplac é um material desenvolvido por dois compostos: 

resina pu biodegradável extraída do óleo da mamona, que será 

explicado melhor abaixo no material desenvolvido. Segundo dissertação 

apresentada ao Programa de Pós-graduação em Artes da Escola de 

Belas Artes da  Universidade Federal de Minas  Gerais, por Joice 

Saturnino de Oliveira “ A fibra de bananeira é produzida a partir das 

bainhas foliares extraídas do pseudocaule da bananeira, que equivale a 

seu tronco”.  O corte do pseudocaule é  uma prática adotada no sistema 

de cultivo da banana. Do pseudocaule da bananeira é possível extrair 

vários tipos de fibras, cada uma com sua característica: capa(externa), 

seda(interna) e renda (intermediária). A camada externa é a mais
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grossa e são para trabalhos que exijam resistência do material. A 

interna é a mais fina, indicada para acabamentos das peças.  Na 

produção do fio, primeiro se extrai as fibras através do processo de 

desfibragem (separação e remoção de resíduos), que pode ser feito 

por maceração, mecânica ou manualmente.

 Depois que se extrai a fibra, através dos métodos citados acima, 

vem a segunda etapa que é a de fiação, ou seja, torção ou redução da 

fibra em fio. Segue abaixo imagens de produtos feitos com o material 

bananaplac.

                                                               

                  Figura 1 - Móvel feito com bananaplac

     

                                                                     Figura 2 :Móvel feito com bananaplac 2
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  3.2.5. Fibra piaçava

 Devido a ser o material fibroso escolhido para dar procedência 

ao projeto, foi feito uma pesquisa mais profunda referente ao material. 

Segundo a bióloga licenciada pelo Centro Universitário Jorge Amado 

(UNIJORGE) – Salvador-BA. especialista em ecologia e intervenções 

ambientais pela UNIJORGE, Rosane Oliveira Barreto “A piaçava, 

conhecida pelo nome científico Atttalea funifera Martius, está ligada 

ao extrativismo nessa região do Brasil desde a época da colonização 

até os dias atuais”. Tem como principais características a fibra longa, 

resistente, rígida, lisa, de textura impermeável e de alta flexibilidade, 

essa palmeira se desenvolve bem em solos de baixa fertilidade e com 

características físicas inadequadas para a exploração econômica 

de muitos cultivos. Para o plantio da piaçava é necessário poucos 

recursos financeiros, na qual a  manutenção e exploração, tornam a 

piaçaveira uma opção agrícola atraente, pelos reduzidos riscos e altos 

rendimentos que proporciona ao investidor.(BARRETO,2009, p1)

  3.2.5.1. Manejo da Piaçava

 Com experiência de fornecedores sobre a piaçava, pode-se 

estimar que a Bahia seja responsável por 95% do total da produção 

brasileira. Segundo Barachisio Lisbôa Casali Engenheiro Agrônomo 

– Extencionista – CEPLAC/Ituberá-B, “A exploração da piaçaveira é 

uma atividade extrativista, a qual exige a necessidade de um manejo 

racional para que sua sobrevivência seja garantida”. O manejo de cada 

piaçava só pode ocorrer de ano em ano, a fim de possibilitar a formação 

de fibras mais longas e de melhor valor comercial, e é importante a 

necessidade de técnicas para extração da piaçava, para não matar a 

piaçaveira. Quando se faz o corte com intervalo menor que  um ano, 

se obtém uma fibra de qualidade inferior. Isso também compromete a 

longevidade de planta. A fase considerada como mais apropriada para 

a  colheita  é  de março  a  setembro, uma vez que nos  meses  mais



14

Figura 3 - Retirada da piaçava

3.2.5.2. Características da fibra piaçava

 Para definir a matéria prima a ser utilizada, como apoio,  foi 

necessário extrair informações sobre o artigo “O desenvolvimento de 

compósitos de matriz polimérica e piaçava como substituto de produtos 

de madeira”, desenvolvido pela Mestra Regina Aquino, Doutor José 

dÀlmeida e o PHd Sergio Monteiro, todos especialistas em engenharia 

de materiais,  pois a matéria prima por ser pouco explorada para esse 

tipo de uso, é carente de referências em livros.

      Segundo estudos experimentais, testes e ensaios, a fibra da piaçava 

tem aproximadamente 14% de umidade, contêm  0,8% de resíduo 

mineral, 0,7%  de extrativos, 45% de lignina e28,6% de celulose. A 

análise dos elementos presentes nas fibras mostra 54,5% de carbono, 

5,84% de oxigênio e 0,52% de nitrogênio. (MONTEIRO. Et al, 2002).

 Por estas características, a piaçava poderia ser utilizada como 

reforço em compósitos. Esses valores são superiores a qualquer 

outro tipo de fibra natural, adquirindo uma maior resistência. Estudos 

através de imagens microscópicas comprova a fácil aderência da 

piaçava com uma resina.

quentes, a fibra colhida fica menos flexível. Entretanto, nas áreas 

produtoras, a colheita é feita em todas as épocas do ano. Numa área 

com boa concentração de plantas, o tirador sobe em uma piaçaveira e 

segue cortando as folhas, passando de um pé para o outro, sem descer 

ao chão. 
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Figura 4 - Aspecto geral da superfície 
longitudinal da piaçava,  aumento 50x.

Figura 5 - Presença de estruturas 
lineares, aumento 1000x

Figura 6 - Detalhe da protusão, 
aumento de 2000x

Figura 7 - Presença de estruturas 
lineares longitudinais, aumento 
200x

Figura 8- Superfície da fibra com pequena 
fibrila sendo arrancada após fratura em 
tração,
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 As imagens retratam os aspectos fractográficos da região 

da fibra piaçava na qual demonstra a ocorrência da adesão entre a 

piaçava e um polímero, agindo como reforçadora.

3.2.5.3. Sustentabilidade

 A Piaçava da Bahia além de contribuir para a sustentabilidade 

econômica tem sua importância social, pela geração de empregos, 

tanto na área de produção de vassouras como a de artesanato. Mas 

não só na econômica e social, mas como na ambiental, devido a seu 

manejo e utilização de sobras. 

 O manejo correto da lavoura de piaçava pode evitar a mutilação 

da planta e assim resultando um maior número de folhas na colheita 

de fibras,  isso pode garantir o aumento industrialização da piaçava, 

além disso, a instalação do palmeiral exige baixo investimento e a 

manutenção da lavoura poucos gastos. (MONTEIRO. Et al, 2002).

 Em visita  a fábrica de vassouras, pude relatar o processo da 

fabricação na qual resulta a sobra. Com a piaçava extraída, é enviada 

para indústria, na qual é amarrada, tanto cortada ou em fardo, é 

destinada para uso na fabricação de vassouras.

  
            Figura 9 - Piaçava cortada                         Figura 10 - Piaçava em fardo    
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 Essa piaçava é preparada, penteada, deixada apropriada para 

o uso e assim inicia-se o processo de montagem da vassoura, que 

gera uma sobra inicial.

    

                Figura 11 - Piaçava empilhada                    Figura 12 - Piaçava preparada

    

                  Figura 13 - Sobra de piaçava                   Figura 14- Sobra de piaçava 2 
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 Após montada a mesma é penteada e aparada novamente , a 

qual resulta novamente uma sobra , destinada ao lixo.

             
            Figura 15 - Vassoura piaçava                        Figura 16 - Aparando vassoura

 Segundo o site braziliansfibres.com.br com associação a 

SINDIFIBRAS Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro são os 

maiores consumidores nacionais e monopolizam a distribuição da fibra 

semi-beneficiada (em fardos de 60 kg) para indústrias localizadas em 

outras regiões do país. 

 Como a maioria das fábricas são nesses estados, 

consequentemente é o local onde é gerada a maior porcentagem de 

sobras, através dos procedimentos citados acima que são jogadas no 

lixo.  Após essa pesquisa em campo e análise, pode-se dizer que o 

percentual de desperdício nas indústrias, que trabalham com esta fibra 

varia entre 18 a 22%, dependendo da safra do material. Daí surge o 

processo de aproveitamento das sobras, utilizando esse suposto lixo 

como reforço estrutural na produção do material piaçava- resina pu 

biodegradável.

                          

              Figura 17 - Sobras de aparas                      Figura 18 - Sobras de aparas 2
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 3.3.Resina poliuretana biodegradável

 Resinas biodegradáveis são consideradas alternativas para 

reduzir o impacto ambiental. O poliuretano derivado do óleo da 

mamona resulta em resina biodegradável, testes feitos com espumas 

de PU’s comprovaram a boa biodegradação desse material, por ser 

um material preparado a partir de óleo vegetal.

 Segundo Graduado em Arquitetura e Urbanismo, Mestrando 

em Design UAM - SP- Ronaibi de Souza (, 2010)

  
 ´[...] nos últimos anos, o uso de fibras naturais como 
reforço em materiais poliméricos teve um acelerado 
crescimento. Por serem fonte de recurso natural 
renovável, as fibras naturais apresentam baixo custo, 
são biodegradáveis, recicláveis, não tóxicas e podem 
ser incineradas.O óleo de mamona é um triglicerídeo 
derivado do ácido ricinoléico, obtido da semente da planta 
“Ricinus Communis”, encontrada em regimes tropicais 
e subtropicais, sendo muito abuntante no Brasil.  O 
óleo de mamona é um líquido viscoso que é obtido pela 
prensagem das sementes ou por extração com solvente. 
Cerca de 90% do ácido graxo presente na molécula é o 
ácido ricinoléico, sendo os restantes 10% constituídos de 
ácidos graxos não hidroxilados, principalmente dos ácidos 
oléicos e linoléicos. Portanto, a funcionalidade do óleo de 
mamona é cerca de 2,7. O valor de hidroxilas é de grande 
pureza, recomendado para emprego em poliuretanos.
Polióis poliéster trifuncionais a base de óleo de mamona, 
com teor de hidroxila de 310 mg de KOH/g, são usados 
para aumentar a solubilidade de pentanos, empregados 
como agente de expansão, em sistemas de espumas 
rígidas, com boa estabilidade térmica dimensional.
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4. Material desenvolvido

 4.1. Piaçava-Resina pu bio

 O material que será utilizado é resina poliuretana biodegradável 

extraída do óleo de mamona como matriz polimérica junto com a 

piaçava, fibra natural da Bahia.

 A piaçava, pesquisado por PhD e Mestres em engenharia de 

materiais como Sergio Neves Monteiro, após testes e corpo de prova 

foi caracterizado que os resíduos da piaçava tende a melhorar a 

resistência mecânica dos compósitos à base de matriz polimérica, ou 

seja, uma fibra reforçadora estruturalmente. 

 Através das pesquisas de materiais pude comprovar que 

o material de piaçava-resina poliuretana biodegradável possa 

potencialmente substituir materiais tradicionais fabricados à base de 

madeira, resultando em um material de ótima resistência mecânica. 

Para fabricação da home office o material proporciona baixo custo de 

moldes por ser em resina poliuretana biodegradável.
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5. Análise de mercado

 Como referência ao projeto foram pesquisados os concorrentes, 

os estilos dos mobiliários. A análise dos concorrentes  tem como 

função apresentar as lojas existentes e os produtos das mesmas no 

mercado atual. O objetivo é verificar o portfólio de produtos da mesma 

natureza das lojas que atendem ao público em questão (classe média) 

e especificar as empresas e os produtos oferecidos.

 5.1. Concorrentes 

  5.1.2. Evolukit

 A empresa tem como filosofia a modularidade, este tipo de 

produto proporciona ao consumidor a liberdade de criar seu próprio 

ambiente com várias composições, de acordo com a sua necessidade 

e estilo. Também é possível complementar os móveis com novos 

módulos, portanto trata-se de uma empresa que apresenta  um sistema 

de objeto modular.

                                                                      Figura 19 - Home office evolukit
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                                                             Figura 20 – Cubo
 

  

                                                  Figura 21 – Cubo 2 gavetas

 
                                                                             Figura 22 – Cubo duplo 23
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5.1.2. Favorita

 A marca pertence à Unicasa Indústria de Móveis, uma das 

principais fabricantes de móveis do país. Localizada em Bento 

Gonçalves (RS), um dos maiores polos moveleiros do Brasil, a 

empresa tem um dos mais modernos parques tecnológicos do setor e 

opera com foco na inovação, na qualidade e na sustentabilidade. Todo 

processo produtivo adota práticas de preservação do meio ambiente 

e otimização de recursos. Utilizam em seu material o mdp e mdf, 

madeiras de reflorestamento. Não trabalham com sistema de pronta 

entrega.

                                                                                  Figura 23 - Home office favorita
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                                                                  Figura 24 - Home office 2  

5.1.2. Todeschini

 A fábrica fica em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, 

assim como a Favorita, também é hoje uma das maiores fabricantes 

de móveis planejados da América Latina. Os produtos da marca, que 

incluem móveis e complementos para ambientes personalizados, 

direcionados para residências, empresas e hotelaria, utilizam em seu 

material o mdp e mdf, madeiras de reflorestamento, não trabalham no 

segmento de pronta entrega. 

                                                                    Figura 25 - Home office todeschini
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5.2. Análise comparativa entre os concorrentes

 Ao visitar as lojas citadas acima, notei que os principais 

diferenciais  entre elas é a espessura dos materiais, tipos de 

revestimentos e ferragens, público alvo tratam-se do mesmo, classe 

média. Essas empresas utilizam madeira de reflorestamento  e 

produzem planejados com módulos de medidas padronizadas, com 

entrega que variam de 40 a 60 dias corridos, com exceção da evolukit 

que permite uma personalização do ambiente, com módulos de pronta 

entrega. 

 5.3. Análise do mercado moveleiro de planejados 

 A partir do material definido que é a piaçava-resina poliuretana 

biodegradável, os concorrentes citados e analisados, foi feito uma 

análise  do mercado para, que tem o intuito de retratar a origem dos 

móveis e o crescimento do mercado atual.

 Nos últimos anos, cresceu o interesse nos estudos sobre o setor 

de móveis no Brasil, devido às transformações que indústria sofreu 

através do impacto da abertura comercial. E também transformações 

que  se destacam o uso de novas tecnologias e o de novas matérias-

primas. A Região Sul do Brasil possui significativa representatividade 

nessa indústria, pois conta com grande número de empresas, 

equivalente a mais de 40% do total do País, gerando  cerca de 44% 

dos postos de trabalho do setor. Outra característica das empresas da  

região  é a forte participação no mercado externo, no qual respondem 

por mais de 80% das vendas nacionais (Abimóvel, 2005).
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   5.4. Produtos Semelhantes

 A partir do desenvolvimento de pesquisa de  concorrentes  como 

referência de projeto, a fim de embasar  e iniciar a fase de criação de 

composições de móveis, e utilização das cores foi feito uma pesquisa 

estética, para identificar a adequação dos móveis semelhantes ao 

ambiente proposto e aos concorrentes, porém de marcenaria.

 O escritório de móveis brancos conta com muitos nichos, que 

servem para dispor itens de decoração e ainda organizar o que for 

útil ao trabalho. O projeto é das arquitetas Elaine Gonzalez e Rosa 

Tieppo

                                                                            Figura 26 - Escritório 1

                                                                         Figura 27 - Escritório 2
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                                                                                 Figura 28 - Escritório 3

 

 Projeto que utiliza módulos e o branco como cor principal, de-

senvolvido pela designer de Interiores Jóia Bergamo.

                                                                                      Figura 29 - Escritório 4
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 5.5. Análise dos usuários

 A praticidade de hoje com a tecnologia avançada, hoje tende 

a facilitar cada vez mais a vida das pessoas em relação ao trabalho. 

Hoje, é comum encontrar pessoas que trabalham da sua própria casa, 

já que o próprio lar proporciona um conforto maior e um rendimento 

melhor e mais eficaz.

 Segundo uma pesquisa realizada pela empresa de consultoria 

Work Simple nos Estados Unidos, revelou que 26 milhões de 

americanos não precisam sair de casa para trabalhar. Essas pessoas 

optaram por abrir mão de ter que se deslocar até  escritório e adotaram 

o home office.  No Brasil existe a estimativa de que 10 milhões de 

trabalhadores exerçam suas funções a partir de casa, chamadas tele 

trabalho, que tem até uma sociedade específica, a Sobratt (Sociedade 

Brasileira de Tele trabalho e Tele atividades). E é ela que afirma que o 

número de pessoas que trabalham em casa no Brasil pode ser ainda 

maior, pois muitas empresas não adotaram esse estilo de trabalho. 

Acredita-se que o trabalho à distância deve aumentar ainda mais cada 

ano que passa.

5.5.1 Painéis semânticos/ Público alvo 

 Tem como objetivo na fase de conceituação do projeto retratar 

os atributos dos mesmos, como: ambientes, ações e público alvo para 

o desenvolvimento do projeto em questão.

 Idade

 Focalizado em um público de classe média que se interessa por 

uma decoração interna de escritórios, na maioria da parte entre 20 a 

45 anos, que sejam independentes financeiramente.
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                                                                  Figura 30 - idade/ independência

  Ações

 Definido as medidas e o local para instalação do home office foi 

,feita uma pesquisa das ações praticadas no ambiente, como estudar, 

ler, trabalhar,  para apoio ao desenvolvimento do projeto.

                                                                                                        Figura 31 - Ações
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 Lazer

 Por serem pessoas que costuma ter a vida muito ativa, neces-

sitam de um tempo para relaxar, ler um livro e escutar música

                                                                                                        Figura 32 - Lazer

Viagem e férias

 Procuram lugares mais tranquilos e diferenciados, como 

montanhas e cachoeiras.

                                                                                                        Figura 33 - Viagem 
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6. Projeto

 Após definir os concorrentes e o público alvo, para 

desenvolvimento do projeto foram pesquisados alguns conceitos 

primordiais para dar sequência ao mesmo.

 Considerando a demanda de um  novo material, deve-se 

oferecer um novo conceito de produto (mais sustentável), que busque 

a obtenção de resultados realmente eficientes, que é o caso da 

piaçava- resina pu bio.

 Para se propor o design sustentável, deve ser promovida a 

capacidade do sistema produtivo de responder à procura da sociedade, 

empregando no produto uma quantidade de recursos ambientais 

inferior aos níveis atualmente empregados. Tão importante quanto 

isso é a consideração do ciclo de vida do produto  oferecido, e isto 

deve ser feito ligado e  através da metodologia da roda da econcepção 

mencionada por Thierry Kazazian

 

                                                                       Figura 34 - Roda da econcepção
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 Para escolha do material foi necessário pesquisar materiais 

alternativos que poderiam ser substitutos da madeira, e  tornar mais 

sustentável, foi o caso da piaçava- resina pu bio, que corresponde 

perfeitamente ao estudado, tendo o impacto ambiental muito menor 

do que os materiais que já existem no mercado. Devido o material 

ser desenvolvido a partir de sobras, que iriam para o lixo, a redução 

de massa é inevitável, em sua fabricação de baixo custo, moldes 

baratos, redução de energia e poluição por se tratar de um processo de 

laminação.

 O sistema de embalagem não requer máquinas, pode ser feito 

manualmente, pois será plástico bolha, já no sistema de distribuição, 

comparando com os concorrentes, a produção será na mesma cidade de 

onde é vendido, isso otimiza o transporte e reduz poluição. Trata-se de 

um móvel durável devido ao material a ser utilizado, e que permite fácil 

manutenção, tanto em reparos, como deslocamento de peças em caso 

de personalização de ambientes, por tratar de módulos independentes. 

Todos esses procedimentos faz com que o consumidor fique com o 

produto por um tempo indeterminado, dependendo da conservação, 

podendo adicionar mais componentes e modificar a forma estética e 

estrutural do home office.

 E como tornar esse tipo de produto viável e diferenciado no 

mercado?

 A partir das pesquisas realizadas, o primeiro passo é criar 

parcerias com empresas que utilizam a piaçava, do ponto de vista da 

empresa, terá um recolhimento gratuito da sobra do material quatro 

vezes ao mês, portanto ajudará ambas as partes, isso trará  benefício 

a mesma em formas de promoções exclusivas. Segundo passo, como 

o material não necessita de desmatamento de árvores, a produção 

será feita em São Paulo, em um local afastado da área urbana, isso já 

reduzirá os custos de transportes e logística, na qual, o produto sairá 

da fábrica direto para loja, ou seja, o impacto ambiental será menor. 

Para o consumidor direcionado a um segmento de pronta entrega, e 

em seu material tornando diferenciado.
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 6.1.Estudo Ergonômico 

 A ergonomia é um fator fundamental; pois se trata de um 

mobiliário que será utilizado com a finalidade para trabalho, um home 

office. Segundo CHAPANIS

         (apud Moraes e Mont’Alvão, 1998)

  

 A postura referente ao home office depende da forma em que 

o usuário se posiciona sobre ele, que será estática, na qual o produto 

deve seguir certas regras (como angulação, largura e altura especifica) 

para proporcionar um  bom uso. Em relação à altura da bancada, como 

padrão ergométrico segue a medida de 720 mm do piso, com distância 

entre móveis superiores de no mínimo 600 mm,  pode-se destacar  a 

profundidade de módulos inferiores que devem ter no máximo 600 mm 

e superiores 400 mm para que tenha um alcance interno razoável.

Ergonomia é um corpo de conhecimentos sobre as 
habilidades humanas, limitações humanas e outras 
características humanas que são relevantes para o 
design. Projeto ergonômico é a aplicação da informação 
ergonômica ao design de ferramentas, máquinas, sistemas, 
tarefas, trabalhos e ambientes para o uso humano seguro, 
confortável e efetivo. A palavra significante nestas definições 
é design, porque ela nos separa de disciplinas puramente 
acadêmicas como antropologia, fisiologia e psicologia”.
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 Na relação, design e ergonomia, surge o bem estar do usuário. 

Um móvel que não é projetado com base nas necessidades e diferenças 

dos usuários pode acarretar uma série de problemas físicos. 

       Na estação de trabalho home office, as tarefas se realizam em uma 

mesa e cadeira, baseadas na leitura, escrita e uso do computador. 

O usuário tem três pontos de contato físico com esta estação: a 

mesa (ou teclado/mouse), a cadeira e o piso. Para que os usuários, 

com tamanhos e formas diferentes, consigam trabalhar de maneira 

confortável, dois destes três pontos deverão ser ajustáveis. Deve-se 

fazer uso da antropometria para dimensionar estes ajustes. 

 Para possibilitar ao usuário a maior variedade possível de 

posições de trabalho, o ângulo do espaldar deveria ser ajustável e 

contornado na forma da espinha lombar, igualando à curva das costas 

das pessoas. 

 No home office, sugere-se alguns locais ideais, em relação ao 

usuário, para a disposição dos periféricos mais utilizados no trabalho 

com computador.

a) CPU: Próximo ao usuário e da altura do nível dos cotovelos, com 

fácil acesso aos drives. Normalmente, observa-se que os móveis 

tentam “esconder” a CPU da visualização das pessoas, fazendo com 

que fique em local de difícil acesso. 

b)  Monitor: PHEASENT (1998) sugere que o monitor do computador 

deve estar abaixo do nível dos olhos, de modo que olhando para seu 

centro, o usuário terá o deslocamento visual de aproximadamente 15º 

para baixo. Recomenda-se que ele esteja a uma distância dos olhos 

do usuário entre 450 e 700 mm, preferivelmente na distância máxima. 

É importante que a tela do monitor não crie reflexos.  

c)  Documentos para digitação: Deve-se deixar um espaço para a 

colocação de documentos que serão digitados, de forma que possam 
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ser lidos na mesma altura da tela do monitor. O ideal é que estes 

documentos ficassem na mesma altura da tela, à sua esquerda ou à, 

sua direita,

angulados levemente para dentro, e com iluminação focada 

para eliminar o efeito do contraste da tela clara com o texto sem 

iluminação. 

d)  Teclado: O teclado deveria ser tão fino quanto possível. 

Recomenda-se que a sua inclinação seja ajustável, e suave. Não é 

recomendada a inclinação muito íngrime. Existem muitos modelos de 

teclados, alguns com grandes inovações, mas a realidade é que não 

se chegou a um modelo ideal para o conforto dos usuários. O apoio 

de punho é importante para manter o conforto na digitação. Ele deve 

ser, preferencialmente, de material almofadado, e manter o punho 

neutro (reto). 

e)  Mouse: Existem atividades profissionais que utilizam intensamente 

(às vezes exclusivamente) o mouse. Deve-se deixar um espaço no 

tampo da mesa (de uso do computador) para o uso do mouse à direita, 

para os destros, e à esquerda, para os canhotos. 

 Segundo PHEASANT (1998), a mesa “padrão”, é satisfatória 

para a pessoa média, mas para as pessoas mais baixas ou mais 

altas que a média, pode causar sérios problemas no organismo.  Se 

o tampo da mesa padrão for fixo, a cadeira deve ser ajustável. Para 

as pessoas mais baixas, a cadeira precisa ser elevada para trabalhar 

confortavelmente sobre o tampo da mesa, mas ela ficará muito alta, 

perdendo o apoio dos pés.  A solução é colocar um apoio para os 

pés. Solução tão fácil, não se dá no caso inverso, com uma pessoa 

mais alta que a média. A única maneira seria um tampo de mesa 

ajustável.   

 Ainda segundo PHEASANT (1998), a altura do tampo da mesa 

deve ser 75 mm acima do cotovelo do usuário, com a cadeira a 50 

mm abaixo de sua altura poplítea (base do pé ao fim da panturrilha). 

Já o trabalho com microcomputador (teclado e mouse), indica que a 

altura do tampo deveria ser mais baixa, na altura ou um pouco abaixo 

da altura do cotovelo da pessoa sentada. 
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6.2.Estudo de forma

 6.2.1. Clínica 1

 Desenvolvido a parte ergonômica do projeto, inicia-se a etapa 

de desenhos. A clínica 1 é a fase inicial da criação na qual tem o 

objetivo de apresentar projetos para serem  avaliados e aprovados 

para próxima etapa.
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  6.2.2. Clínica 2

 Proposta de desenho seguindo a linha da clínica 1, com objetivo 

de escolher um desenho, para dar continuidade na próxima clínica.
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Desenho escolhido
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6.2.3. Clínica 3

 

 A partir do desenho escolhido na clínica anterior, foi desenvolvido 3 

desenhos com o mesmo conceito, de módulos independentes utilizando  

3 composições diferentes, os quais seram utilizados como projeto final.
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6.3. Desenho técnico

 Após desenvolvido do projeto e definido a estrutura, como pré 

processo de fabricação, segue a definição de medidas de todos os 

módulos. 
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6.4. Memorial descritivo

 6.4.1 Produção do material

 O processo que será utilizado para produção do material piaçava- 

resina pu bio é de deposição manual através de molde aberto, chamado 

laminação.  Para melhor entendimento segue abaixo ilustração do 

processo.

Processo de deposição manual

 

 É um processo simples, de baixo custo e o mais adequado para 

fabricação das placas. Utilizado para fabricação de peças com reforço 

por fibras naturais, sendo adequado para peças grandes e em pequenas 

quantidades.

 Conforme ilustração em primeiro lugar aplica-se um revestimento 

em gel  coat ao molde aberto. Em seguida é colocado o reforço estrutural, 

a piaçava  o qual consiste nas sobras de material das fábricas. A resina 

pu bio é misturada com catalisadores e acelerador, é então vazada ou 

aplicada com o auxílio de um pincel grosso. Através da passagem do 

rolo, faz com que a resina molhe completamente o reforço, removendo 

todo  o ar que possa ter ficado acumulado.

 Após a catalisação da resina e a secagem, o material é 

desmoldado. Na sequência é feito a montagem dos módulos.

Figura 35 - Deposição manual



56

6.4.2. Detalhamento técnico

 Para união das placas utilizou-se cavilha e cola nas 

furações determinadas, segue imagens de exemplos para melhor 

compreensão.

                                                                Figura 36 - Painel de detalhamento técnico

Para as gavetas utilizaram-se

Material apenas representativo para demonstração

corrediças telescópicas
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6.4.3. Vista Explodida

 Para entendimento foi feito vista explodida
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6.5. Modelo 3D

 Nessa etapa foi feito várias representações gráficas, com objetivo da imagem 

se aproximar do real, as imagens se diferenciam por composições de módulos e por 

cores.
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6.6. Modelo físico

 Essa etapa do trabalho tem como  objetivo retratar algumas 

partes do processo de produção do mock-up até a fase final.

                             Figura 37 - Produção 1                               Figura 38 - Produção 2

     Figura 39 - Aplicação de seladora                                        Figura 40- Pintura
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Modelo final

Modelo produzido em escala 1:5
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7. Conclusão

 A partir das pesquisas e análises realizadas a fim de contribuir 

com o projeto do home office, chegou-se a conclusão que todo tipo 

de impacto negativo tem uma alternativa que possa ser solucionada. 

O projeto proporcionou um knowhow de informações extremamente 

úteis para o mundo de hoje, aliado a preocupação ambiental, 

e destaca-se também a importância de materiais alternativos e 

biodegradáveis, e a necessidade da reutilização de materiais que 

iriam para o lixo.

 Um  ponto de    grande dificuldade durante o projeto foi  o 

desenvolvimento de um material inovador no mercado, porém com 

estudos centralizados nas matérias primas utilizadas, proporcionou 

informações suficientes para eficácia do mesmo. Em consideração, 

o design do projeto atingiu as expectativas, que é representação 

de móveis através de módulos e várias composições. Relacionado 

com o curso foi possível utilizar todas as experiências adquiridas no 

tempo decorrer do projeto
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