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resumo 

 

 

Urge o desenvolvimento de produtos a partir de matéria prima reciclada, 
nomeadamente a partir de resíduos industriais poliméricos. Contudo, as 
condições em que se obtém esse tipo de matéria prima cria uma variabilidade 
de características que dificulta a sua incorporação em novos produtos, 
principalmente quando produzidos em massa.  

No presente trabalho de investigação procurar-se-á estudar o processo de 
transformação dos plásticos reciclados, através do reconhecimento de casos 
de estudo e abordando as tecnologias, técnicas e materiais usados na sua 
transformação, explorando assim o maior potencial dos resíduos e 
exponenciando a utilidade dos materiais. Para estas explorações foram 
realizados várias experiências de formas e moldes que pretenderam encontrar 
o melhor processamento. Para consolidar e viabilizar o produto projetado 
realizou-se a sua incorporação na economia circular habilitando o produto de 
ser reutilizado, remodelado, remanufaturado ou reciclado, criando assim uma 
nova vida aos materiais utilizados. 

O desenvolvimento passa pela exploração do resíduo industrial, através da 
exploração das condições de processamento dos vários resíduos obtidos pela 
empresa LifePoly, sem a adição de aglomerantes externos. Com as 
conclusões retiradas do processo de produção pretender-se-á a prototipagem 
de um cabide, por moldação por compressão e um mealheiro por moldação 
rotacional. 

Este desenvolvimento vai de encontro ao aumento do ciclo de vida do plástico, 
diminuindo a quantidade de resíduos nos aterros e consciencializando a 
população em geral, para as temáticas dos problemas ambientais, extinção de 
recursos naturais e consumismo. 
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abstract 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It is urgent to develop products from recycled material, namely from industrial 
polymer waste. However, the conditions under which this type of recycled 
material is obtained, creates a variability of characteristics that hinders is 
incorporation into new products, especially when is mass produced. 
In the present work, we will study the process of transformation of recycled 
plastics, through the recognition of case studies and the technologies, 
techniques and materials used in its transformation, thus exploiting the greater 
potential of the residues and exposing the usefulness of materials. For these 
explorations will be realized several experiments to find the best processing. In 
order to consolidate and make feasible the projected product, it will be 
incorporated into the circular economy, enabling the product to be reused, 
remodelled, remanufactured or recycled, thus creating a new life for the materials 
used. 
The development involves the exploitation of industrial waste, by exploiting the 
processing conditions of the various wastes obtained by the company LifePoly,  
without the addition of external binders. With the conclusions drawn from the 
production process, prototyping of a hanger, by compression moulding and a 
piggy bank by rotational moulding, will be attempted. 
This development is in line with the increase in the life cycle of plastic, reducing 
the amount of waste in the landfills and raising the awareness of the population 
in general, on the issues of environmental problems, the extinction of natural 
resources and consumerism. 
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Figura 75- Conceito do mealheiro  
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1. Introdução  

1.1. Problemática 

O estudo deste projeto surge do desafio proposto pela LifePoly, uma 
empresa de valorização de resíduos poliméricos destinados a 
operações de gestão de resíduos, com o fim de produzir matéria 
secundária, para pós implementação na indústria como percentagem 
de matéria-prima reciclada. A empresa efetua a triagem, 
destroçamento se necessário e a moagem de alguns 
polímeros.(Carmen Sofia Ribas Fontes Guimarães, [s.d.])(Magazine, 
2017) 

No processo de valorização do resíduo polimérico, nem sempre é 
possível obter um composto uniforme, devido a contaminações 
advindas dos próprios processos de produção ou mesmo do processo 
de trituração. Este composto ou mistura de materiais tem 
normalmente como destino final o aterro. 

 Assumindo-se esta realidade, o presente desafio passa pela 
exploração de processos de fabrico adequados ao tipo de resíduo, à 
exploração da reciclagem dos materiais, como também a 
oportunidade de desenvolvimento de novos produtos com a 
incorporação do material para a sua valorização e do produto. 

1.2. Enquadramento e Pertinência  

Este trabalho baseia-se na recuperação e reaproveitamento total dos 
desperdícios plásticos provenientes da indústria de reciclagem e 
transformadora de plásticos. Este é um problema que surge da 
tendência do aumento da população em geral e o crescimento das 
necessidades implementadas pela evolução dos tempos. 

São necessários 400 anos para decompor o plástico, atualmente 
apenas 12 % são incinerados, criando energia, 79% da produção é 
despejada para o aterro ou acaba no meio ambiente, incluindo nos 
oceanos (National Geografic, 2018). 

A economia linear faz com que sejam extraídos todos os anos 65 mil 
milhões de recursos do planeta e com que apenas 7% sejam 
reciclados. Com a perspetiva de aumento da população em 2050 
para 9,7 mil milhões de pessoas, a extração dos recursos naturais 
irão aumentar para 85 186 mil milhões de toneladas, aumentando 
70% per capita anualmente. (Ambiente, 2017) 

Segundo a ONU foram produzidos cerca de 300 milhões de toneladas 
de plástico, em que foram recolhidos apenas 14%, sendo que apenas 
9% reciclado. A Europa sustenta a produção de 25 milhões de 
toneladas plástico e recicla 30%, em que metade era exportado para 
a china reciclar. 

Assim que a China deixou de importar metade do lixo mundial, a 
reciclagem foi repensada, a China voltou a mudar e agora deixou de 
importar por completo e as medidas têm de ser novamente 
repensadas. Com isto têm de ser tomadas medidas viáveis para a 
sustentabilidade de todo o meio integrante. Esta tomada de decisão 
da China tem caracter económico pela volatilidade do preço, do 
reciclado em relação à produção do plástico virgem, sendo este, por 
vezes, mais barato (ONU, 2019). 



As melhorias podem passar por um sistema de serviço do produto, 
com investimento em melhores equipamentos em 1ª instância e 
reparar quando este possui uma falha (Ambiente, 2017).  

Os plásticos virgens são de fácil acesso e de produzir por métodos 
convencionais, com uma produção anual de 4% do petróleo extraído, 
a produção dos plásticos está a levar à eliminação de combustíveis 
fósseis (Singh et al., 2017). A vida útil do plástico, em comparação 
com os restantes materiais produzidos pelo homem com duração de 
décadas (ex.: aço), faz com que metade do plástico produzido se 
torne desperdício em menos de um ano (National Geografic, 2018). 

A reciclagem de plásticos de origem industrial começa a aumentar 
pela crescente produção de peças termoplásticas, peças que não 
chegam ao mercado ou mesmo desperdícios de material resultantes 
dos processos de fabrico.  

O reaproveitamento dos desperdícios provenientes do processo de 
fabrico são transformados em matéria prima secundária, no interior 
da própria empresa. Esta condição leva à melhoria do tratamento dos 
polímeros, pelo pré-conhecimento do histórico das condições do 
processamento primário, a matéria secundária está devidamente 
caracterizada e apta a ser integrada na produção, com características 
semelhantes à matéria utilizada inicialmente.  

Contudo, existe processos em que os resíduos não apresentam uma 
reciclagem fácil, para a inserção dos próprios resíduos no ciclo de 
produção da empresa, o que leva a necessitar de um segundo 
processo de transformação, normalmente numa empresa recicladora. 

Já na empresa de reciclagem mecânica os plásticos são separados, 
descontaminados e triturados, mas deste mesmo processo resultam 
resíduos, claro que em pequena escala comparado com os 
desperdícios transformados. Estes resíduos são uma mistura ou 
contaminação de outros tipos de plásticos ou mesmo elementos não 
termoendurecíveis ou ainda metais. 

O fim de vida destes materiais está traçado pela contaminação e 
provável inviabilização de reprocessamento, acabando no aterro. 
Para alterar este destino a LifePoly disponibilizou os seus resíduos 
para produção de novos produtos, alocando ao material uma nova 
vida e aplicação.  

O objetivo aqui apresentado é a exploração do material com 
adequação a processos de fabrico, para possibilidade de 
desenvolvimento de novos produtos.  

Do leque dos vários processos de fabrico de transformação de 
plástico concluiu-se que seria uma possibilidade a exploração de 
moldação por compressão e rotomoldação, cada um possui um 
produto a desenvolver para consolidação do projeto. Para a moldação 
por compressão desenvolveu-se um cabide multifuncional e um 
mealheiro para a rotomoldação. 



 

1.3. Metodologia de Investigação 
 

O documento é dividido em três grandes grupos, um de investigação 

teórica (estado da arte) e os restantes de investigação prática, (de 
misturas poliméricas e desenvolvimento de dois novos produtos).  

No primeiro grupo de investigação teórica, são analisados conjuntos 
de pesquisas pertinentes, que ao se complementarem, permitem 
alcançar respostas para estruturar o processamento dos polímeros. 

As áreas de pesquisa são: caracterização dos polímeros e 

características dos resíduos poliméricos contaminados e a 
compatibilidade entre plásticos; os processos de reciclagem; estudo 
dos processos de fabrico e casos de aplicação de reciclagem de 
polímeros. 

O segundo grupo, destina-se à parte de investigação prática, mais 

concretamente a testes de processamento das misturas plásticas, 

passa por expor os resíduos a temperaturas, com o objetivo de as 

aglutinar.  

Posteriormente na terceira parte, para o desenvolvimento de novas 

soluções, indo de encontro às respostas das premissas, o estudo 

culmina no desenvolvimento de dois objetos, cabide e mealheiro, por 

moldação por compressão e rotomoldagem, cada um com o seu 

respetivo processo de fabrico, detalhou-se também os processos de 

adicionais à sua construção, indo de encontro com a melhoria 

sequencial do projeto. Neste desenvolvimento também se realizou 

constantemente a prototipagem à escala real, de modo a retirar maior 

funcionalidade dos produtos. 



2. Estado da arte 
Neste tópico apresenta-se o enquadramento dos temas necessários 

para atingir os objetivos de solução e valorização da problemática em 

desenvolvimento neste projeto. Inicialmente foca-se na proveniência 

do resíduo e na explicação dos processos de desenvolvimento dos 

produtos. 

2.1. Introdução dos Polímeros 

A importância de como os polímeros surgiram e o seu 
desenvolvimento mostra o impacto a longo prazo da sua utilização e 
do ciclo de vida que este tomou. Os polímeros são objeto de estudo 
durante o desenvolvimento deste projeto. 

2.1. Polímeros 
A caracterização dos polímeros é o início da perceção sobre 

este material tão importante na substituição de outros materiais mais 
nobres. Este possui grande diversidade de características como peso, 
impermeabilidade, translucidez, rigidez e ou traz propriedades 
apetecíveis no mercado industrial.  

As suas cadeias moleculares são longas ou em rede de 
moléculas orgânicas que formam estruturas não-cristalinas. Os 
polímeros são classificados como plásticos (termoplásticos ou 
termoendurecíveis) ou elastómeros (ou borrachas). Os termoplásticos 
sofrem uma transição vítrea1 adquirindo estrutura amorfa quando as 
cadeias moleculares estão desordenadas. 

Os termoplásticos são formados por cadeias longas de 
moléculas orgânicas, com ligações covalentes entre si. Estes podem 
ser aquecidos, através da aquisição da agitação térmica (calorifica) 
das macromoléculas e com o estímulo do movimento relativo, um 
comportamento viscoso. Assim que o polímero arrefece mantém a 
forma adquirida por processos de fabrico simples e económicos. 
Estes também possuem vantagens ambientais por possibilitarem a 
submissão a vários ciclos de aquecimento e arrefecimento, sem que 
as propriedades sejam significativamente alteradas. 

Os termoendurecíveis são materiais poliméricos que depois 
de enformados e curados (endurecidos), por aquecimento ou através 
de reação química (que pode ou não envolver pequenas quantidades 
de agentes catalisadores), não podem voltar a ser reaquecidos e 
reenformados, uma vez que as suas propriedades se degradam.  

Os elastómeros são materiais poliméricos que podem sofrer 
grandes deformações elásticas, quando submetidos a esforços 
mecânicos e que recuperam completamente a geometria inicial (não 
deforma), depois de retirada a solicitação aplicada (derivando o seu 
nome precisamente desta propriedade), os elastómeros sintéticos são 
produzidos por reações de polimerização semelhantes às usadas no 
fabrico dos polímeros termoplásticos e termoendurecíveis. (Rodrigues 
e Martins, 2010) 

O processamento de polímeros consiste na transformação de 
grânulos e de paletes de plástico em folhas finas, varões, tubos perfis 
ou peças acabadas. Dependo da tecnologia utilizada, é escolhido o 



material que mais se adequa. (Rodrigues e Martins, 2010) 

Como o trabalho em estudo é a reciclagem e reutilização de resíduos 
poliméricos contaminados com vários materiais, optou-se pela 
caracterização dos polímeros com identificação de reciclagem, para a 
separação controlada e selecionada dos vários materiais. Estes 
polímeros representam a maioria dos polímeros utilizados, de uso 
rápido e barato, representativo dos detritos domésticos. Ou seja, o 
trabalho vai acentuar na exploração dos materiais de matriz 
termoplástica, de modo a rentabilizar a sua reciclabilidade. 

 

2.2. Caracterização dos polímeros com 

simbologia: 

PET (Polietileno Tereftalato), faz parte da família dos poliésteres 

termoplásticos ou saturados. O seu ponto de fusão é aos 250°C e a 
densidade se 1,3 g/cm³. É um polímero usado em garrafas 
gasificadas para ajudar na conservação do gás. Permite a produção 
de filme por extrusão para o uso de embalagens, filmes para foto ou 
cinema e desenho industrial. Possui ainda baixa resistência química 
acima de 60°C e a fluidos de usados em veículos. 

PEAD (Polietileno de Alta Densidade) é um derivado de polietileno 
(PE) que ocorre da polimerização de etileno sendo um dos polímeros 
mais comuns. É flexível com um módulo de flexão de 0,93 a 1,52 
GPa, sendo a sua constituição molecular linear com cristalinidade do 
intervalo de 75% a 90%, tornando-se praticamente opaco, 
translucido. O ponto de fusão é aos 190°C, ou seja, o seu 
processamento terá de se realizar acima desta temperatura, neste 
momento encontra-se num estado líquido/viscoso e transparente. 
Este é atoxico, leve, com densidade de 0,96 a 1 g/cm³, cor de cera e 
de processamento fácil, sendo o preferido para embalamento de 
químicos e excecional na resistência aos raios UV.   

PVC (Policloreto de Vinil) trata-se de um termoplástico amorfo ou de 
baixa cristalinidade, que varia conforme as condições de 
polimerização, ou seja, pode ser transparente com tons azulados. O 
ponto de fusão é de 140°C a 170°C e tem a sua densidade de 1,38–
1,40 g/cm³. Pode ser extrudido para a produção de mangueiras e 
moldado por injeção para, por exemplo, válvulas e conectores. Este é 
ecologicamente substituído por PE, PP e PET (Kula e Ternaux, 
2012). No momento de reciclar este tem de ser devidamente 
separado, sendo a preocupação de reciclagem deste polímero a 
libertação de gases durante o reprocessamento (Spinacé e Paoli, 
2005). 

PEBD (Polietileno de baixa densidade) é um plástico dos mais 
comuns derivados do polietileno, com densidade de 0,91 a 0,925 
g/cm³. É forte, flexível (módulo de flexão é de 0,24 a 0,35 GPa), 
transparente (baixa cristalinidade 45% a 66%) e dureza (Shore D 46 a 
52), sendo que a temperatura de fusão varia de 100 a 300°C. É um 
material de baixo custo, utilizado para recipientes alimentares, 
médicos e sacos plásticos. A sua estabilidade dimensional é baixa, 
mas de fácil processamento.  

PP (Polipropileno) é um termoplástico da família das poliolefinas 
semicristalino, semelhante ao polietileno, mas com melhor 
desempenho. O ponto de fusão dá-se aos 165°C, a sua cristalinidade 
é de 60% e com densidades de 0.85 g/cm3 (amorfo) e 0.95 g/cm3 (<). 
A sua aparência pode ser opaca, translucida de várias cores, com 
possibilidade de ser brilhante. Aplicado em engrenagens e para-



choques é também possível de usar em aplicações de constante 
stress e de armazenamento de químicos e solventes. O índice de 
fluidez normalmente anda entre 3 a 300 g/10min, na rotomoldação 
apenas 5 a 10 (the ASTM D-1638 melt índex test is run in 230°C for 
PP). 

PS (Poliestireno) é um termoplástico amorfo, a sua utilização é 
abrangente pela sua variedade de formas, como no uso de produtos 
descartáveis. Possui uma densidade de 1,05 g/cm³ e a temperatura 
de fusão dá-se aos 180°C. Nas suas várias derivações o PS cristal é 
brilhante e parte com facilidade, o PS de alto impacto é sempre opaco 
e é mais resistente e o PS expandido é usado no isolamento térmico 
e de absorção ao impacto. Fácil de deformar abaixo dos 100°C, ou 
seja, é de fácil termodeformoção para pacotes de iogurte, recipientes 
de comida e partes externas de equipamentos elétricos de cozinha.  
A soldadura é um processo fácil, mas os encaixes repetitivos não são 
viáveis (Kula e Ternaux, 2012). 

Esta simbologia representa todos os polímeros não apresentados 

anteriormente incluindo assim o policarbonato (PC), poliamidas (PA), 

acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) de mistura de plásticos ou com 

colas, metais e outros materiais. 

Tabela resumo das temperaturas de fusão e densidades: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.3. Reciclagem industrial 

A reciclagem industrial tem como princípio uma produção mais limpa, 

que consiste na otimização do processo de fabrico, de modo a que os 
materiais, como a água circulem o máximo de tempo possível com o 
aproveito da matéria e energia associada, passando também pelo 
tratamento de resíduos e afluentes. A figura 4 explica como o circuito 
de reaproveitamento das matérias funciona, tornando 
economicamente e ambientalmente mais viável e sustentável.  

A reciclagem industrial acontece cada vez mais e constitui um valor 
acrescentado no mercado, tornando apetecível a envolvência de 
várias empresas na prática da reciclagem dos próprios desperdícios. 
O processo de reciclagem, passa pela compra à tonelada dos 
desperdícios provenientes do processo de fabrico, por parte das 
empresas recicladoras. 

Os desperdícios industriais são resíduos de pré-consumo, podem ser 

classificados em duas categorias:  

• Refugos e subprodutos: resíduos gerados do ciclo produtivo e 
normalmente reentregados no próprio processo de fabrico. 



• Derivados dos refugos e excedentes: resultantes das várias 
etapas do processo de produção. 

Os resíduos provenientes do processo de transformação (peças 
descartadas por parâmetros de qualidade, aparas de acabamento, 
resinas etc.)(Forlin e Faria, 2002), a produção pode alimentar-se 
durante algum tempo sem necessidade de implementação de 
material virgem, esta é a reciclagem de anel fechado (Manzini e 
Vezzoli, 2002). A qualidade do material é mais uniforme em termos 
de características e proximidade com o material originário. Estas não 
passam por contaminações externas, como alimentos, tornando o 
valor agregado superior em comparação com os materiais reciclados 
do pós-consumo (Flávio J. Forlin, 2002). 

O planeamento e categorização a longo prazo, de todas as 
operações da indústria e análise das interações do produtor com 
outras empresas, sejam elas de fornecedores, consumidores de 
subprodutos ou finais pretendem fechar ciclos e optimizar o processo 
de modo a diminuir os desperdícios. 

Nesta sequencia de reciclagem na indústria, Manzini e Vezzoli 
apresentam a adoção da reciclagem com efeito em cascata, onde é 
feito o planeamento e a projeção para garantir que o material tenha a 
aplicação sequencial em produtos em menor qualidade até à 
exaustão das propriedades do material (Manzini e Vezzoli, 2002). 

 

 

2.4. Tipos de reciclagem: 

A reciclagem é classificada genericamente em reciclagem primária, 
secundária, terciária e quartearia. 

A reciclagem primária acontece em ambiente fabril de produção de 
peças plásticas provenientes de fontes limpas, como resultado do 
processo de fabrico, rebarbas, gitos, peças empenadas etc. a fim de 
produzir produtos com características semelhantes ao original (Flávio 
J. Forlin, 2002).  

2.4.1. Mecânica 

Este tipo de processo de reciclagem, de plásticos é o passo seguinte 
à recolha dos resíduos, que antecede o reprocessamento das 
matérias-primas recicladas, com a incorporação em novos produtos, 
(Ragaert, Delva e Geem, Van, 2017), sendo este um processo de alto 



rendimento devido à capacidade de volume de reprocessamento 
(Howarth, Mareddy e Mativenga, 2014).  

As embalagens primárias alimentares, são adequadas ao 
processo, pela vantagem de preservar em grande parte, as 
propriedades físicas, químicas e mecânicas dos polímeros originais 
(Flávio J. Forlin, 2002). O processo viabiliza o reprocessamento por 
extrusão, moldação por compressão, injeção, termodeformação, etc. 
(Spinacé e Paoli, 2005).  

A reciclagem mecânica é considerada reciclagem secundária, 
pois é usada na fabricação de produtos de polímero único, reciclado 
ou virgem em produtos como janelas, sacos, tubos porta e etc. (Singh 
et al., 2017). O processo sofre várias etapas sequenciais como 
mostra o esquema da figura 5 sendo elas a trituração, lavagem, 
secagem, aglomeração, extrusão e granulação (Ragaert, Delva e 
Geem, Van, 2017).  

 As etapas do processo como a separação e classificação 
ocorrem com base na densidade, tamanho, cor ou composição 
química, com o objetivo de conseguir o máximo de pureza possível a 
cada resina.  

Assim realizada a separação, há a necessidade de 
enfardamento dos resíduos, que ocorre quando a reciclagem não se 
procede no mesmo espaço de processamento e há a necessidade de 
deslocar os resíduos, sendo o enfardamento um melhoramento no 
transporte.  

A lavagem é efetuada para a remoção de contaminantes 
(normalmente orgânicos). A trituração acontece para a redução de 
tamanho em pellets, pó ou flocos, opcionalmente ainda se pode 
recorrer à granulação, para uso facilitado em comparação aos flocos 
e que passa por mais um ciclo de temperatura.  

 

2.4.2. Química 

Esta é a reciclagem terciária que tem como base a despolimerização, 
gerando oligômeros, monômeros e substâncias de baixa massa 
molecular, que poderão passar por nova polimerização, 
processamento, industrialização e uso.(Singh et al., 2017) O processo 
faz com que as grandes cadeias poliméricas sejam "desligadas", 
podendo produzir-se outros produtos químicos, como o gás de 
síntese, para fazer novos polímeros iguais ao polímero original 
(feedstock recycling) ou mesmo novos plásticos que podem ser ou 
não iguais ao original (Plastval, [s.d.]). 



 

A despolimerização química das cadeias pode acontecer por três 
métodos: solvólise (hidrólise, alcoólise, amilose), por métodos 
térmicos (pirólise à baixa e altas temperaturas), gaseificação, 
hidrogenação) ou ainda por métodos térmicos/catalíticos (pirólise e a 
utilização de catalisadores seletivos) (Spinacé e Paoli, 2005). O 
processo de reciclagem química está representado no esquema da 
figura 6. 

 

2.4.3. Energética  

O processo de valorização energética (quarteária), apresentada na 

figura 7, utiliza-se idealmente com materiais em que já não existe 
valorização possível, mas que podem ser usados na criação de 
energia (acepe, [s.d.]). A recuperação de energia, provém do valor 
calorífico do material, que é utilizado como combustível pela 
combustão controlada em incineradoras, embora resulte num 
desempenho ambiental geralmente menor do que a recuperação de 
material (Hopewell, Dvorak e Kosior, 2009).  

 

 

Este processo sofre exigentes legislações no controlo das emissões 
para o meio ambiente, não contribuindo também para a diminuição de 
produção de material virgem. Recuperar a energia está dentro dos 
5Rs da sustentabilidade impedindo que se dirija para o aterro 
(Hopewell, Dvorak e Kosior, 2009).  

Apesar de se pensar que apenas os termoplásticos podem ser 

reciclados por métodos mecânicos, os termoendurecíveis e 

elastómeros, também podem ser usados como reforço ou 

incorporados para fazer outros termoendurecíveis, já os elastómeros 

podem ser incorporados em matriz de termoplásticos(Spinacé e Paoli, 

2005). 



2.5. Identificação e separação de polímeros  
 

A identificação e separação acontece após uma pré-separação dos 
materiais, que separa os plásticos dos metais, cartão e vidro, no caso 
da reciclagem pós-consumo. No caso dos materiais de pré-consumo 
o plástico proveniente da empresa é mais limpo, em maior quantidade 
de qualidade semelhante à virgem, sem contaminações. 

Assim que chega à empresa de tratamento de resíduos, para a etapa 
seguinte de triagem, onde a separação dos polímeros é realizada por 
cores, tipologias e densidades. Para cada situação é necessário 
adequar o processo de modo a melhorar os resultados de 
descontaminação e identificação dos vários materiais. 

Na LifePoly, a empresa que está na génese deste trabalho de 
investigação, o processo de separação é manual, o que passa pela 
leitura de algumas identificações inscrita nas peças, mas as peças 
nem sempre estão bem identificadas, o que há a necessidade de 
confirmar com o som (pancada) de quando cai ao chão e também por 
chama, quando se tem dúvida do som imitido. Este processo é lento e 
pode conferir várias falhas de identificação.  

Existem métodos mais elaborados, normalmente automatizados. A 
indústria utiliza a separação por diferenças de densidade, que requer 
um tanque de flutuação ou hidroclones. Neste caso, o problema está 
quando o polímero tem densidades próximas. Já os materiais 
metálicos são retirados por separação eletrostática2  (Spinacé e Paoli, 
2005). 

A separação pode ser melhorada com a espectroscopia por 
infravermelho. Este método analisa o polímero distinguindo qual é o 
tipo de resina.(Hopewell, Dvorak e Kosior, 2009).A tecnologia utiliza 
os infravermelhos que atinge a superfície do plástico e através da 
energia absorvida pela amostra é identificado o material. 

Os plásticos podem ser identificados através de critérios, que 
consecutivamente vão eliminando opções conforme os resultados 
obtidos.  

Para isso os polímeros são expostos a um ferro quente para 
determinar se é termoplástico ou termoendurecível, se derreter é 
termoplástico. O plástico é sujeito ainda a flutuação, a ser arranhado 
e a chama. De acordo com a característica da chama é possível a 
identificação do polímero(Ragaert, Delva e Geem, Van, 2017), esta 
explicação está no esquema em anexo 1, junto com a tabela, que 
representa o comportamento da chama de vários polímeros e um 
esquema de procedimentos, com questões de identificação dos 
plásticos comuns (M.Tingle, [s.d.]). 

 

2.6. Compatibilidades de plásticos 

A incompatibilidade de materiais na reciclagem é um fator de 
preocupação no seu reprocessamento, sendo que um dos principais 
problemas é a incompatibilidade termodinâmica  (Mészáros, Bárány e 
Czvikovszky, 2012), isto é, não são mutuamente solúveis (Burillo et 
al., 2002). 

2 “Separação seletiva de corpos polarizados em um campo elétrico”, 
que separa em três frações: não condutora, intermediária e condutora 
(Santana et al., 2016). 



Os estudos de compatibilidade de plásticos são escassos. A 

compatibilidade dos polímeros dá-se à escala molecular, capaz de 
unir os polímeros quando sofrem alterações climáticas, a união dos 
plásticos dá-se quando estes possuem a temperatura de fusão em 
simultâneo. O estudo passa pela caracterização das várias misturas, 
recorrendo à observação dos comportamentos mecânicos, como 
viscosidade, massa, resistência à tração, degradação térmica e 
outras propriedades mecânicas (Paul, 1978). 

Quando é realizada a tentativa de moldar dois ou mais polímeros 
diferentes, estes formam fases separadas, caracterizando a amostra 
global propriedades mecânicas muito pobres e integridade fraca, 
mesmo pequenas quantidades de impurezas, podem constituir efeito 
negativo nas propriedades (Burillo et al., 2002). 

A incompatibilidade de natureza química de determinadas resinas 
poliméricas, que compõe distintos tipos de materiais plásticos 
representam um sério problema na reciclagem dos polímeros, como 
também outros contaminantes externos. (Flávio J. Forlin, 2002). 
Mesmo entre polímeros estritamente relacionados, a compatibilidade 
é de baixo nível, o que leva diferentes fases e fraca adesão entre as 
fases (Mészáros, Bárány e Czvikovszky, 2012). 

PP e PE são incompatíveis, (Paul, 1978) PP e PET também, mesmo 
a compatibilidade entre PP de alta densidade e de baixa pode levar a 
uma perda de propriedades devido às diferenças na cristalização 
(Ragaert, Delva e Geem, Van, 2017). 

A separação de PET e PVC é difícil de efetuar pelas características 
semelhantes. Estes dois polímeros são contaminantes entre si e a 
sua união resulta em libertação de gases clorídricos, o  PET também 
perde propriedade em contacto com o PVC (Bruno, 2000). 

Na reciclagem de pneus é utilizada a incorporação de PE, tendo 
mesmo assim resultados com aplicações limitadas, pelas suas 
propriedades mecânicas. Para uma melhor interação entre a borracha 
do pneu e a resina PE (Polietileno) a utilização do copolímero EVA 
(Etil- Vinil- Acetato3), torna a matriz mais polar(Mészáros, Bárány e 
Czvikovszky, 2012). 

No geral quanto menor o número de polímeros misturados e 
complexidade do sistema de embalagem, maior o valor de 
reciclagem, por consequência há a redução de etapas e recursos 
tecnológicos despendidos no processo, como a limpeza, separação 
dos materiais, recuperação de coadjuvantes utilizados na limpeza 
(água e solventes) e energia necessária para estas operações (Flávio 
J. Forlin, 2002). 

Com a identificação dos problemas da compatibilidade dos vários 
polímeros entre si, os processos de fabrico são uma problemática 
acrescida. Os parâmetros de processamento têm de ser bem 
estudados e adequados ao tipo de material, sabendo que neste 
trabalho a matéria-prima é híbrida, isto quer dizer que o processo de 
fabrico tem de ser o mais facilitado possível.

3 É um polímero que se assemelha a um elastómero na flexibilidade e fluidez, 

os métodos de produção são polimerização em massa, polimerização em 
solução polimerização em suspensão e polimerização em emulsão (Lopes, 
2012). 



2.7. Processos de fabrico 
 

Os processos de fabrico, vão ao encontro de otimização do 

reprocessamento da mistura de polímeros, deste modo, achou-se que 

a rotomoldação e a moldação por compressão, são os processos de 

fabrico que mais se adequam ao tratamento destes plásticos 

contaminados.  

Estes dois processos de fabrico, combinam várias características que 

possibilitam a transformação do material em novos produtos. Estes 

processos não necessitam da homogeneização do material fundido, 

para obter a forma pretendida. O processo não cria problemas de 

entupimento, como a injeção e a extrusão.  

Estes processos possibilitam o aglomerado da mistura, por um 

termoplástico em maior abundância, sem comprometer o processo de 

fabrico em si.  

 

2.6.1. Rotomoldagem 
 

A rotomoldagem é um processo de fabrico de objetos ocos em 
plástico, também denominado de moldação por rotação. Mas o 
processo de rotomoldagem começou muito antes da existência de 
plásticos, começando pela produção de peças ocas, em materiais 
distintos do que se vê no desenvolvimento de hoje em dia. Este 
processo começou na Suíça no século XVI, com a formação de ovos 
de chocolate ocos. 

Em 1855 foi patenteada uma máquina, com rotação de dois eixos 
através de um par de eixos axiais, pertencente ao britânico R. Peters, 
que possuía tubulação para ventilar o escape do gás, refrigeração do 
molde com água e a utilização de um material fluido ou semilíquido 
no molde, para produzir uma parte oca. As peças produzidas nesta 
máquina foram para uso bélico, com material metálico e 
embarcações. 

Nos Estados Unidos, em 1905, foi produzido um mecanismo 
semelhante por F.A. Voelke, para a confeção de objetos ocos de 
cera. Cinco anos depois sabe-se que, G.S.Baker's e G.W. Perks 
utilizaram moldagem rotacional para a criação de ovos ocos de 
chocolate. 

Na europa foi explorada a rotomoldagem em vários países, até que 
em 1920, Paris, Powell submeteu gesso à rotomoldagem e assim 
começou um desenvolvimento a indústria de rotomoldagem. 

Os polímeros foram introduzidos oficialmente em 1950, a primeira 
aplicação surgiu com cabeças de bonecas de brincar. A máquina era 
movida por motor elétrico externo e o molde aquecido a gás. Pós a 
uniformização das paredes era executado o arrefecimento através de 
água. O molde foi construído de uma liga de cobre e níquel para a 
transformação de PVC Plastisol.  

A criação de máquinas de rotomoldagem de grande porte foi possível, 
pela popularização do processo, e com a inovação de novos sistemas 
de aquecimentos. EM 1960 o sistema de arrefecimento mudou, com o 
esfriamento lento de modo natural do molde com o polietileno de 
baixa densidade (PEBD), ainda com movimentos rotacionais. 



Na década de 1960 foi criada a ARM (Association of Rotational 
Molders), com o objetivo fornecer e envolver a comunidade na 
partilha de informação, concentrando-se nas necessidades de 
designers, clientes, educadores, fornecedores, funcionários de 
empresas associadas e reguladores.(Morita e Miranda, 2009) 

O processo de rotomoldagem consiste basicamente na introdução do 
plástico dosado no interior de um molde, em pó, granulado ou em 
líquido viscoso, depois de fechado o molde, este gira sobre dois eixos 
com velocidade lenta, em simultâneo sucede-se o aquecimento do 
mesmo, através de um forno de convecção de ar quente, fornos 
elétricos, por infravermelho, com óleo aquecido ou por chama.  

Este processo não trabalha através da centrifugação, mas sim com a 
combinação entre o aquecimento e a rotação, que resulta na 
alteração do polímero do estado sólido para o estado vítreo e se vá 
aconchegando às paredes do molde, criando uma espessura quase 
homogénea da parede, como mostra na figura 8. 

Para terminar o processo, o molde é arrefecido por água ou através 
da expiração de ar sobre o molde, até que o polímero solidifica, 
adquirindo a forma do molde produzindo assim o produto final, em 
seguida a peça é extraída do molde. Como mostra na imagem ao 
lado. 

Para o bom desempenho do processo de fabrico e por consequente a 
qualidade do produto final, os materiais mais adequados são PEAD 
representando 85% a 90% da produção de produtos por este 
processo, PVC cerca de 12% e o resto dividir-se-á PC, PP, PS, ABS, 
PA, acrílicos, epóxi entre outros. 

No processo de produção, a inspeção do processamento passa pelo 
controlo da dosagem do material, da temperatura, o tempo no forno, o 
rácio de velocidade (4:1) e o rácio de arrefecimento do material que 
influencia as propriedades do produto. Se o tempo no forno for 
reduzido ou a temperatura for demasiada baixa, a fusão não estará 
concluída, o que resultará em baixa rigidez, força e rigidez do 
produto. Se for demasiado aquecido, começa a degradação do 
plástico, o que resulta no aumento da fragilidade do material.  

No controlo de qualidade do processo, os colaboradores através da 
observação das bolhas existentes na superfície, sabem que se 
tiverem muitas bolhas quer dizer que o tempo no forno foi ineficiente, 
se for completamente o oposto o material está degradado. Para a 
melhor qualidade o interior da peça deve de conter uma pequena 
quantidade de bolhas. 

No polietileno para saber que está preparado a parede deve de ser 
lisa e com o cheiro normal do polímero. Se estiver porosa ou rugosa 
quer dizer que esteve pouco tempo no forno, não dando tempo para 
que as partículas se difundissem. Se tiver um cheiro diferente e 
estiver demasiado brilhante esteve demasiado tempo sob 
temperatura. 

O arrefecimento através de ar, faz com que seja um processo mais 
lento e que melhore a rigidez e strength, mas reduzindo a resistência 
ao impacto. Já o arrefecimento com água é mais rápido, o que resulta 
numa maior resistência mecânica, mas menos rígida.  

A forma e as dimensões também afetam os tempos e condições a 
que o processo se realiza adequadamente. Sendo necessário o 
conhecimento do comportamento do material durante as várias 
etapas do processo (Por Roy J Crawford, R.J. Crawford, 2003). 

 



Vantagens: 

• Obtenção de artigos com paredes de espessura uniforme e alto 
detalhe superficial; 

• Controlo preciso do peso das peças moldadas; 

• Baixa perda de material no processamento, com pouca ou 
nenhuma geração de aparas; 

• Baixo custo; 

• Uma peça única; 

• Peças complexas; 

• Moldes mais baratos (alumínio); 

• Peças de pequenas e grandes dimensões; 

• Fácil de colocar insertos nas peças; 

• Vários produtos num só ciclo de produção; 

• Baixa produção pode ser viável; 
 
Desvantagens: 
 

• Ciclos de produção longos; 

• Materiais de produção são limitados; 

• Difícil de executar ribs; 

• Custo elevado pela necessidade de aditivos; 

• Material em pó; 
 

(Senai-SP, 2017) 

Quando se pensou na rotomoldagem como processo de fabrico, ou 
seja como solução de reprocessamento desta matéria prima, foi 
devido às características da mistura, difíceis de contornar, pela 
variabilidade de polímeros, com as dificuldades de identificação, 
separar e contabilizar as percentagens de materiais existentes e 
ainda a conjunção com as propriedades de cada material tendo 
pontos de fusão diferentes e incompatibilidades estruturais.  

A ideia não é transformar o polímero num produto estrutural, evitando 
assim que o produto esteja em constante stresse, para não 
comprometer a sua integridade, mas sim aumentar o seu ciclo de vida 
e exponenciando a sua utilização durante a vida útil. 

Para melhor perceber a relação dos polímeros reciclados com o 
processo de fabrico, os exemplos já existentes de produtos no 
mercado são um bom método de aprendizagem da problemática. 

 

 

2.7.1.1. Casos de estudo por rotomoldação 
 

Este capítulo tem como objetivo a contextualização da rotomoldagem 
no desenvolvimento de novos produtos, com casos já existentes 
enquadrados no tema e no processo com premissas semelhantes. 

O caso do Ecobirdy, figura 9 é um exemplo de sucesso recebendo 
prémios de Design, este mérito é reflexo da preocupação pelo meio 
ambiente, que criou toda uma logística com o objetivo de reciclar os 
brinquedos e transformá-los em peças de mobiliário para criança, 
mantendo assim o plástico com o primeiro usuário.  

 O projeto recolhe os brinquedos junto das escolas, criando um 
programa de consciencialização sobre o lixo plástico e a sua 
reciclagem. Para um maior envolvimento no processo, os pais das 



crianças recebem uma mensagem de quando o brinquedo doado 
recebeu uma nova vida. 

O projeto desenvolveu quatro objetos, um candeeiro rinoceronte, um 
elefante para guardar itens, uma mesa e uma cadeira de criança, 
para nova implementação no habitat da criança. Todas estas peças 
são produzidas por rotomoldagem. 

O processo passa pela recolha dos brinquedos junto das escolas, 
depois uma primeira trituração para separar os plásticos por cores e 
passa por uma segunda trituração para ficarem em grânulos. Passa 
pelo processo de rotomoldagem e é colocado à venda no site do 
projeto 

Ecopixel é uma empresa de reciclagem de termoplásticos que tem 
como missão de criar o verdadeiro ciclo de vida do material. Este 
projeto usa 100% PEBD que é fundido a 120 °C, o que significa que 
pode ser fundido um nº infinito de vezes e o baixo ponto de fusão, 
significa que as emissões são reduzidas no momento da produção. 

A empresa também desenvolveu peças que utiliza 100% lixo, em que 
criam um granulado de todo o tipo de plástico proveniente da Bélgica. 
Este material não utiliza corantes, o que lhe confere uma cor 
acastanhada ou acinzentada. A estrutura é rígida, mas suave ao 
toque. 

Através destas matérias-primas os designers criam as suas próprias 
peças, que passam por colunas de som e de chuveiro, bancos indoor 
e outdoor, pias de lavatórios, expositores de lojas, luminárias, entre o 
método de fabrico, parece ser rotomoldação, pois as peças são ocas 
e o interior das mesmas possuem rugosidade de não estarem em 
contacto  com a parece do molde, e a exterior é suave como mostra 
na figura 10 (Ecopixel, [s.d.]).  

 

 

Estes projetos de reciclagem de polímeros com rotomoldação são 

exemplos de aplicações concisas, de usabilidade e aplicação de 

aumento da esperança de vida dos objetos. A aplicação deste 

material numa coluna, tem a particularidade de melhoramento som e 

por consequência o seu desempenho. 



 

2.6.2. Moldação por Compressão 
 

É um processo de fabrico utilizado para a transformação de 
termoplásticos. É normalmente constituído por dois moldes metálicos 
(macho e fêmea), inerentes ao processo, são aquecidos e o que 
normalmente acontece é que o macho exerce força vertical sobre o 
material que está depositado no interior da fêmea. Junto com a resina 
podem ser adicionados pigmentos, aceleradores, lubrificantes etc. 

Este processo obtém matéria-prima ou produtos semiacabados, com 
posterior acabamento final para dar a forma. O processo começa com 
a definição dos parâmetros de processamento no momento da 
produção, com testes práticos(Callister e Rethwisch, 2016). Sendo 
assim o objetivo deste projeto busca a melhor produção do material.  

A moldação por compressão pode-se criar placas, que depois 
poderão ser utilizados processos de fabrico para a criação final do 
produto, tais como o uso de fresagem, ou conforme a espessura das 
placas produzidas pode-se usar uma segunda moldação, se as peça 
não forem processadas no mesmo espaço. 

O processo realiza-se com moldes semelhantes aos usados na 
produção de pratos cerâmicos, mas estes são aquecidos. Neles é 
colocado o material e submetidos a condições de acréscimo de 
temperatura, pressão em função do tempo, com o objetivo de fundir 
os respetivos materiais ou aglomerados e compactá-los, de forma a 
serem obtidas amostras uniformes de boa resistência mecânica. 

Normalmente, esta técnica de processamento envolve dois ciclos, um 
de aquecimento, no qual o material é fundido e processado, e outro 
de arrefecimento, com auxílio de um sistema de circulação de água 
fria na prensa, para estabilização e consolidação da amostra obtida 
(Rodrigues e Martins, 2010), como mostra na figura 11.  

 

2.6.2.1. Casos de estudo de moldação por compressão 

 

Neste tópico vai-se falar de produtos desenvolvidos através de 

moldação por compressão. À semelhança deste projeto, existem 
outros projetos de reaproveitamento de materiais industriais, que 
conjugam a sustentabilidade, inovação e a economia circular. 

 

 



A Nike com o desafio de tornar a sua produção mais sustentável, 
desafiou designers para reutilizar os vários desperdícios de produção. 
Rai Taku aceitou o desafio e inspirou-se no calçado e na escalada de 
rochas, projetando assim peças para escalada indoor usada em 
ginásios, com o propósito de serem resistentes ao deslizamento 
(figura 12)(Nike, 2019).  

O processo deste projeto assemelha-se ao desenvolvimento que esta 
dissertação toma. O designer mostra na sua página de instragram os 
moldes e um pouco do processo dando algumas soluções para o 
desenvolvimento.  

Estas peças não só são diferentes na sua forma como também no 
material e a granulometria, dando uma diversidade maior às peças e 
adequando os parâmetros de processamento ao tipo de material. 
Este projeto não separa propriamente todos os plásticos, mas faz 
uma seleção de granulometrias e já vêm separados por tipologias, 
dependendo da secção de produção. 

Outro exemplo de reciclagem de plástico por grânulos é a bicicleta 
criada por um estudante Hoogewerf, que ao viver na cidade do 
méxico percebeu que o transito era insuportável e como as suas 
raízes são holandesas, surgiu a ideia de desenvolver um triciclo para 
graúdos, esta ideia não parece anormal até saber o material 
empregue nesta solução, plástico reciclado foi a solução sustentável 
implementada, (figura 13).  

Assim surge Metter to Transport, que estimula o transporte 
independente e limpo, a sua estrutura usa metal como reforço do 
plástico para suportar a carga a que as partes estão expostas. Ele 
ensina a construir dizendo que precisa de uma prensa, um forno e 
uma trituradora, para a produção do triciclo por compressão das 
peças, permitindo a utilização de vários plásticos. As peças são 
unidas por parafusos e adicionadas peças metálicas de construção 
de função de movimento do triciclo (MaterialDistrict, 2019).  

O projeto Floatpack é um exemplo de reciclagem de embalagens, é 

feita a recolha de reciientes de detergentes em PEAD e criadas 

placas de reciclado, para mobiliário. O processo passa pela limpeza, 

trituração e separação por cores. Os granulos resultantes são 

aquecidos com espessura de 12mm (não são adicionados aditivos 

tóxicos).  

O desenho das placas é efectuado por corte havendo desperdicios. A 

montagem não precisa de elementos estruturais, parafusos, colas ou 

prégos. São duas coleções uma de criança com 6 mobilias (cadeira 

de balanço, divã, duas mesinhas, mesa e uma cadeira), a outr 

coleção conta com 4 mesas de exterior. Os conjuntos contam com a 

reciclagem cerca de 600 garrafas (MaterialDistrict, 2019). Ver figura 

14. 



Wasteboards é feito através da reciclagem de tampas de garrafas 

recolhidas de festivais musicais ou dos canais de Amesterdão. O 

processo passa pela utilização de um molde de aluminu aquecido 

num forno e colocado no seu interior as tampas, que derretem 

livremente, resultando uma textura visual única em cada peça. O 

processo demora cerca de 2 horas a concluir (MaterialDistrict, 2017). 

Ver figura 16. 

Os tijolos produzidos pela empresa ByFusion produz tijolos 

inventados por Peter Lewis, que são feitos a partir de lixo plástico 

indiferenciado. Para o projeto foi desenvolvida uma máquina portátil 

para a produção do tijolo Replast 100% modelar. O seu desempenho 

é melhor que o tijolo de cimento no isolamento térmico e acústico, 

possuindo as mesmas dimensões e a sua produção tem uma redução 

de 95% de emissões de gases(MaterialDistrict, 2016). Ver figura 15. 

 

 

 

 

O estúdio de design Gomi na Inglaterra criou uma coluna de som 
portátil com plásticos que tinham como destino o aterro sanitário, este 
speaker utiliza cerca de 100 sacas de plástico flexível. Estes plásticos 
combinam técnicas artesanais e de fabricação digital. O seu processo 
de fabrico utiliza moldes em alumínio aquecidos separadamente 
(plástico e molde) no forno, de modo a que o plástico fique no estado 
viscoso e o molde quente para quando está em contacto com o 
plástico, deixe fluir eficazmente pelo molde, criando rebarbas 
retiradas posteriormente (MaterialDistrict, 2019). Ver figura 17. 

Existem ainda mais projetos que se assemelham ao desenvolvimento 
desta dissertação, com este processo de fabrico. Que estão 
apresentadas no anexo 2. 

O procedimento dos vários projetos depende do objetivo final e dos 
acessos às tecnologias de processo de fabrico, durante o 
desenvolvimento dos novos produtos.  



O nível do projeto pdd_kicks é apenas de demonstração de uma 
aplicação viável para o reaproveitamento dos vários tipos de 
resíduos, demonstrando que os resíduos explorados dão para a 
mesma aplicação independentemente do tipo de material. A utilização 
de moldes de MDF é uma demonstração de viabilidade para a 
produção dos resíduos, não sendo um processo industrializado (Nike, 
2019). Ver anexo 3.  

A ideologia da bicicleta demonstra a viabilidade dos resíduos 
poliméricos, na produção de peças que sofrem cargas em modo de 
uso, contornando esse problema com a adição de reforços metálicos. 
Este projeto demonstra também a tecnologia de fabrico utilizada na 
sua construção, que estabelece um progresso mais industrializado e 
provavelmente mais controlado na força exercida, nos tempos e 
temperaturas utilizadas. 

No projeto de Floatpack a produção de placas e depois a maquinação 
das peças idealizadas, é uma opção de industrialização do projeto, de 
modo que independentemente do objeto que se queira obter, este 
será maquinado à posteriori de modo a possibilitar uma maior 
liberdade de produtos a produzir. Este possibilita ainda o decréscimo 
do custo de produção dos moldes e de dimensionamento para 
executar a moldação. O processo em si traz a produção de 
desperdícios de material, que podem ser implementados novamente 
no processo ou não. 

A Wasteboards é mais um exemplo de um produto que sofre cargas 
constantemente e que o seu processo passa pelo desenho integral da 
peça, o que leva a que não haja tantos desperdícios de material ao 
contrário do caso anterior. Esta produção já é mais industrializada, 
com a venda dos skates e investimento em máquina e moldes 
específicos. A utilização das rolhas restringe a materiais compatíveis 
diferenciando-se apenas nas cores.  

O projeto dos tijolos é um processo que recorre a máquinas e a 
moldes específicos, mas depois não é executada a homogeneização 
completa de todos os tipos de materiais plásticos, esta solução não é 
só mais sustentável no momento do reaproveitamento dos plásticos 
descartáveis, como também na produção e no transporte dos 
mesmos.  

A ideia de implementação destes materiais tem capacidade de atingir 
o nível mundial, com a mais valia da consciencialização, que a 
implementação destas peças, retira material virgem de uma opção 
óbvia e natural, colocando assim este material numa perspetiva mais 
sustentável e de preocupação com o ciclo de vida do produto.  

No momento da compra destes produtos ecologicamente mais 
favoráveis, vão ter problemas com o gosto do cliente e daquilo que 
procura, mas também é um início de abertura de mentalidades para 
novos paradigmas. Estas peças desenvolvidas possuem história na 
sua valorização, o pode ser uma mais valia na altura da compra. 

 



2.8. Casos de estudo 

 

Na continuação do estudo de projetos semelhantes, o objetivo deste 
tópico é observar os projetos de modo a retirar as mais valias no 
desenvolvimento de novos produtos, com o intuito de aumentar a vida 
útil do plástico, e implementação num produto de utilidade com 
duração ampliada. 

A Nike entre outros desafios, desafiou designers engenheiros e 
fabricantes a unirem-se para criarem um futuro mais circular, aonde 
os materiais podem ser usados e reutilizados no seu mais alto 
potencial, transformando os resíduos em fluxos de valor. 

O resultado do desafio foram 5 projetos inovadores que conseguiram 
alcançar as métricas propostas. Os projetos tinham como premissa a 
utilização de um compósito (Nike Grind), que são desperdícios da 
indústria do calçado, são vários conjuntos de materiais compósitos, 
que são triturados e produzido vários granulados que seriam 
descontaminados o máximo possível e adequados à tipologia de 
produto. 

Surgiu então o YOGO, um tapete de yoga, almofada e blocos de Nike 
Grind “confetti”, este ainda possui um modelo de negócio, em que 
cada tapete vendido é doado uma arvore e ajudas para as famílias 
mais carenciadas em países em desenvolvimento. 

Outro projeto desenvolvido foi o colchão Inshape, projetado para 
pessoas com problemas neurológicos, em específico para crianças 
com síndrome de Rett, este possui sistema de vácuo para criar 
adaptabilidade, com uma solução mais acessível e ecologicamente 
correta. 

Ainda com o mesmo material e com a junção de epoxy e reciclina, um 
grupo de seis membros juntou-se e criou um controlador de 
velocidade horizontal para ciclovias, com o intuito de assegurar uma 
cidade mais segura e ecológica. O ciclo do produto segue e volta 
para a empresa e é incorporado em novos produtos do mesmo 
produto. 

Ainda foi desenvolvido com a Nike Grind Fiber Fluff e Nike Grind 
Rubber Granulate, um conjunto de móveis modulares, com 
aplicações estruturais e de amortecimento. Estes projetos podem ser 
vistos em anexo 3. 

Os projetos descritos são inovações para o alcance de todas as 
populações, fazendo a substituição dos materiais utilizados 
tradicionalmente, por soluções mais ecologicamente sustentáveis e 
com a circularidade em mente.  



A Nike ainda dentro deste desafio, criou novos processos de 
separação de materiais, de modo a descontaminar o máximo 
possível, os compósitos de resíduos produzidos pela indústria. O 
processo está explicado na figura 18.  

Com novas tecnologias, com aumento da dimensão do triturado dos 
grânulos, sucção e tecnologia de separação de elastómeros, podiam 
aumentar a pureza do material de refugo da Nike. A separação dos 
vários materiais resulta na separação de três distintos materiais, as 
fibras, espumas e borrachas. 

(Nike, 2019)



3. Projeto  

 

Este capítulo é o culminar do desenvolvimento de novos produtos, 
com a premissa de incorporação de material reciclado, como se tem 
vindo a esclarecer durante a dissertação. 

3.1. Metodologia projetual 
 
A metodologia explicada por Bruno Munari compara o 
desenvolvimento projetual, com a confeção de uma receita em que é 
necessário seguir certos passos para se chegar a um resultado.  

A realização da pesquisa é o modo de documentar o que já foi 
desenvolvido, de maneira a evidenciar o método para que não haja 
retrocessos. O método não deve impedir o projetista de explorar 
outras opções, deixando a personalidade influenciar no projeto. 

“O método projetual do designer não é nada de absoluto nem 
definitivo; é algo que se pode modificar-se se encontrarem outros 
valores e objetivos que melhorem o processo” (Munari, 1993). 

Para este projeto começou-se de forma irregular, tendo como 
premissa a imposição do material, ou seja, adequar o material a um 
processo de fabrico e a um produto. 

Assim começou-se pela caracterização do material e a realização de 
experiências para o processamento. Depois de algumas conclusões é 
que se propôs o desenvolvimento projetual dos novos produtos. 

 

 

3.2. Caracterização do material em estudo 
 

O material de estudo é um resíduo industrial, que provem 
maioritariamente de empresas de transformação de plásticos. Grande 
parte dos plásticos em questão não chegam a servir o seu propósito, 
sendo peças que foram rejeitadas na inspeção de qualidade (peças 
com defeito ou stock desatualizado).  

Na empresa, efetua-se a identificação dos diversos polímeros 
por som, e chama. Estas passam pela trituração, para ficarem em 
grânulos, para posteriormente tornar-se numa percentagem de 
material reciclado, junto com o material virgem.  

Este resíduo é um conjunto de grânulos triturados, que são 
desperdícios da reciclagem mecânica, que saltam para o chão e que 
no final da trituração daquele lote de produtos ou dia de trabalho, os 
detritos são varridos e colocados num saco comum. Este 
procedimento acarreta outros resíduos metálicos e orgânicos que 
estão espalhados pela zona de trabalho, havendo assim a 
contaminação do material.  

Assim o material contaminado é colocado num saco grande, 
que contem todos os resíduos desta indústria, com uma grande 
variedade de tipologias de materiais e de todos os polímeros 
transformados na empresa.  

Com estas características do resíduo acresce a dificuldade na 
separação dos plásticos e dos outros materiais, sendo mais fácil a 
recolha de possíveis metais. Também é possível observar que nem 



todas as frações de plásticos são de igual dimensão e espessura, 
derivado à diversificação de produtos que são sujeitos à trituração.  

O conjunto deste resíduo/matéria-prima também pode estar 
em constante mudança de características, uma vez que os materiais, 
quantidades, cores, espessuras e outras características dos mesmos 
são sempre irregulares, pois a percentagem de resíduo triturado e os 
desperdícios do processo são de baixa quantidade. 

O processamento deste material torna-se também complicado 
pela incompatibilidade das ligações moleculares entre os diversos 
materiais integrantes. Sendo assim, estas questões são importantes 
para a sua utilização como matéria-prima e para produção de novos 
produtos, sem o reprocessamento destes plásticos devido à sua 
caracterização, o fim será o aterro sanitário. 

Uma problemática deste material é a diversidade de cores 
que o material possui e o impacto que pode vir a ter na escolha do 
novo produto, por parte do consumidor. O objetivo será a valorização 
do material através da implementação num novo produto a projetar. 

cNa recolha de material junto da empresa em diversos 
momentos do desenvolvimento, foi-se comprovando que o material ia 
mudando de acordo com a produção interna, como mostram as 
figuras 19, 20, 21, 22. 

 



3.3. Procedimento experimental do material 

Este tópico é direcionado à parte experimental do projeto, em que se 
testa o comportamento das misturas de resíduos para processamento 
dos novos produtos. Que passa pela identificação e caracterização 
dos resíduos adquiridos, como também testes de processamento dos 
mesmos. 

Apesar de estarem em discussão 4 conjuntos de resíduos diferentes, 
estes vão estar em constante mutação em termos de diversidade de 
plásticos, com que a empresa lida e a ordem de produção.  

3.3.1. Identificação dos vários materiais nos resíduos 

  
A identificação passou pela separação por suspensão com água da 
torneira e a inserção de resíduo e misturado para retirar bolhas de ar, 
este processo foi elucidativo no resultado obtido com o M3, em que a 
olho nu não se identificou os diferentes tipos de material transparente 
e translúcido e pela identificação por densidade foi possível a deteção 
dos materiais, como mostra a figura 23. 

Os materiais que ficaram à superfície tem a densidade inferior a ≈1 
kg/m³ o que podem ser  

Ainda se realizou pela análise cor, a cor já define uma tipologia de 
material e um histórico diferente de função e ciclo de vida do material.  
As figuras 24 e 25 demonstram o processo e os resultados obtidos. 

 

Material 

M1 é uma mistura de quatro materiais visíveis em maior abundância, 
em que um é espuma EVA identificada pela empresa. Os restantes 
não foram identificados precisamente, mas diferenciados através da 
cor em primeira instância.   

M2 é maioritariamente de três materiais, preto, branco e transparente 
à semelhança dos outros existem pedaços em menor quantidade. 

M3 é o material mais colorido dos recebidos, em que possui mais de 
24 plásticos de cores diferentes e por consequência, materiais, isto 



sem contar com os de cor branca, que pela separação por suspensão 
há pedaços brancos que afundam e deles que flutuam. 

M4 aparenta ser maioritariamente de ABS identificado pela empresa, 
no momento da recolha, mas ao limpar os materiais e retirar as 
rebarbas/pó que este resíduo tinha, notou-se que eram 2 materiais 
distintos, confirmando a separação gravítica e com algumas 
contaminações de outra cor (quase nula).  

Observando o material M1, notou-se que os grânulos de EVA eram 
de dimensão superior aos restantes polímeros da mistura. Com esta 
conclusão procedeu-se a separação deste material. A separação 
resultou, apenas deixando o restante resíduo com menor 
contaminação de EVA. O EVA pode ser reprocessado 
separadamente dos restantes polímeros. 

Realizou-se uma separação manual das misturas poliméricas na 
tentativa de identificar, os polímeros constituintes através de outro 
método. Feita a separação por cores procedeu-se à identificação dos 
polímeros através de chama, este processo teve como referência a 
tabela que está representada anexo 1. 

Para a experiência foi necessário um isqueiro para fogão a gás para 
observar o efeito do material ao fogo, possibilitando assim a sua 
identificação. 

 

 



Resultados: 

M1 

Transparente – chama pequena auto extinguível, amarela em cima 
branca no meio e azul de lado.  

Preto translucido – carboniza, chama amarela, fumo preto e com 
fuligem, queima rápido. 

Branco baço- ardeu como a cera 

EVA – faz bolhinhas, carboniza pouco, apeira e pinga, chama 
amarela, pouca fuligem e fumo preto. 

M2 

Transparente – carboniza, deita muita fumaça, chama amarela, auto 
extinguível (nem apeira). 

Branco – carboniza, cheiro pouco intenso, deita pouco fumo, não 
apeira. 

Preto – carboniza, cheiro pouco intenso, deita pouco fumo, não 
apeira. 

M3  

Rosa, azul claro, azul escuro, castanho, laranja, castanho claro, rosa 
claro, roxo clarinho, – cheira ao mesmo ao baço do resíduo M1, os 
pedaços testados eram pequenos e de pequena quantidade. 

Branco – muita chama, muita fuligem, muito fumo, apeirou logo e 
propaga-se rápido. 

M4   

Transparente – carboniza, auto extinguível, difícil de apeirar, aparenta 
ser mais frágil que o outro.  

Baço – apeira, pinga, chama azul em baixo e amarelo em cima, 

cheira a cola quente, deita fumo a apagar. PP PEAD PA  

Os resultados da experiência foram comparados com o esquema e 
tabela em anexo 1, de modo a conseguir caracterizar os materiais. A 
comparação dos resultados de separação por densidades e a 
identificação por chama foram também cruzados de modo a obter a 
melhor caracterização dos materiais. 

 A tabela seguinte representa as conclusões da análise dos 
polímeros:  

Tabela 1 - Tabela de identificação dos materiais 

 

 

M1 M2 M3 M4 

Material Tipo Material Tipo Material Tipo Material Tipo 

Transparente PS Transparente PS Rosa, azul 
etc… 

PP Transparente  PEAD 

Preto 
translucido 

PS Branco ABS Branco ABS Baço PP 

Branco baço PEAD Preto ABS         

EVA EVA             



Analisando a tabela é possível perceber que apesar de possuírem 
cores diferentes em cada mistura, o material é igual, tornando a 
matriz de compatibilidade maior, possibilitando a aglomeração dos 
restantes resíduos. Esta constatação também é visível na separação 
apenas por cores. 

Experiência 1 
 
Todos os polímeros foram testados em formas de alumínio, figura 26 
de modo a conseguir proceder à sua produção adequada. O objetivo 
era conseguir processar com menor quantidade de material e testar 
as temperaturas e os tempos necessários. Também foi testado a 
possibilidade de conformação, os resultados estão representados na 
figura 27. 

 
Resultados 

  

 

Tabela 2 - Tabela resumo da experiência 1 de temperaturas e tempos de 
reprocessamento 

 
Temperatura 

Material 200°C  180°C  160°C  

M2 30 min. 15 min 10 a 15 
min. 

  

M1 30 min. 15 min 10 a 15 
min. 

30 min. 
 

M3 30 min. 15 min 10 a 15 
min. 

  

M4 30 min. 15 min 10 a 15 
min. 

15 min 15 min. 

 
 

   

             

        

    



Teste 1 
A primeira temperatura realizada resultou em degradação de um ou 
mais materiais dependendo da amostra. No M2 foi visível que os dois 
materiais mais claros queimaram e se degradaram, já o de pigmento 
preto não dá para perceber visualmente se também degradou. 
No M1 o resultado foi que o EVA degradou, mas os restantes 
conseguiram fundir e realizar a ligação entre si, apesar de um deles 
sofrer degradação com menor severidade. 
O M3 degradou o material transparente, mas fundiu o material 
translucido. 
O M4 fundiu praticamente todos os materiais, mas degradou na zona 
superior. 
Todos se degradaram, mas o M4 foi o único a conseguir criar 
ligações entre si em toda a altura da forma.   
 
Teste 2 
Para melhoria de processamento diminuiu-se a temperatura, o tempo 
e a altura de resíduo em cada amostra. 
O resultado da degradação na zona superior foi menos severa, mas 
conseguiram aglomerar por completo os resíduos, sendo um 
resultado mais positivo.  
 
Teste 3 
Os testes seguintes a temperatura e o tempo mantiveram-se. Durante 
o aquecimento realizou-se uma rotação de 180° aos resíduos, de 
modo a que a degradação não acontecesse e a temperatura 
chegasse homogeneamente dos materiais. Nesta amostra também foi 
realizada a moldação externa, para perceber se era possível o 
aquecimento em bruto no forno e depois vazar no molde. 
A degradação aconteceu no M2 e M1, mas possível de moldar 
juntamente com os restantes. A degradação que acontece no M2 é 
resultado da baixa espessura do material transparente e M1 devido à 
incorporação de EVA, pois é o material que se degrada nesta 
amostra. 
  
 
Teste 4 
Com a melhoria dos resultados obtidos, optou-se por diminuir a 
temperatura para 160° e testar os resíduos M1 e M4 para diminuir a 
degradação dos materiais, o M4 continuou com bons resultados, mas 
M1 diminuiu a qualidade de ligação entre materiais. 
 
Teste 5 
Este teste realizou-se apenas ao M4, mantendo as condições, para 
perceber se este material continuaria a comportar-se da mesma 
maneira e confirmar o método de processamento.  
 
 
 
Conclusões  
 
Não é possível o processamento adequado com a intensidade de 
calor proveniente de apenas uma direção, resultando em degradação 
na zona superior e défice de ligação entre materiais na zona inferior 
do molde.  
As temperaturas com melhores resultados foram 180° para os quatro 
resíduos, mas sendo possível a utilização de 160° para o M4, os 
resultados foram positivos mesmo havendo degradação de alguns 
materiais. 



Os materiais com mais problemas é o que possui EVA, pelo processo 
de reprocessamento em teste, não é compatível com o de reciclagem 
do mesmo, apesar de ser um termoplástico como os restantes. Outro 
que acarreta problemas de degradação é o M2, pela espessura do 
granulo transparente em comparação com os restantes.  

Experiência 2 

Condições de processamento:  

Utilização de um molde em ferro (99 × 99 × 20) e com compressão 
gravítica, neste procedimento testou-se o material M2, as medidas do 
molde. As duas peças metálicas foram pré aquecidas durante 15 min. 
a 200°C lubrificadas e a cavidade foi cheia por completo. A 
temperatura e os tempos foram-se testando conforme os resultados 
obtidos. 

A utilização do molde de ferro pretende que a transformação 

termodinâmica aconteça com equidade no conjunto da amostra. 

 
Tabela 3 - Tabela resumo da experiência 1 de temperaturas e tempos de 
reprocessamento 

 
Temperatura  

Material 200°C  160°C  

M2 2h 1:30h 1:30h 

M4 
  

46 min. 

Resultados (figura 28): 

O primeiro teste com 200°C resultou na degradação superior de todos 

os materiais, na zona inferior apenas degradou o material 
transparente, este excesso de degradação é devido ao excesso de 
tempo.  

O tempo foi reduzido na segunda amostra, mas o resultado foi 

semelhante, com desagregação na zona inferior.  

Apesar da mudança de temperatura continuou a degradar e a 

desagregação da foi mais acentuada.  

Para finalizar, o material mais colorido foi uma tentativa de sucesso, 

provando que é possível o seu reprocessamento sem adição de 



processos de descontaminação. Para o melhoramento do reprocesso 
será necessário a homogeneização das direções de calor. 
 
Experiência 3 

Como o reprocessamento do material M3 foi positivo, realizaram-se 
mais duas experiências, de reforço aos resultados obtidos 
anteriormente e também com o objetivo de testar o comportamento 
do material, em altura e se era possível realizar uma folha/placa deste 
material. 

Para isso foi utilizado um molde de 270 × 380 × 20 e colocou-se 
material até aos 8mm, de maneira a que a compressão do material, 
ficasse uma folha mais fina e não houvesse falhas de material.  

O resultado, figura 29 não foi positivo pois não conseguiu aglomerar a 
zona inferior, como já antes aconteceu nas outras amostras, como a 
peça era tão grande não foi possível a viragem do material por estar 
no estado viscoso a parte superior e completamente desagregado na 
zona inferior. 

Pensou-se que este resultado tivesse sido resultado na falta de 
tempo e colocou-se novamente uma amostra igual com mais tempo, 
mas o resultado foi semelhante, com degradação na zona superior e 
os grânulos soltos na zona inferior. Chegando mais uma vez que o a 
direção do calor é muito importante. 

Experiência 4 

Esta experiência foi mais uma vez a tentar a uniformizar a agregação 
das partículas, para isso foi utilizado um molde circular em alumínio, 

Ø150 × 20 com o objetivo de melhorar as transferências de calor.  

Encheu-se o molde até a altura existente, a metade do tempo previsto 
trocou-se o lado de maior intensidade de calor, fazendo assim chegar 
a mesma quantidade de calor às duas partes.  



O primeiro resultou negativamente porque foi demasiado tempo, mas 
resolveu a uniformidade das transferências de calor. Mas a 
degradação foi exagerada, com a reticulação do material este reduziu 
para metade o que fez com que ficasse oco e desigual.   

O segundo reduziu-se para metade o tempo de reprocessamento e 
colocou-se uma extensão de papel de alumínio de modo a conseguir 
compensar a compressão do molde, esta amostra já teve resultados 
mais positivos.  

 

Destes testes realizados com os materiais prova-se que é possível a 

moldação por aquecimento dos polímeros, isto é, com as condições 

aprimoradas e adaptadas ao resíduo é possível transformar em novos 

produtos, como mostra a figura 30. 

Cada resíduo tem as suas características, em que em alguns casos a 

tarefa está mais facilitada do que noutros. No caso da separação do 

EVA da restante mistura, resulta na melhoria dos resíduos, tornando-

se numa mistura mais fácil de processar conseguindo chegar à 

aglomeração quase global dos grânulos.  

À semelhança deste o resíduo colorido também possui 

maioritariamente o mesmo tipo de polímero o que leva a agregação 

por proximidade das restantes partículas mesmo com pontos de 

fusão dispares e incompatibilidades moleculares.



4. Desenvolvimento de novos produtos 
 

Depois de perceber a complexidade do material com que se pretende 
trabalhar, começou-se por perceber qual o processo de fabrico que 
se podia transformar a nova matéria-prima num produto sustentável, 
tendo assim um constrangimento pelo processo de fabrico. 

À semelhança do que o método descrito por Bruno Munari, realizou-
se pesquisas de modo a solucionar a problemática em questão e 
adotar soluções mais viáveis, eliminando possíveis erros de projeção. 

A escolha do processo de fabrico advém da pesquisa realizada de 
produtos já existentes reciclados e os respetivos processos de 
fabrico, tendo como observação que na maioria os projetos são 
realizados por extrusão e injeção.  

As peças que utilizam matérias-primas recicladas, normalmente 
(dependendo da qualidade do reciclado) a resina está 
descontaminada, separada/classificada pela tipologia de material, 
levando a que a peça nova desfrute das melhores propriedades dos 
polímeros reutilizados, contendo ou não resinas virgens na sua 
produção. 

No processo de exploração de possíveis produtos a desenvolver 
foram realizadas pesquisas de produtos, que são realizados por 
rotomoldagem e moldação por compressão, em que se decidiu 
organizar a informação obtida com a ferramenta Brainstorming. 

Este brainstorming advém da pesquisa efetuada para perceber quais 
eram as tipologias de produtos produzidas por rotomoldação ou 
moldação por compressão. Os seguintes diagramas representam o 
resumo dessa pesquisa figura 31 e 32. 

        

                     

                        

      

     

     

          

       

          

                 

              

       

              

      

       

    

      

                      

          

        

                  

           

                     

                  

         

                

                 

           

                 

               

                 

              



 

Estes dois esquemas representam as opções que cada processo de 
fabrico possibilitava concretizar. Durante a pesquisa e a identificação 
de soluções uma das premissas era que fizesse parte do quotidiano 
das famílias.  

E assim surgiu a possibilidade de concretizar um mealheiro para a 
produção em rotomoldagem e cabides para a moldação por 
compressão.  

 

4.1. Estudo de mercado 
 

Este estudo passou por perceber aonde se poderia introduzir a 
tipologia de produtos que se está a desenvolver, ou seja, o 
enquadramento dos produtos com origem reciclada, com história e 
que auxiliasse a valorização por estas mais valias e outras dadas 
pela funcionalidade dos mesmos.  

Então começou-se por perceber quais os países que melhor 
cobrissem a saúde ambiental e a vitalidade do ecossistema, para a 
contribuição do aumento de índice de desempenho ambiental no 
mundo. Este índice é resultado da solicitação aos governos para 
explicar seu desempenho, em uma série de desafios de controle de 
poluição e gestão de recursos naturais. 

A Suíça encontra-se em primeiro lugar, resultado das 
implementações executadas pelo governo. Os 16 primeiros países 
são europeus tendo assim uma oportunidade de valorização na 
europa (CCPI, 2018). 

Estes países passam pela observação do potencial e valorização do 
produto como um todo, de maneira a exponenciar a investigação. 

        

      

     

       
                     

                        

      

         

     
          

       

     

      

      

       

       

          

          

      

       

        

           

          

                    

      
                              

                 

           

                   

       

        

       

                  



A exploração deste tipo de material termoplástico contaminado, é um 
avanço ainda por explorar, a solução não passa apenas pela 
possibilidade de mistura com materiais termoendurecíveis, mas 
também passa pela exploração dos processos de fabrico, que não 
possui concorrentes diretos, apenas casos de estudo que 
complementam o projeto e selecionam partes do projeto.  

Outra parte do processo do estudo do mercado, passa pela pesquisa 
do que existe no mercado e o enquadramento de soluções 
sustentáveis, no processo de inovação de cabides e mealheiros. 

O estudo de mercado foca-se na tipologia de reciclagem dos 
materiais e também direcionado para cada produto em particular, o 
estudo de mercado está representado nos casos de estudo 
apresentados durante esta dissertação. 

 

4.1.1. Brief de novos produtos 
O brief é o resumo do que se pretende no desenvolvimento de um 

novo produto neste caso o cabide e o mealheiro. 

Descrição dos produtos 

Artefacto de organização e exposição de roupa, projetado com 
multifuncionalidade, para expor roupa e organizar espaços comuns 
de casa com a versatilidade de cabide de lavandaria para colocação 
no guarda roupa. 

Artefacto de armazenamento de dinheiro, com reentrâncias para 
entrada de moedas ou notas, com ou sem acesso ao dinheiro lá 
depositado. Utilizado como incentivo à poupança para projetos 
futuros pelo utilizador.  

Objetivos estratégicos 

Criar ligação emocional dos utilizadores com a problemática do ciclo 
de vida do material e a história por detrás do objeto, não eliminando 
os defeitos do material e a diversidade do produto.  

Mercado Alvo 

Famílias europeias que prezem a diversidade de função, 
modularidade, organização e preocupações ecológicas.  

Restrições e Prossupostos 

Aplicabilidade no processo de fabrico 
Produção simplificada 
Variedade de materiais 

Beneficiários 

Empresa Lifepoly  
Empresa de produção dos produtos 
Vendedores 
Consumidor final 



4.2. Cabide 

Depois de realizado um Brainstorming daquilo que podia ser um bom 

produto, para o desenvolvimento neste projeto implementado no 
processo de moldagem por compressão. O cabide4 sobressaiu, pela 
quantidade que se utiliza tanto em espaço doméstico como na 
disposição da roupa nas lojas de vestuário, sendo também um 
produto de grande produção. 

Assim começou-se a perceber a necessidade deste utensilio na vida 
quotidiana, como o impacto no meio ambiente. De acordo com o 
artigo de Green Progress são produzidos cerca de 8 a 10 biliões de 
cabides por ano de plástico, normalmente de poliestireno e 
policarbonato, mas podendo possuir também de outros 5 materiais 
diferentes e apenas 15% são reciclados. 

A indústria do vestuário é a indústria que mais utiliza este utensilio, 
tendo atitudes não consciencializadas perante à reutilização 
constante do cabide. Os cabides que ficam normalmente ao balcão 
depois de comprar a roupa, 85% das vezes esses cabides vão para o 
lixo. 

A reciclagem dos cabides é possível, mas a separação dos vários 
materiais torna-se complexa, pois os cabides partem mesmo antes de 
chegar à secção de separação (normalmente a última fase numa 
linha de reciclagem). Também se tornam problemáticos os apliques 
metálicos ao encravarem as máquinas, sendo que na maioria dos 
programas municipais os cabides são proibidos, por consequência 
não é realizada o seu reaproveitamento. 

“To put these numbers into perspective, picture the Empire State 
Building packed from floor to ceiling and from basement to 
observation deck-all 102 floors-with plastic hangers. Now multiply that 
by 4.6 to get the number of skyscrapers needed to hold 8 billion 
hangers. Or put another way 8 billion plastic hangers would fill 46,296 
semi trucks full of polystyrene and polycarbonate hangers stretching 
464 miles. That's bumper to bumper across the entire state of 
Oklahoma. Every year! It's a terrible waste.”(Green Progress, [s.d.]) 

Assim começou a pesquisa de mercado, da sua 
funcionalidade, \diferentes tipos de utilização e pormenores de 
desenho para diferentes aplicações. Conseguindo subdividir por 
categorias como mostra na figura 33. 

Peça cujo formato se assemelha aos ombros humanos, dotada de u

m gancho ao centro, usada para pendurar roupa. = CRUZETA”(Dicionári

o Priberam, 2019)

 



 

4.2.1. Benchmarking  

O benchmarking é um instrumento de gestão de empresas, que 
pretende aperfeiçoar os processos de desenvolvimento de 
negócios e a competitividade. 

Este processo é um gerador de inovação e modernização, com o 
objetivo de traduzir as melhorias de desempenho para a 
identificação e hierarquização dos principais problemas e 
fragilidades e que condicionam os seus resultados (Relvas, 2017). 

 

Comportamento do usuário  

O comportamento do usuário vai ao encontro de como se 
comporta em contacto com o produto e o seu quotidiano, apesar 
de depender de vários factores como cultura, religião, area 
geográfica. O seguinte esquema (figura 34) demonstra a interação 
do usuário, em contacto com o artefacto, em ambiente familiar.  

Segundo a pesquisa realizada existe divergentes tipologias de 
cabides que tem funções diferentes ou comuns, combinando 
assim as características de função, o modo de guardar, expor, 
organizar, arrumar, transportar diferentes tipos de roupa e manter 
limpa e passada a roupa no armário ou na zona de exposição da 
mesma. 

 

Este é um comportamento generalizado de modo a perceber 
como seria a atitude do usuário com os cabides na zona pessoal e 
os da zona comum de uma família. Esta reflexão retrata a 
pertinência da escolha do objeto e da sua utilidade no dia a dia. 

Para a continuação de um bom conhecimento do objeto realizou-
se uma pesquisa de mercado, que resultou a divisão em três 
categorias lavandaria, parede e de pé. Esta pesquisa está 
anexada no final do documento anexo 4 e representada na figura 
35.  



O ambiente que se propõe para a incorporação do cabide é um 
espaços comuns e pessoas como um hall de entrada e armário de 
quartos e possivelmente espaços de interação com o público. O 
espaço está representado no moodboard5 em anexo 5. 

 

Da pesquisa como mostra a figura 27 foi possível retirar os 
seguintes requisitos de modo a identificar as métricas que se 
pretende na projeção deste novo produto:   

Requisitos: 

• Implementação em espaços familiar; 

• Aumentar o ciclo de vida do produto; 

• Multifuncionalidade; 

• Ergonómico; 

• Intuitivo; 

• Incorporação de material em fim de vida; 

• Complementar; 

• Inovação através da sua geometria; 

• Organização; 

• Moldação por compressão; 

• Valorização do material; 

• Ter menor impacto na natureza; 



• Segurança; 

• Adequado ao ambiente; 

• Ligação emocional com o utilizador; 

• Várias faixas etárias; 
 

 

 

4.2.2. Casos de estudo de cabides 
 
Este tópico vem ilustrar o que existe no mercado, já com a 
preocupação com a problemática dos resíduos plásticos e a 
criação de peças mais sustentáveis, de uso diário e de produção 
em massa como o cabide. 

Os casos de estudo apresentados neste capítulo são soluções 
encontradas para um cabide mais sustentável, em que se 
encontram cabides de papel/cartão como solução de uso rápido, 
descartável e de reciclagem facilitada e ecológica. Neles são 
encontradas características como a fácil arrumação, 
personalização, uso repetitivo, combinação entre dois materiais e 
com variações para criança e adulto. 

Assim sabe-se que neste sector já existem progressos e ações 
preventivas e mais sustentáveis tanto para o meio ambiente como 
para as empresas envolvidas.  

O cabide Zeek é um exemplo de reciclagem a 100% de polímeros 
provenientes de resíduos industriais das empresas interna e 
externa da empresa, com a produção industrializada dos cabides, 
sendo uma substituição dos cabides regulares que são iguais, 
mas com polímero virgem e sendo um cabide também mais barato 
no conjunto. O cabide é produzido por injeção, com o mesmo 
modelo já produzido na empresa (Globo TV, 2012). 

Em anexo 6 estão apresentados os casos estudados neste 
capítulo, com as especificações de cada um e as suas mais valias 
e diferenciações. 

O cabide Pebbles desenvolvido por Rania Elkalla, no projeto shell 
homage é uma inovação que ganhou o prêmio italiano A 'Design 
Award 2016 na categoria Acessórios para Móveis, Hardware e 
Design de Materiais. A designer utilizou cascas de ovos e casca 
de nós, resíduos naturais descartados normalmente, ela recolheu 
os resíduos junto de indústrias alimentares e juntou com 
polímeros orgânicos e biodegradáveis.  

 “A mistura é submetida a técnicas de produção como extrusão, 
prensagem e moldagem por injeção. O material, que é 100% 
biodegradável, pode ser perfurado, lixado ou cortado a laser. O 
plástico é colorido usando pigmentos alimentares. Cada lote é 
diferente, dependendo de quão homogênea ele é misturado, 
quanto de corante é adicionado e quanta conchas são 
adicionadas ao polímero.”(MaterialDistrict, 2017). 

 



Nota-se na figura 36 que foram produzidas placas e depois 
cortadas e feitas as montagens com diferentes formatos. Este 
produto possui uma dualidade de funções (cabide e guarda 
objetos), e uma diversidade de formas e texturas tornando as 
peças únicas e personalizáveis.  

 

4.2.3. Desenvolvimento conceptual  

Considera-se importante o desenvolvimento conceptual de 
soluções com o intuito de satisfazer requisitos provenientes do 
benchmarking efetuado, para adquirir o desenho formal e 
funcional, que o cabide pretende transmitir ao ser usado. 

Conceito 

O processo iniciou-se com a idealização de um conceito que se 
iria destacar daquilo que é usual possuir numa casa familiar, 
nasce assim no conceito de juntar o cabide de lavandaria com o 
cabide de pé (ver figura 37). 

Este conceito pretende usar duas aplicações espaciais distintas 
em que se utiliza um cabide conseguindo a aplicação de um 
conjunto de peças em plástico e ou outros materiais dependendo 
do desenvolvimento do conceito.  

O conceito é o reflexo do comportamento do utilizador em 
ambiente doméstico, em que o seu comportamento mostra a 
interação com a roupa em dois momentos, na entrada e saída de 
casa e um momento mais íntimo no armário no quarto. 



O desenvolvimento do conceito vai se focar no uso máximo de 
material reciclado, fazendo assim um balanço de entre as duas 
funções que se pretendem conjugar. 

 

4.2.4. Desenho do conceito 
O desenho conceptual é uma das formas de representação do 
objeto como auxiliar de memória, compartilhamento e 
compreensão de soluções do problema entre a equipa de 
trabalho. 

Em anexo 7 encontram-se as imagens abaixo em tamanho real, 
para melhor compreensão do desenvolvimento conceptual. 

Para que o desenho fosse proporcional à realidade, foi realizado 
um triangulo à escala, com as medidas e ângulos que o cabide de 
lavandaria teria em escala real. 



As soluções desenvolvidas passaram por criar um cabide que se 
encaixe entre si, que se monte um cabide de pé, ou se crie um 
prumo, que incorpore um cabide de lavandaria, este terá de 
ajustar a sua geometria básica, para a coerência entre o conjunto, 
proporcionando assim a sua funcionalidade. Foram também 
explorados os ganchos ou entalhes de pendurar, tanto o seu 
posicionamento relativo e função (relativa ao posicionamento, 
medidas e distâncias). 

4.2.5. Prototipagem  
A prototipagem é uma fase importante no desenvolvimento de um 
novo produto, porque envolve a ergonomia do objeto, a função, a 
forma e a interação entre si. 

Na sequência do desenvolvimento optou-se depois de desenhar 
proceder à realização de mockups6 para perceber os mecanismos 
de encaixe. O resultado em roofmate não foi positivo pois a 
resistência do material usado para o cabide, a imprecisão dos 
cortes e a espessura de trabalho tornaram as peças frágeis, mas 
esta experiência como mostra na figura 39 e 40 deu para perceber 
a interação entre si.  

Para um desenvolvimento mais facilitado utilizou-se a 
prototipagem virtual (modelação 3D)7 em solidworks dos cabides 
desenhados anteriormente, da modelação resultaram interações 
interessantes entre cabides e a aplicação de um prumo para a 
sustentação dos cabides de lavandaria. Dos desenhos e das 
montagens resultaram as seguintes imagens, ilustrativas da 
simulação de interações. 

Nesta fase foi possivel observar as interações propostas e as 
funcionalidades de cada conceito desenvolvido. Nas páginas 
seguintes está representado cada conceito em montagem vertical, 
lavandaria e visualização superior. Esta prototipagem serviu para 
avaliar de forma geral os conceitos e tornar menos abstrato cada 
um e prosseguir com soluções mais viáveis. 

Conceito 1 e 5 é necessária o auxilio de um poste mestre para 
criar o cabide vertical já os restantes a interação entre cabide é 
suficiente para a composição em cabide vertical. Figura 41. 

Cada conceito foi caracterizado com mais valias e problemas que 
cada um constitui.



 



 

 

Esta análise de conceitos apresentados nas figuras 41, 42 e 43 
vieram ao encontro de perceber, o comportamento de cada 
conceito em interação entre si, a quantidade de material a ser 
usado, as mais valias para o cliente, a necessidade de criação de 
encaixes seja entre si ou recorrendo a peças externas. 

Todas as soluções de conceito vão de encontro à conjugação das 
duas funções idealizadas como conceito. Os que se enquadram 
mais no pretendido são 1 e 5, que necessitam de um prumo para 
sustentação dos cabides de lavandaria. 

A robustez do cabide de lavandaria do conceito 1 levou a que 
fosse descartado pelo seu desenho, mas o 5 tem melhorias em 
criação de mais espaço para possíveis colocações de calças e 
não apenas lenços ou gravatas.  

 O conceito escolhido é dotado de uma robustez que caracteriza o 
objeto como forma de força e ao mesmo tempo de fragilidade pelo 
cabide de lavandaria. A possibilidade de conseguir fazer duas 
funções na mesma casa, traz vantagens de compra e de 
coerência nos vários espaços de aplicação do artefacto. 



Assim decidido o caminho a percorrer começou-se a pormenorizar 
o desenho, recorrendo a impressão do desenho 2D em escala 
real, de modo a proporcionar um primeiro contacto com posições 
de reentrâncias para os atilhos, medidas e espessuras e possíveis 
alterações de desenho como apresenta figura 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desenho continuou a alterar-se e criou-se o desenho do 
seguinte cabide figura 44 de lavandaria, que pretendia aumentar a 
distância horizontal para colocar da maneira mais confortável e 
ergonómica as calças e o desenho resultou desta necessidade. 

Mock-ups 

As mock-ups foram realizadas através de mdf de 4mm e corte de 
CNC a laser, dando a estas precisão dimensional e resistência 
para consolidar a geometria e a sua funcionalidade. Foram 
produzidos três diferentes cabides figura 46, com diferentes 
geometrias e encaixes para os testes de funcionalidade. 

As três formas de cabides foram as da seguinte imagem:  

Foram produzidas duas placas de cada cabide e coladas aos 
pares, para aumentar a sua espessura de modo a criar mais 
resistência para os testes que serão sujeitos. Ver mock-ups na 
figura 47. 

Para a consolidação de geometria e funcionalidade foram criados 
os seguintes critérios de avaliação: 



Critérios de avaliação das mock-ups  

• Espessura geral do cabide 

• Equilíbrio sem roupa 

• Equilíbrio com roupa 

• Zona de pendurar no armário 

• Entrave para calças 

• Zona de pendurar os atilhos espessura 

• Zona de pendurar os atilhos fillets 

• Zona de pendurar os atilhos cavidades 

• Entrada e saída das calças 

• Colocação no prumo 

• Uso com camisas 

• Colocação da camisa (gola fechada) 

• Interação com a camisola 

• Interação com a saia 

• Interação com os vestidos 

 

 

Resultados em modo de uso 

A tabela de avaliação de usabilidade anexo 8, tem por objetivo a 
identificação de falhas, mais valias, validações e possíveis 
soluções de complementação das formas propostas entre si. 

Os testes de usabilidade resultaram na identificação de falhas 
como, espessuras pequenas no caso da forma 1 e 2 sendo que, 
será alterado para a 15mm como apresenta a forma 3. A zona de 
pendurar no barão pode ter espessura reduzida em relação ao 
resto do corpo, sendo que o diâmetro passa por ser 30mm, 
também pode ser testada a contrariedade da abertura do mesmo, 



para mais fácil colocação no barão do armário e contrariar a 
inclinação normalmente exercida, que ajuda o deslizamento das 
calças por exemplo. 

O equilíbrio do cabide também é um critério importante, pois com 
a ausência do suporte completo do triangulo, as peças podem-se 
deslocar e acabar por cair. A inclinação sem roupa efetua um 
desconforto visual, mas quando é colocado a roupa em todos os 
formatos estes ficam equilibrados. 

O gancho criado para pendurar no armário foi testado através de 3 
diferentes desenhos e diâmetros, os que apenas tem um diâmetro 
associado (F1 e F2) comportam-se de forma adequada, já a forma 
de losango tem tendência a desequilibrar perante o varão do 
armário. 

Com a forma projetada de modo a que se consiga dar a primeira 
função do cabide projetado, veio o problema de ao colocar as 
calças. Então nas três formas foram exploradas várias soluções 
para o problema, o que se testou com calças de tamanho 56 
homem e o pequeno entrave (F.2) resulta encaixando e não 
deixando as calças deslizarem, mas a inclinação (F.3) também 
resulta devido à inclinação projetada. Esta forma projetada é uma 
mais valia para a colocação facilitada das calças, por isso todas 
elas conseguem ter um bom desempenho na colocação das 
calças. 

As pregas para pendurar roupa pelos atilhos, foi uma forma de 
aumentar a variedade de roupa ser pendorada, o seu desenho e a 
espessura são importantes de modo a conseguirem suportar o 
peso, o desenho que melhor se comporta é o da F.2 tendo a 
melhor espessura (6mm) e os melhores fillets e melhor diâmetro 
de abertura. 

Foi testado também a colocação dos cabides e as espessuras dos 
buracos, que era necessário para o encaixe no prumo, este 
processo foi por tentativa e erro com o auxilio de protótipo e foi 
observado o deslocamento sofrido quando se retirava a mão, o 
deslocamento vertical foi demasiado o que se tem de ser corrigido 
o sistema de interação/encaixe. 

À semelhança da colocação das calças a geometria ajuda na 
colocação em vestidos, camisas, camisolas e outras peças de 
roupa que possuem golas apertadas, pois enfia-se a zona sem 
material, que se estende até à outra margem do cabide, sendo 
possível a colocação do outro suporte do cabide. Já a interação 
da camisa e dos vestidos faz com que, no lado do material fique 
bem arrumado, na outra zona dá um ar desarrumado, mas as 
outras peças como as camisolas já fica distribuído corretamente. 

As saias podem ser colocadas em atilhos ou dobradas no cabide, 
os ganchos do F.3 não resulta pois estão demasiado próximos um 
do outro o que a solução tem de ser repensada, a F.2 tem os 
melhores resultados pois têm a distância entre si adequada. A F.1 
tem a distância entre si adequada, mas precisa de ser mais 
profunda a cavidade presente. 

Com estas conclusões vai-se proceder-se à alteração dos 
cabides, de maneira a melhorar a sua funcionalidade e que resulte 
no melhor cabide possível.  
 



As alterações foram realizadas e chegou-se a dois novos modelos 
do cabide, com objetivo de voltar a avaliar o seu comportamento 
com as melhorias executadas como mostra a figura 48. 
 

 

As melhorias consistiram no posicionamento e profundidade 
adequada dos entalhes, melhoramento das distâncias de 
colocação das calças, o teste de diâmetro adequado de contacto 
com o varão do roupeiro e o seu desenho, a espessura também e 
largura das peças também foram tidas em consideração. 

Os ensaios continuaram com as simulações de função do cabide 
e neste momento, foi pensado como o cabide interagia com o 
prumo figura 50 e como o sustentava, para isso foram feitos 
desenhos de estudo e depois modelado e por fim maquetizado o 
sistema para interagir com o cabide já em maquetização. Este 
processo está representado pelas figuras 51, 53, 54 e 55. 

 

 

      

 



Também foi realizada a projeção de um cabide para criança, para 

criar um conjunto que envolvesse a família por completo, na 

aprendizagem e incentivo à reciclabilidade ver figura 54.  

Fizeram-se testes de dimensionamento, tendo em conta as 

medidas do mercado em termos de largura do cabide. Fizeram-se 

dois modelos, um em escala do modelo de adulto e outro 

mantendo o diâmetro do gancho e alterando as medidas de forma 

a ficar ergonómico e coerente.  

O cabide com melhor resultado foi o que se alterou a geometria, 

mantendo o gancho, sendo esta uma função importante, os testes 

estão na figura 54.  

No cabide pensou-se, como se podia tornar o cabide de pé mais 

modelar, transporte e arrumo facilitado. Para isso projetou-se um 

prumo subdividido em dois prumos, com a distância de encaixes 

proporcional e coerente, também foi pensado na quantidade e 

distribuição dos cabides no prumo. 

O encaixe entre si também foi pensado e estudado de modo a que 

fosse fácil a montagem, como mostra na figura 55. 



.   

O desenho do pé do cabide é o reflexo da coerência com o 

desenho do cabide de lavandaria. Para o efeito foi desenhado e 

realizadas mock-ups das geometrias para perceber o desenho e 

as dimensões, como mostra na figura 56. 

 

 

 

 

 



Prototipagem  

No final do desenvolvimento do cabide de lavandaria pretendeu-se 

realizar o protótipo final. Para a realização do protótipo recorreu-

se à fresagem de um molde que incluía o cabide de adulto e de 

criança. 

O molde foi feito em mdf, indo de encontro ao que se observou na 

análise dos casos de estudo, optou-se por lacrar com tinta de alta 

temperatura, para criar uma superfície mais lisa e impermeável. 

Ver figura 57. 

Este molde seria possível de usar corretamente, se o forno fizesse 

circular o calor igual pelo interior do forno. Sendo assim o molde 

optou-se por não utilizar.



4.2.6. Cabide Final 
 

Deste projeto resultou um cabide de lavandaria, que em conjunto 

com outras peças coerentes formam um cabide de pé. 

O conjunto é formado por três peças diferentes, para a construção 

do cabide vertical. Tem o pé em inox para sustentar e equilibrar o 

prumo.  

O prumo é em material reciclado e é dividido em várias peças 

iguais (modulares), para que seja fácil de transportar, montar, de 

personalizar e de guardar quando não for necessário. Para 

acabamento da montagem, criou-se um acessório também em 

material reciclado que encaixa no cimo do prumo, possibilitando 

que seja pendorado o chapéu ou outra peça de roupa. 

As peças do prumo possuem 300mm de cumprimento, o que faz 

com que a modularidade do cabide, aconteça de 300 em 300mm, 

cada peça possui duas reentrâncias, para o encaixe do cabide. 

Este cabide possibilita a colocação facilitada das calças e a 

incorporação no prumo, o desenho deste permitiu unir duas mais 

valias no desempenho do conceito de cabide. 

A inovação do desenho do cabide, é a complementação à 

inovação de incorporação de um material residual, num produto 

que é produzido em massa e que por muito pequeno que seja, o 

objeto o seu impacto no meio ambiente torna-se enorme com a 

quantidade produzida.  



Os cabides podem ser vendidos aos packs de dúzias, como 

mostra na figura 69. 

 

O desenho do prumo possibilita construir um pack compacto, de 

modo a ocupar as dimensões máximas que o pé do cabide  

ocupa, mantendo no conjunto todo compactado. Para o conjunto 

ficar completo o pack ainda trás 8 cabides para a montagem de 

todos, como é demonstrado na figura 60.



 

As imagens seguintes mostram o cabide de pé, em aplicação e 

em detalhe de funcionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 





4.2.7. Projeto de detalhe 

O projeto de detalhe vem ajudar na compreensão do processo de 

produção e montagem das peças, os desenhos técnicos 

encontram-se no anexo 8. 

A figura 70 representa a vista explodida de todas as peças que 

constituem ao cabide de pé. 

  

 

 

 

 

         

     

                

   

      

   

     

      

 

 

        

                    

                    

    

                    



O prumo é realizado por moldação por compressão e precisa de 

ser furado para realizar a cavidade do encaixe, para o encaixe do 

cabide é necessário recorrer à fresagem e durante o processo é 

necessário a mudança da superfície, para efetuar o segundo 

rasgo. 

Os cabides de lavandaria são realizados por moldação por 

compressão, ver figura 71, este molde resulta em baixo 

desperdícios durante o processo, apenas algumas rebarbas. O 

prisma também é produzido por moldação por compressão e 

necessita de realizar a furação para encaixar no prumo.  

 O pé é em inox para conferir resistência de modo a sustentar o 

cabide.



4.3. Mealheiro 
O desenvolvimento do mealheiro passa por etapas semelhantes e 

diferentes ao mesmo tempo do cabide, devido à sua diferença 

geométrica e ao processo de fabrico associado. 

O mealheiro é um artefacto oco com fenda estreita, que se vai 

enchendo com o objetivo de angariar dinheiro, conforme as 

possibilidades económicas e objetivos finais. 

O mealheiro tem duas histórias diferentes no contacto com o 

utilizador:  

“Há muito tempo, na Inglaterra medieval, as pessoas utilizavam 

nas suas cozinhas ânforas e jarros feitos de um tipo de argila 

designada em inglês por «pygg», onde por vezes guardavam o 

dinheiro que desejavam poupar. Com o tempo, o som desta 

palavra tornou-se idêntico ao da palavra pig, que significa porco, e 

estes recipientes tornaram-se conhecidos por pygg banks (bancos 

pygg). Não demorou muito para que um perspicaz empreendedor 

tivesse a ideia de criar um pygg bank em forma de porco, ideia 

que se estendeu ao resto do mundo. E assim nasceu o porco-

mealheiro (Jornal Despertar, 2011).” 

O empreendedor que utilizou a forma do porco como 

representação do mealheiro foi atribuída ao engenheiro francês 

Sebastian la Pestre, no século XVII. Pestre calculou que em dez 

anos uma porca podia produzir seis milhões de crias e concluiu 

que o animal representaria bem a ideia de economizar (Jornal 

Despertar, 2011). 

Estas duas histórias foram o inico deste desenvolvimento. A 

pesquisa deste objeto passou pela perceção do desenvolvimento 

do produto na atualidade, através de pesquisa de objetos com a 

mesma funcionalidade, a incorporação com materiais reciclados e 

a simulação do contacto com o utilizador como mostra o esquema 

figura 72.   

O desenho do mealheiro está condicionado pelo tamanho das 

moedas sendo que o tamanho máximo das moedas do euro é de 

25,75mm de diâmetro como mostra a figura 73. 

        

               

          

           

              

         

          

            

         

        

             

    

          



4.3.1. Benchmarking 
À semelhança do que aconteceu no processo de desenvolvimento 

do cabide o mealheiro passou pelas mesmas etapas de forma 

igual. 

Foi seccionado em dois tipos de mealheiros, os tecnológicos e os 

tradicionais. Os tecnológicos são aqueles que fazem a contagem 

automática do dinheiro depositado no interior do mealheiro. Os 

tradicionais são aqueles que são produzidos em cerâmica e 

depois são partidos assim que se quiser ter acesso ao dinheiro 

poupado, com a destruição total do mealheiro ou que mesmo 

sendo de cerâmica, possui uma saída fácil e por consequência de 

reutilização cíclica. 

O fácil acesso ao interior do mealheiro faz com que, o processo de 

poupar não seja tão eficiente e que haja assaltos durante o 

objetivo. 

Neste momento foi possível observar e analisar o 

desenvolvimento dos mealheiros e as inovações que se 

realizaram recentemente.  

Esta secção está representada em anexo 9 pelas imagens 

demonstrativas dos mealheiros desenvolvidos por alguns 

designers que apostaram na inovação deste objeto. 

Na análise desses mealheiros todos eles cumprem a primeira 

função de guardar o dinheiro, e alguns deles possuem uma 

segunda função, como uma cadeira ou chaveiro. Estas funções 

trazem maior esperança de vida ao objeto, aumentando assim o 

seu ciclo de vida. 

As entradas e saídas do dinheiro tomam formas diferentes, em 

função das necessidades impostas pelo projetista. A forma circular 

conforme o diâmetro possibilita apenas a entrada das notas 

enroladas no The BB Billosaur ou com o diâmetro maior para a 

entrada e saída facilitada das moedas como o caso do Coin Piggy 

Bank.  



 

 

Existem várias soluções para a abertura facilitada do mealheiro 
como rosca, tampa em plástico, ou rolha em cortiça. Estas 
soluções são de modo a conseguir reutilizar várias vezes o 
mesmo mealheiro. 

 

4.3.2. Casos de estudo do mealheiro 

Na pesquisa não foram encontrados objetos em que a matriz do 

mealheiro recorra a materiais recicláveis, em que o material 

procedesse a um reprocessamento da matéria prima. Mas em 

contrapartida, na pesquisa generalizada foram encontrados vários 

exemplos de reaproveitamento de peças como garrafas e todo o 

tipo de embalagens transformadas num mealheiro. 

Estas transformações vão de encontro ao DIY (Do-It-Yourself), os 

mealheiros são a transformação de peças de plástico, como 

garrafas de água transformados em vários animais, estas 

alterações são didáticas direcionadas para crianças. 

A utilização de latas, caixas de madeira com acrílico, frascos e 

garrafas de vidro, personalizações também são transformações 

usuais de acontecer. Os objetos transformados tornam-se peças 

personalizadas e com afetividade do consumidor com as peças 

produzidas. 

A premissa é consciente e de princípios valorativos para o 

reaproveitamento dos materiais, neste contexto e na pesquisa que 

se realizou notou-se que a produção de mealheiros com material 

reciclado é apenas manual, sem o reprocessamento das matérias-

primas, não chegando a um nível industrial. 

 



4.3.3. Conceito mealheiro 

À semelhança do conceito do cabide, esta peça tem como objetivo 

estar perto do utilizador e manter um contacto diário, conseguindo 

promover a poupança e a consciencialização para a problemática 

de desperdícios industriais. 

Esta intenção subliminar passa por implementar o objeto nas 

atividades diárias dos utilizadores, isto é influenciada pelo 

comportamento do utilizador na entrada e saída de casa, como 

mostra na figura 75, isto é, é necessário a colocação das chaves 

ou outros objetos que estão nos bolsos, num sítio de fácil acesso. 

Neste contexto o conceito do mealheiro passa a possuir uma 

segunda função, o armazenamento das chaves e outros objetos. 

Este será colocado no hall de entrada para que seja colocado as 

moedas do dia e as chaves. 

4.3.4. Desenho 
 

O desenho do mealheiro passou pelos desenhos em papel e para 

complementação combinou-se em simultâneo com a modelação 

3D. A modelação veio trazer a possibilidade de trazer 

complexidade de geometria, que o processo de fabrico possibilita.  

  

 

 



Os esquiços à mão trouxeram apenas esboços rápidos de 

soluções formais como mostra a figura 76. Da modelação 

resultaram vários conceitos formais do mealheiro, como mostra a 

figura 77 e 78.



       



Todo este estudo formal vai de encontro a tornar a peça mais 

prática e funcional. 

No momento de seleção do mealheiro teve-se em atenção o modo 

de abertura do mealheiro, como seria a reentrância para a 

colocação das moedas e das notas e o modo de maximizar o 

produto.  

Assim escolhido a forma do mealheiro imprimiu-se o desenho 

técnico em escala real de maneira a perceber se as medidas e 

proceder às alterações se necessário como mostra na figura 79. 

Assim também se simulou a colocação de porta-chaves e pré- 

visualizar a interação das duas funções.  

 

 

 

 

O mealheiro alterou-se na modelação e procedeu-se também a 

uma mock-up em cartão também com o objetivo de visualizar as 

proporções como mostra na figura 80. 

 

 

 

 



4.3.5. Mealheiro final 
O mealheiro projetado é uma peça oca rotomoldada, que tem a 

função de armazenar o dinheiro e guardar outros valores de uso 

diário no seu exterior. 

O utilizador para ter acesso ao dinheiro depositado no interior 

necessita de agarrar na peça e colocá-la a uma distância de uma 

base sólida e exercer força suficiente para que a zona fragilizada 

ceda e consiga partir em duas peças como mostra a figura 81.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As  imagens seguintes apresentão o mealheiro.



 



 





 



4.3.6. Projeto de detalhe 

A produção do mealheiro vai ser realizada por moldação por 

rotacional, numa peça única e sofrerá pós processamento de para 

a realização dos rasgos.  

A linha de apartação encontra-se na transição de direção oposta 

frisada pelo fillet como mostra na figura 84.  

Para as ranhuras de entrada das moedas é necessário recorrer a 

uma CNC com uma broca de 5mm, figura 85.  

 



Na realização do rasgo para a criação da fragilidade é necessário 

recorrer a um torno mecânico e realizar um rasgo de 2mm de   

espessura, este tem de ficar com profundidade suficiente para 

fragilizar e não trespassar por completo a parede, figura 86. 

 

Os desenhos técnicos estão apresentados em anexo 10, que 

apenas conferem as medidas exteriores do mealheiro. Pré 

visualização figura 87. 

                               

                       

                                         

                                        

           

                   

                         

                             

                             

                               

                       

                                         

                                        

           

                   

               

                             

                                 



5. Conclusão 
 
Este capítulo tem como intenção retirar ilações de todo o processo 
desenvolvido neste documento e, de alguma forma, analisar os 
resultados alcançados com uma perspetiva de que este pode ser 
sempre aperfeiçoado e ajustado. 

É de notar que, o objetivo era a utilização das várias misturas 
provenientes dos resíduos da indústria de reciclagem mecânica, 
de modo a perlongar a esperança de vida do material, com a 
projeção de novos produtos com valor acrescentado e de baixo 
custo. 

A não uniformização dos provetes para este projeto de 
investigação, a falta de um forno que distribuísse o calor 
uniformemente por todo o compartimento e a inexistência de 
métodos de caracterização do material sem comprometer a 
integridade do equipamento, complicou o processo de fabrico 
alterando assim os resultados obtidos.  

As experiências com os vários materiais levou a conclusões 
positivas, apesar dos muitos resultados negativos. Para as 
experiencias é preciso conseguir as condições mais adequadas 
de modo a obter os melhores resultados, a falta de calor uniforme 
nos moldes, levou a que o processo se complicasse, mas a 
alteração do método, conforme a evolução dos testes, levou a que 
os resultados processamento melhorassem. 

A existência de materiais diferentes, tornou-se uma dificuldade 
acrescida na transformação do material, como era de esperar. A 
razão foi pelos diferentes momentos de fusão, a não adequação 
ao processo de fabrico no caso do EVA, mas também a espessura 
dos grânulos comparados com os restantes polímeros.  

No material que possuía EVA, a produção era facilitada se se 
proceder à separação do EVA dos restantes polímeros. Na 
empresa seria importante existir uma peneira para fazer a 
separação dos polímeros borrachosos.  

Seria interessante que a empresa criá-se ordens de produção que 
fossem ao encontro da melhoria deste resíduo, por exemplo 
triturar os mesmos tipos de material sequenciados, mesmo de 
cores diferentes, mas aquando uma transição de tipo de material, 
mudar para um compatível com o anterior, também pode despejar 
os desperdícios num contentor que possui um material 
compatível. 

O único material que o seu reaproveitamento seria difícil de 
concretizar era a mistura em que o material transparente era de 
fina espessura, pois durante o processamento esteve 
constantemente a degradar-se. Os restantes com os moldes em 
alumínio e temperatura uniforme seria de produção acessível, sem 
um aglomerante externo à mistura de resíduos. 

Os produtos desenvolvidos tiveram como objetivo consolidar as 
experiências executadas durante o projeto, pois com estes dois 
objetos multifuncionais é possível a interação com o utilizador. Os 
objetos são peças de fáceis de produzir que pretendem tirar o 
maior partido do material, sem haver desperdício. 

O trabalho conseguiu criar novas oportunidades, para um material 
que tinha como destino final o aterro, levando assim a cabo o 



aumento do ciclo de vida, enquadrando-se na economia circular e 
contribui para o aumento da sustentabilidade industrial. 

Em suma, pode considerar-se que, do ponto de vista pessoal, que 
este projeto foi um desafio bastante enriquecedor, pois possibilitou 
um enriquecimento a nível de algumas áreas já conhecidas e 
ainda outras de total desconhecimento, nomeadamente ao nível 
da problemática da reciclagem de plásticos, conseguindo assim, 
colocar em prática alguns conhecimentos adquiridos durante este 
tempo de estudo.  

Trabalhos futuros  

Como ambição, no que respeita a um desenvolvimento de trabalhos 
futuros consequentes a este projeto, surge a perceção de algumas 
oportunidades de aperfeiçoamento de interesse ao projeto.  

O trabalho desenvolvido neste projeto foi um início de um tema 
ainda pouco explorado, propondo assim uma premissa ainda muito 
abrangente dos possíveis resultados que esta problemática 
transporta. 

Este projeto deixa questões ainda em aberto, como a aplicabilidade 
do material nos processos previstos para o processamento desta 
“matéria-prima”. Sendo assim prevê-se a elaboração dos moldes 
em alumínio, recorrendo ao processo real e simular as vezes 
necessárias de modo a produzir os produtos finais. A prototipagem 
não seria apenas benéfica para o material, mas também como 
validação da ergonomia dos produtos desenvolvidos, tal como o 
processo de fabrico associado. 

Propõe-se ainda regularização dos moldes de ensaios utilizados 
para a simulação do processamento destes materiais. Seria do 
interesse dos envolventes a reorganização da ordem de produção 
da empresa recicladora.  

Também seria pertinente a criação de um método de 
caracterização de processamento deste tipo de misturas, sendo 
assim possível evitar retrocessos na investigação. 
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7. Anexos 

7.1. Anexo 1 
Identificação dos polímeros através de chama 

Polímero 
Comportamento no teste de 
queima 

Odor da fumaça Ilustração 

PEAD 
Chama azul com vértice 
amarelo. Pinga como uma vela 

Parafina 

 

PP 
Chama azul com vértice 
amarelo, pinga como uma vela. 

Parafina, porém, um 
pouco mais azedo que 
o PE. 

PMMA 
Chama azul vértice amarelo. 
Borbulha na peça, queima 
lentamente e não carboniza 

Alho 

 

PVC 
Chama amarela vértice verde.  
Chama auto extinguível  

Cloro 

 

ABS 
Chama amarela vértice verde.  
Chama auto extinguível 

Borracha queimada e 
monómero de estireno 

 

PS 
Chama amarela com brilho. 
Carboniza e produz fumaça com 
fuligem. 

Monómero de estireno 

SAN 

Chama amarela com brilho. 
Carboniza e produz fumaça com 
fuligem e carboniza mais que o 
PS. 

Monómero de estireno 

PC 
Difícil de queimar, chama 
amarela auto extinguível, 
carboniza e produz fuligem. 

Remédio (odor de uma 
farmácia) 

 

PET 
Chama amarela. Produz um 
pouco de fumaça preta. 

Característico. Usar 
como referência o 
odor de uma garrafa 
queimada 

 

POM 
Chama azul baixa e redonda, 
quase sem fuligem. 

Odor extremamente 
forte a ponto de 
causar dor de cabeça 
momentânea se a 
fumaça for respirada 
fundo 

 

PU Produz bastante fumaça. 

Característico. Usar 
como referência o 
odor de um colchão 
queimado 

 

PA 

Chama azul com vértice 
amarelo. Demora para pegar 
fogo, não gera fuligem e pinga 
se manter o fogo por muito 
tempo. 

Cabelo queimado 

 



Acetato de 
celulose 

Chama amarela. Incendeia. Acido acético 

 

Acetato de 
butadieno 
de 
celulose 

Chama azul com faíscas. 
Incendeia. 

Manteiga rançosa 

 

PTFE Não pega fogo, carboniza. 
Como não queima, 
não emite odor 

 







Projeto:  Plastic Stone Tiles 

Autor:  Enis Akiev

Pais: Alemanha, Colônia 

Motivação: Tese

Material: indisponível

Processo de fabrico: 

Moldação por compressão

Função: Azulejo plástico

Proveniencia do plástico: 
Desperdicios indiferenciados 

Conceito: Nada é inutil 

Problemática: O lixo plástico 
entra na paisagem geológica

Objetivo: riação de padrões 
roxosos

Desenvolvimento: Experimenta 
diferentes fluxos de resíduos, 
cores e padrões antes de testar 
produção em grande escala.

Fonte: http://cargocollective.-
com/enisakiev/plastic-stone-tiles

Projeto:  Plastic Stone Tiles 

Autor:  Enis Akiev

Pais: Alemanha, Colônia

Material: indisponível 

Motivação: Tese

Processo de fabrico: 

Moldação por compressão

Função: Azulejo plástico

Proveniencia do plástico: 
Desperdicios pós-consumo

Conceito: Sem fim de vida  

Problemática: Declínio dos 
recursos naturais

Objetivo: Mudar a prespectiva 
dos resíduos

Desenvolvimento: Experimenta 
diferentes fluxos de resíduos, 
cores e padrões antes de testar 
produção em grande escala.

Anexo 2
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Projeto:  Le Pavé

Autor:  Enis Akiev

Pais: França

Material: indisponível 

Motivação: Empreendimento

Processo de fabrico: 

Moldação por compressão

Função: Pavimento

Proveniencia do plástico: 100% 
de plástico recuperado da nature-
za e do oceano

Conceito: aumento do ciclo de 
vida a longo prazo  

Problemática: problema global 
relacionado ao  lixo plástico

Objetivo: Maximizar o impacto 
ecológico e social

Desenvolvimento: separação por 
cores, triturado e depois com-
prensado

Projeto:  Smile Plastics

Autores:  Smile Plastics

Pais: Reino Unido 

Motivação:  Empreendimento

Material: Para diferentes peças PS 
de alto impacto; Multicor PET; 
Hand-prepared PET; PEAD; PET 

Processo de fabrico: 

Moldação por compressão

Função: Paineis

Proveniencia do plástico: 
Desperdicios indiferenciados 

Conceito: Desvendar o potencial 
oculto da reciclagem 

Problemática: Sustentabilidade e 
reciclagem.

Objetivo: Abrir os olhos para a 
beleza inesperada da sucata

Desenvolvimento: Experimenta 
diferentes fluxos de resíduos, 
cores e padrões antes de testar 
produção em grande escala.

fonte: https://smile-plastics.com/

fonte: https://www.sasminimum.com/
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Projeto: Polimeer

Autores:  Smile Plastics

Pais: Reino Unido 

Motivação:  Empreendimento

Material: Para diferentes peças PS 
de alto impacto; Multicor PET; 
Hand-prepared PET; PEAD; PET 

Processo de fabrico: 

Moldação por compressão

Função: Paineis

Proveniencia do plástico: 
Desperdicios indiferenciados 

Conceito: Desvendar o potencial 
oculto da reciclagem 

Problemática: Sustentabilidade e 
reciclagem.

Objetivo: Economia circular

Desenvolvimento: Experimenta 
diferentes fluxos de resíduos, 
cores e padrões antes de testar 
produção em grande escala.

Fonte: https://www.polimeer.-
com/en/portfolio/polimarble-1/

Projeto: New Marble

Autores:  Better Future Factory

Pais: Holanda

Motivação:  Empreendimento

Material: PET; azul, verde e 
branco. 

Processo de fabrico: ________

Função: Azulejo

Proveniencia do plástico: garra-
fas de plástico (Pós-consumo)

Conceito: ____________________

Problemática: ________________

Objetivo: ____________________

Desenvolvimento: ____________

Fonte: http://www.newmarble.nl/
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Projeto: Govaplast
Autores:  Govaerts Recycling
Pais: Bélgica
Motivação:  Empreendimento
Material: PE e PP 
Processo de fabrico: ______
Função: Pavimento (”ripas de 
madeira”) e mobiliário urbano
Proveniencia do plástico: 100% 
resíduos
Conceito: do berço ao berço 
(ciclo de vida)
Problemática: Sustentabilidade e 
reciclagem.
Objetivo: Economia circular
Desenvolvimento: granulado da 
Europa, misturado com corantes 
e aditivos a altas temperaturas 
pulverizado em moldes, resfriado 
e cortado pós 48h. 
Fonte: http://www.govaplast.com/

Projeto: Stackable bricks 
Autor:  Rushabh Chheda e Frans 
Taminiau
Pais: México
Motivação: Empresa
Processo de fabrico: 
Moldação por compressão
Função: Tijolos
Proveniencia do plástico: 
Resíduos plásticos e cinzas
Conceito:  integrar as economias 
locais de reciclagem de resíduos e 
a indústria informal de habitação 
num sistema de economia 
circular descentralizada para 
resolver a crise de habitação 
Problemática: Aumento 
acentuado na cidade do méxico, 
aumentando a pegada de 
carbono
Objetivo: Facilitar a habitação 
autoconstruída e acessível.
Fonte: https://materialdistrict.-
com/article/bricks-made-recycle-
d-plastic/ e  https://www.cons-
ciousdesigns.nl/brick-prototyping
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Projeto:  Circular Cities

Autor:  Cody Miller, Daniel Penge, 
Carla Ramirez Sosa, Megan Lighty, 
Elisia Langdon, Kyle Ramos

Pais: Brooklyn, Nova Iorque

Motivação: Design with Grind 
Challenge

Material: resina epóxi / reciclina e 
nike grind

Processo de fabrico: moldação

Função: redutor de velocidade

Proveniencia do plástico: 
Indústria têxtil e calçado

Conceito: Economia circular

Problemática: Imaginar como 
cidades circulares podem parecer

Objetivo: Calmaria do transito, 
para segurança dos ciclistas e 
pedestres.

Desenvolvimento:

Projeto:  Greeb
Autor:  Harry Ingrams, Lucie 
Pendered-Mazer, Max Ashford

Pais: Londres, Reino Unido

Motivação: Design with Grind 
Challenge

Material: Residuos da produção 
da Nike

Processo de fabrico: ______

Função: móveis modulares

Proveniencia do plástico: 
Indústria têxtil e calçado 

Conceito: circularidade e 
sustentabilidade

Problemática: Residuos 
Industriais

Objetivo: material composito 
ecologico como alternativa ao 
plástico

Desenvolvimento: 

Fonte: https://purpose.nike.com/circular-innovation-challenge

Fonte: https://purpose.nike.com/circular-innovation-challenge

Anexo 3
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Projeto: New Marble

Autores:  Better Future Factory

Pais: Holanda

Motivação:  Empreendimento

Material: PET; azul, verde e 
branco. 

Processo de fabrico: ________

Função: Azulejo

Proveniencia do plástico: garra-
fas de plástico (Pós-consumo)

Conceito: ____________________

Problemática: ________________

Objetivo: ____________________

Desenvolvimento: ____________

Fonte: http://www.newmarble.nl/

Projeto:  Yago

Autor:  Jessica Thompson

Pais: San Francisco, California 

Motivação: Design with Grind 
Challenge

Material: residuos da produção 
da Nike

Processo de fabrico: 

Função: tapete, blocos e almofa-
das de meditação

Proveniencia do plástico: 
Indústria têxtil e calçado

Conceito: Sustentabilidade

Problemática: Residuos 
Industriais

Objetivo: ferecer uma árvore 
comestível e ferramentas para 
cuidar de uma família necessitada 
em um país em desenvolvimento.

Desenvolvimento: vários 
produtos, com varios materiais e 
processos de fabrico

Projeto:  InShape Mattress
Autor: Alberto Romano, Enrico 
Bassi, Federica Mandelli, Mariasil-
via Poltonieri, Mattia Ciurnelli

Pais: Milan, Italy 

Motivação: Design with Grind 
Challenge

Material: Residuos da produção 
da Nike

Processo de fabrico: ______

Função: colchão

Proveniencia do plástico: 
Indústria têxtil e calçado 

Conceito: Sustentabilidade

Problemática: Residuos 
Industriais

Objetivo: Colchão terapêutico, 
acessivel e ecologicamente 
correto. 

Desenvolvimento: vários 
produtos, com varios materiais e 
processos de fabrico

Fonte: https://purpose.nike.com/circular-innovation-challenge

Fonte: https://purpose.nike.com/circular-innovation-challenge
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LAVANDARIA

Inside Out Hanger
BY  A’postrophe Design

The Tree Hanger 
BY  Jhih-Jie Liou and Wei-Lun Wang

Stretchless Hanger
BY Rob Bye

The Takeaway
BY Orsan Berkay Tuluce and Buse Rodoplu

Breeze Racks
BY Qin Shuai

Hangar
BY Chetan Sorab of Epicenter Design

HANGING HOOK-FREE
By HANGDSGN

H+Bag
BY  Hyo Jun Jeon

Cabides Anexo 4
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Projeto:  Greeb
Autor:  Harry Ingrams, Lucie 
Pendered-Mazer, Max Ashford

Pais: Londres, Reino Unido

Motivação: Design with Grind 
Challenge

Material: Residuos da produção 
da Nike

Processo de fabrico: ______

Função: móveis modulares

Proveniencia do plástico: 
Indústria têxtil e calçado 

Conceito: circularidade e 
sustentabilidade

Problemática: Residuos 
Industriais

Objetivo: material composito 
ecologico como alternativa ao 
plástico

Desenvolvimento: 

The Teeth Hanger
Mainetti (HK) Limited

The Tree Hanger 
BY  Jhih-Jie Liou and Wei-Lun Wang

DOUBLE DOOR KNOB USE -TIBOU
By Rob Bye

Get the Hang of It
BY DEDE DextrousDesign

Clip Hanger.
By Jaehyung Hong

Recycled Waste Paper Hangers
By James Chu

Luminous Hanger
BY Sam Antiqechian

Stylish Hangers 
BY Gordon Yeh & Jason Su for Iota Design
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Projeto:  InShape Mattress
Autor: Alberto Romano, Enrico 
Bassi, Federica Mandelli, Mariasil-
via Poltonieri, Mattia Ciurnelli

Pais: Milan, Italy 

Motivação: Design with Grind 
Challenge

Material: Residuos da produção 
da Nike

Processo de fabrico: ______

Função: colchão

Proveniencia do plástico: 
Indústria têxtil e calçado 

Conceito: Sustentabilidade

Problemática: Residuos 
Industriais

Objetivo: Colchão terapêutico, 
acessivel e ecologicamente 
correto. 

Desenvolvimento: vários 
produtos, com varios materiais e 
processos de fabrico

The Snap Hanger 
BY Yong Jeong

Pliable Coat Hanger 
BY ddpstudio

Smart Hanger
BY Beom-Seok Lee, Dong-Il Kim, Wan-Il So & Ki-Won Song

HandyHNGR
BY Eduardo Kepekian & La Fabrique à Innovations

Sta� Hanger 
BY Kim Mo-Sei, Kang Joon-Ho & Choi Yu-Lim

Split Hanger 
BY  System Design Studio

SCISSOR HANGER
BY  Igor Vig

Bender Hanger
BY  Igor Vig
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Transforma
By Asli Ozcivelek

Tango hanger
BY  Lee Jae Jin

Point Hanger
BY  Yoon Ho Kim

Removes cigarette smoke
BY Jun Kurihara
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Anexo 6

Fonte: http://www.greenhanger.-
com.au/about-us.aspx

Fonte: https://www.treehugger.com/interior-design/savvy-car-
dboard-clothes-hangers-reduce-plastic-waste.html

Fonte: 
https://www.treehugger.com/sustainable-product-design/bob-th
e-eco-clothes-hanger-made-from-cardboard-and-reused-water
-bottles.html

Fonte: 
https://zeek.com.br/produtos/cabi
des/cabide-ecologico/

The Green Hanger

Cartão 100% reciclado e reciclável 
Reduz o impacto no ambiente
Para casa e negócios
Fácil de empilhar e armazenar
Sem colas ou tintas usadas para o Green Hanger
Disponível em embalagens de 5 ou caixas de 100
Pode segurar mais de 4 kg no ombro do cabide
Disponível em tamanhos para adultos e crianças (Hanger, 
2012)

HangSavvy

Papel reciclado 100%
Capacidade de 10kg
Mesmo tempo de vida 
Packs de 10 = 39,99 $ = 35,27€
Personalização (ambos os lados) 
Produção acima do milhão
Várias aplicações (calças, camisas, etc…) (Emma Grady, 
2010)

BoB Hanger

Design by Joan Nadal
BoB significa Bottle+object+Bottle
Cartão reciclado 100% (módulo central) + 2 garrafas de água 
ou uma revista
Montagem por parte do utilizador
Capacidade 0.5Kg
Peças 100% recicladas (Petz Schoultus, 2009)

ZEEK

100% plástico reciclável 
Leve prático
O material provém de indústria recicladora em grânulos
É injetado (vai no mínimo no terceiro ciclo de temperatura)
A empresa reduziu 30% do custo de produção
São produzidas 60 toneladas por mês 
São produzidos 180 mil de cabides por mês
3 tamanhos diferentes
Embalagem 100% reciclado (cartão)
Preço do pack 4 R$ = 0,92 €
Cor: castanho (Globo TV, 2012)
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Projeto: Govaplast
Autores:  Govaerts Recycling
Pais: Bélgica
Motivação:  Empreendimento
Material: PE e PP 
Processo de fabrico: ______
Função: Pavimento (”ripas de 
madeira”) e mobiliário urbano
Proveniencia do plástico: 100% 
resíduos
Conceito: do berço ao berço 
(ciclo de vida)
Problemática: Sustentabilidade e 
reciclagem.
Objetivo: Economia circular
Desenvolvimento: granulado da 
Europa, misturado com corantes 
e aditivos a altas temperaturas 
pulverizado em moldes, resfriado 
e cortado pós 48h. 
Fonte: http://www.govaplast.com/

Projeto: Stackable bricks 
Autor:  Rushabh Chheda e Frans 
Taminiau
Pais: México
Motivação: Empresa
Processo de fabrico: 
Moldação por compressão
Função: Tijolos
Proveniencia do plástico: 
Resíduos plásticos e cinzas
Conceito:  integrar as economias 
locais de reciclagem de resíduos e 
a indústria informal de habitação 
num sistema de economia 
circular descentralizada para 
resolver a crise de habitação 
Problemática: Aumento 
acentuado na cidade do méxico, 
aumentando a pegada de 
carbono
Objetivo: Facilitar a habitação 
autoconstruída e acessível.
Fonte: https://materialdistrict.-
com/article/bricks-made-recycle-
d-plastic/ e  https://www.cons-
ciousdesigns.nl/brick-prototyping
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Projeto: Durat® Palace
Autor:  PyraSied
Pais: Holanda
Motivação: Empresa
Processo de fabrico:___________
Função:  para bancadas de 
cozinha, aplicações sanitárias e 
bar e balcões.
Proveniencia do plástico: Feito 
com pigmentos de cor natural
Feito com 30% de acrílico 
reciclado e 100% reciclável
Conceito: ____________________
Problemática: ________________
Objetivo:  ____________________

 Fonte: https://www.pyrasied.n-
l/product/durat-palace-collectie/
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Anexo 7
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Anexo 8

Pós processamento: Soldadura 
Designer: Adriana Costa
Projeto: Desenvolvimento de produtos com 
base em misturas de resíduos poliméricos
Escala: 1:2

Conjunto: Cabide de Pé
Nome: Pé horizontal 
Material: Inox
Processo de fabrico: Corte a laser
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Pós processamento: Soldadura
Designer: Adriana Costa
Projeto: Desenvolvimento de produtos com 
base em misturas de resíduos poliméricos
Escala: 1:2 

Conjunto: Cabide de Pé
Nome: Pé vertical
Material: Inox
Processo de fabrico: Corte a laser, 
quinagem
 

D
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Pós processamento: Pintura
Designer: Adriana Costa
Projeto: Desenvolvimento de produtos com 
base em misturas de resíduos poliméricos
Escala: 1:5 

Conjunto: Cabide de Pé
Nome: Montagem do Pé 
Material: Inox
Processo de fabrico: Soldadura
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Pós processamento: Fresagem, Retificação
Designer: Adriana Costa
Projeto: Desenvolvimento de produtos com 
base em misturas de resíduos poliméricos
Escala: 1:2

Conjunto: Cabide de Pé
Nome: Prumo
Material: Mistura plastica
Processo de fabrico: Extrusão
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Pós processamento: Retificação
Designer: Adriana Costa
Projeto: Desenvolvimento de produtos com 
base em misturas de resíduos poliméricos
Escala: 1:2 

Conjunto: Cabide de Pé
Nome: Prisma
Material: Mistura plástica
Processo de fabrico: Moldação por 
Compressão
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Pós processamento: Retificação
Designer: Adriana Costa
Projeto: Desenvolvimento de produtos com 
base em misturas de resíduos poliméricos
Escala: 1:2 

Conjunto: Cabide de Pé
Nome: Cabide de Adulto
Material: Mistura plástica
Processo de fabrico: Moldação por 
Compressão
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Pós processamento: Rétificação 
Designer: Adriana Costa
Projeto: Desenvolvimento de produtos com 
base em misturas de resíduos poliméricos
Escala: 1:2

Conjunto: Cabide de Pé
Nome: Cabide de criança  
Material: Mistura de plástico
Processo de fabrico: Moldação por 
compressão
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Pós processamento: Retificação 
Designer: Adriana Costa
Projeto: Desenvolvimento de produtos com 
base em misturas de resíduos poliméricos
Escala: 1:10 

Conjunto: Mealheiro
Nome: Mealheiro
Material: Mistura de plástico
Processo de fabrico: Rotomoldagem

Nº
1
2
3
4

Descrição
Prumo
Cabide de adulto
Pé 
Prisma

QT.
4 a 6
6 a 12

1
1
 

Material
Mistura de plásticos
Mistura de plásticos
Inox
Mistura de plásticos
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Anexo 9

360° IN AND OUT
BY Tienvy

The Gorri-
nucha
BY Milrayas & 
Ceramics San 
Gines

Teapot Coin Bank
BY  Yi Weishen of MEGAWING

Anti Crise chair 
BY Pedro Gomes

The Mini Pogo and Pogo Stool Toy
BY Joel Escalona

The Mini Pogo and Pogo Stool Toy
BY Furf Design Studio

 The BB Billosaur
BY George Lee

COINK Piggy Bank
BY Scott Henderson

Mealheiro

Tradicional
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Flying Piggy Bank
BY Galerie Brigitte

Bankabank
BY David Sultana

Storage Box Series 
BY Peishan Mai

DON’T BREAK THE PIGGYBANK
BY Derrik Wang

Tecnologicos

Ciao Piggy Bank
BY Riccardo Cambò

IDOID
BY Sowmya Iyer
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Anexo 10

Pós processamento: Retificação 
Designer: Adriana Costa
Projeto: Desenvolvimento de produtos com 
base em misturas de resíduos poliméricos
Escala: 1:2 

Conjunto: Mealheiro
Nome: Mealheiro
Material: Mistura de plástico
Processo de fabrico: Rotomoldagem
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Pós processamento: Retificação 
Designer: Adriana Costa
Projeto: Desenvolvimento de produtos com 
base em misturas de resíduos poliméricos
Escala: 1:2 

Conjunto: Mealheiro
Nome: Cortes do Mealheiro
Material: Mistura de plástico
Processo de fabrico: Fresagem
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