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A presente dissertação foi o resultado de uma parceria entre a Universidade de 
Aveiro e a empresa Brasão De La Espada S.A., e que resultou na realização de 
um estágio. A integração na equipa de desenvolvimento de produto permitiu a 
interação com a realidade industrial ligada ao desenvolvimento de mobiliário em 
madeira maciça. Também permitiu uma aquisição de conhecimento especializado 
nesta tipologia de produtos e processos de fabrico associados.

Numa fase inicial realizou-se um estudo envolvendo a empresa, conhecendo o 
seu histórico, a presença no mercado e também os designers com quem colabo-
ra. Posteriormente, através do uso da ferramenta do benchmarking analisaram-
-se empresas concorrentes no mesmo sector industrial, bem como os seus pro-
dutos e designers. Apresenta-se também uma sinopse das tarefas atribuídas que 
melhor representaram o percurso do estágio e dos conhecimentos adquiridos.

Durante o estágio, constatou-se a existência de uma elevada produção de des-
perdícios resultantes do fabrico de mobiliário em madeira maciça, identificando-
-se assim uma oportunidade de impactar na estratégia circular da empresa pelo 
reaproveitamento dos mesmos. 
Da investigação feita, percebeu-se que grande parte das empresas do sector têm 
produção de pequenos objetos que funcionam como complemento ao sistema de 
mobiliário, como por exemplo pequenos acessórios decorativos. A ausência des-
tes produtos na Brasão de la espada afigurou-se como uma oportunidade para o 
reaproveitamento de desperdícios. 
Esta premissa serviu de base para o desenvolvimento de duas propostas traduzi-
das num objeto em forma de animal e um outro em forma de cabide. A proposta 
do animal serve como uma tentativa de consciencialização para a destruição do 
habitat e abate dos rinocerontes. A segunda proposta faz uso dos desperdícios 
de madeira e também de estufagem procurando agrupar estes dois materiais 
num único produto.

resumo
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abstract The following dissertation was the result of a partnership between University of 
Aveiro and the company “Brasão de La Espada S.A.”, which resulted in an inter-
nship. The integration in the product development team allowed  the interaction 
with the industrial reality associated to the development of solid wood furniture. 
It has also enabled the acquisition of expertise in this typology of products and 
associated manufacturing processes.

At an early stage a study was conducted involving the company, knowing its 
history, presence in the market and also the designers with whom it collaborates. 
Subsequently, using the benchmarking tool, competing companies in the same 
industry were analyzed, as well as their products and designers. It also presents a 
synopsis of the assigned tasks that best represented the course of the internship 
and the acquired knowledge.

During the internship, it was found that there was a high production of waste 
resulting from the manufacture of solid wood furniture, thus identifying an opportu-
nity to impact the company’s circular strategy through its reuse.
From the research done, it was found that most companies in the sector produce 
small objects that work as a complement to the furniture, such as small decorative 
accessories. The absence of these products in the Brasão De La Espada catalog 
was an opportunity for the reuse of waste.

This premise served as the basis for the development of two proposals translated 
into an animal-shaped object and a hanger-shaped object. The animal proposal 
serves as an attempt to raise awareness of habitat destruction and slaughter 
of rhinos. The second proposal makes use of wood  and fabric waste, from the 
upholstery, trying to group these two materials in a single product.
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A presente dissertação surge pela realização de um estágio 
curricular do Mestrado de Engenharia e Design do Produto 
em parceria com empresa Brasão De La Espada.
A escolha por esta tipologia de dissertação advém da ne-
cessidade de conhecer e compreender a realidade empre-
sarial para a qual, nós como designers fomos preparados. 
Esta componente mais realista do mundo permite obter 
uma perspetiva dos diferentes constrangimentos e opor-
tunidades que surgem no desenvolvimento de produtos. 
Por sua vez, em contexto académico este tipo de situações 
poderiam não ser tão facilmente identificados e não obter 
a atenção necessária. Através da realização do estágio tor-
na-se possível a integração na equipa de desenvolvimen-
to de produto e vivenciar as tarefas diárias participando na 

execução. 

Uma das principais motivações na escolha da realização 
do estágio curricular deve-se à necessidade pessoal de 
conhecer a realidade industrial, que durante o percurso 
académico não foi possível. Outro motivo pela inserção 
numa empresa especializada no fabrico de mobiliário em 
madeira maciça, deve-se à forte ligação a este material 
desde tenra idade. Esta matéria prima sempre me suscitou 
a curiosidade e o interesse pela sua exploração e manuseio. 
Por conseguinte, espero utilizar todas as aprendizagens e 
valências adquiridas durante o estágio para o crescimento 
pessoal e profissional.

Considerando que o presente documento se baseia 
na realização de um estágio curricular numa empresa 
com uma forte ligação ao design, procura-se colocar 
em prática todos os conhecimentos adquiridos durante 
o percurso académico. A identificação de problemas, a 
análise, a procura de soluções e a sua aplicação exprimem 
as metodologias de projeto que se pretende implementar 
no desenvolvimento de produtos. Consequentemente, 
pretende-se fazer a junção dos conhecimentos teóricos 
assimilados durante o estágio com os práticos, bem como 
as novas perceções em relação à madeira maciça. 

1.1  Contextualização

1.2  Motivações e Objetivos

3
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A utilização de ferramentas de modelação CAD 3D como 
meio de testar ideias e soluções são fundamentais no 
processo de desenvolvimentos de novos produtos antes da 
fase de prototipagem. 
Com este estudo, pretende-se entender como é que 
uma empresa opera no mercado e de que forma, os seus 
produtos se destacam dos de outras empresas. 
 

Como forma de sistematizar o trabalho a realizar, fez-se 
uso de uma abordagem metodológica baseada no Double 
Diamond. Esta metodologia tem como objetivos clarificar e 
compreender todas as etapas a realizar no desenvolvimento 
do projeto do ponto de vista do Design Thinking. O double 
Diamond possibilita a reestruturação de ideias focando-as 
quando há grande divergência entre elas, originando deste 
modo um caminho viável a seguir (Design Council, 2019).
 

O Double Diamond é então dividido em quatro etapas para 
o desenvolvimento do projeto, tendo a possibilidade da 
adição de novas iterações ao longo do processo (figura 1).

A fase Discover é definida pela  recolha de elevadas 
quantidades de informação provenientes de diversas 
fontes. Isto torna possível a geração rápida de ideias e 
pensamentos divergentes, o que nesta fase é algo benéfico 
pela descoberta de novas oportunidades durante este 
processo.

1.3  Metodologia

Figura 1 - Double Diamond

Fonte - Adaptado de Design Council

4



A fase Define é utilizada como o momento de descarte e 
seleção das melhores ideias para a resolução do problema 
existente. Após esta fase, as conclusões daí retiradas irão 
originar as bases em que o project brief se sustenta.

A fase seguinte, Develop, é definida pela geração de 
soluções indo de encontro dos pressupostos presentes 
no project brief. O objetivo desta fase será a seleção da 
proposta final a desenvolver.

Por fim, a fase Deliver, na qual é trabalhada a solução final 
definida na fase anterior. Nesta, procede-se à prototipagem 
e a todos os testes nela envolvidos. A entrega do produto 
final é definida nesta fase.

O presente trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos 
onde são abordadas diferentes temáticas da dissertação. 

No Capítulo 1, que corresponde à Introdução, são realçadas 
as temáticas abordadas, bem como as motivações e 
objetivos. Neste capítulo estão também presentes a 
metodologia utilizada e a estrutura do documento.

O Capítulo 2 refere-se ao enquadramento teórico da 
empresa para melhor conhecer o seu histórico e o mercado 
em que se insere. Foi também efetuado um estudo sobre 
os designers que estão em parceria com a empresa.  
Posteriormente, fez-se um levantamento dos principais 
concorrentes de mercado, os seus produtos e designers.

 

1.4  Estrutura do documento

5

Capítulo I: Introdução



O Design na circularidade de desperdícios:
Estágio na empresa Brasão De La Espada

No Capítulo 3 estão presentes os projetos de maior 
relevância desenvolvidos em contexto empresarial, assim 
como as tarefas desempenhadas diariamente e que, 
melhor revelam as aprendizagens adquiridas no decorrer 
do estágio.

O Capítulo 4 corresponde ao desenvolvimento de duas 
propostas de projeto que surgem de uma oportunidade 
de intervenção. Na primeira fase são recolhidas e 
analisadas todas as informações necessárias para a 
progressão do projeto. Então na segunda fase, conforme 
os dados analisados, segue-se a exploração de formas e 
desenvolvimento das propostas, tendo em consideração a 
realidade empresarial.

No Capítulo 5 inserem-se as conclusões e trabalhos futuros. 
É nele onde são feitas as observações sobre a dissertação e 
também novos trabalhos que poderão surgir das propostas 
desenvolvidas.

Em anexo poderão ser consultados os diversos documentos 
que sustentaram o desenvolvimento da dissertação e 
também todos os desenhos técnicos relativos aos produtos 
apresentados.
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Estágio na empresa Brasão De La Espada



No presente capítulo é retratado o enquadramento teórico 
da empresa sendo dividido em duas partes. Na primeira, é 
apresentado o perfil histórico da Brasão De La Espada, a 
presença no mercado e o seu catálogo. Nesta, é também 
realizado um estudo sobre os designers com quem a 
empresa colabora e de que forma o estilo e linhas das suas 
peças influenciam o mercado em que a empresa se insere. 

Na segunda parte, é realizado um estudo sobre as empresas 
concorrentes situadas no mesmo mercado. Posteriormente 
são também analisados os produtos e designers que 
colaboram com as mesmas.

De La Espada

A marca, fundada pelo casal Luís de Oliveira (figura 2) e 
Fátima De La Espada em 1993, foi moldada em função das 
técnicas e materiais utilizados na produção. A filosofia da 
empresa assenta na visão em que a pessoa é o centro de 
todo o desenvolvimento do produto. Através do conforto, 
do tato, do detalhe e da longevidade dos seus produtos, a 
empresa acredita que estes podem influenciar o estado de 
espírito e emocional das pessoas.

Em 1996, após verificar a ausência de mobiliário 
contemporâneo de qualidade em Londres, o casal decide 
abrir a primeira loja da marca no local. Nesta, eram vendidas 
peças de mobiliário contemporâneo da sua autoria. Após 
a compra da Brasão, o seu catálogo era essencialmente 
composto pelas linhas Classic e Atlântico (figura 3), que 
refletiam a sobriedade dos materiais utilizados e os valores 
defendidos pela empresa. A primeira grande fase da De La 
Espada é então marcada pela empresa como designer/
fabricante/vendedora das peças de mobiliário. 

 

2.1 Histórico da empresa

Figura 2 - Luís de Oliveira

Fonte - De La Espada

Figura 3 - Linha Atlântico

Fonte - De La Espada
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No ano de 2007, dá-se por encerrada a primeira fase 
aquando a decisão da empresa decide abandonar o 
desenho das suas próprias peças de mobiliário, passando 
esta função para designers de renome internacional, 
que serão discutidos posteriormente. A interação dos 
designers com a equipa de desenvolvimento de produto 
da empresa, criou um dinamismo na conceção de 
mobiliário desconhecido até então pela mesma (figura 4). 
Esta interação resultou no desenvolvimento de produtos 
conforme a visão do designer, mas sem prescindir dos 
valores da empresa. Deste modo, no seguimento desta 
segunda fase, procede-se ao encerramento das lojas físicas 
existentes. Com esta decisão, a empresa desenvolveu uma 
rede de revendedores de forma a vender e promover os 
seus produtos.

Os escritórios estabelecidos em New York e em Londres 
são responsáveis por resolver questões ligadas às vendas, 
marketing e relações com os clientes. O desenvolvimento e 
produção das peças estão situados em Portugal, na Brasão 
De La Espada.  

Brasão De La Espada

Estabelecida na região costeira do Centro de Portugal, no 
concelho de Mira (figura 5), a empresa Brasão de La Espada 
é conhecida pela produção de mobiliário em madeira 
maciça através da ligação entre as artes artesanais com as 
mais recentes tecnologias. A empresa surge em 2004, após 
a compra da Brasão, antiga fábrica de mobiliário de estilo 
clássico de formas ornamentais e detalhadas, pela marca 
De La Espada. 

Atualmente, a empresa conta com 68 colaboradores, 
entre eles os trabalhadores de produção, a equipa de 
desenvolvimento de produto, o gabinete comercial e a 
equipa de vendas.
A fábrica é dividida por várias zonas que correspondem às 
diversas etapas de produção. Estas, estão compreendidas 
em zonas de pré-produção, de produção (figura 6), de pré-
montagem, de pintura, de estofagem, de montagem e por 
fim, de embalamento.

Figura 4 - Designer Jason Miller e 
a equipa de desenvolvimento de 
produto

Fonte - De La Espada

Figura 5 - Localização da em-
presa em Portugal

Fonte - Imagem do autor

Figura 6 - Interior da fábrica

Fonte - Imagem do autor
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Conforme referido anteriormente, a empresa tem ao seu 
dispor uma vasta rede de revendedores que estabeleceu ao 
dar entrada na segunda fase. Isto conferiu à De La Espada 
uma forte presença em todo o mundo. Com o intuito de 
se perceber a distribuição do mercado da empresa foram 
requisitados dados referentes ao ano de 2018 junto da 
equipa de vendas, os quais foram gentilmente cedidos para 
análise. 

Terminada a análise, os resultados foram extrapolados 
para uma representação ilustrativa (figura 7). Segundo os 
dados recolhidos, percebe-se a forte presença da empresa 
no mercado norte-americano (47%). Este fator advém dos 
utilizadores desta região cubiçarem peças de mobiliário 
de alta qualidade e da autoria de grandes designers 
internacionais. O mercado europeu corresponde a 23%, a 
Ásia e Austrália a 16% e o Reino Unido a 14%.

2.2  Presença no mercado

Figura 7 - Presença da empresa em diferentes mercados

Fonte - Imagem do autor
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Um catálogo é uma ferramenta de marketing que tem 
como objetivo a divulgação de produtos ou serviços que 
uma empresa dispõe aos seus clientes.

Ao analisar o presente catálogo, disponibilizado no website 
da empresa (figura 8), pode-se observar várias tipologias 
de produtos. As linhas de mobiliário da De La Espada são 
compostas por mesas, camas, cadeiras, candeeiros e 
espelhos. Esta variedade de produtos possibilita que usando 
exclusivamente as suas peças, a empresa torne possível 
mobilar inteiramente uma casa.

A empresa opera no mercado de alto luxo pela qualidade 
intrínseca dos materiais utilizados nos seus produtos, mas 
também pelo desenho da forma e detalhes minuciosos.  
O estilo estético do mobiliário praticado pela empresa, 
possuí claras influências do movimento Art & Crafts e do 
design Escandinavo da década de 50. Alguns arquitetos, 
como Tadao Ando, John Pawson e Álvaro Siza também 
tiveram impacto no estilo adotado pela empresa.

No mobiliário, compreende-se a existência de várias 
famílias de produtos. Isto porque, quando o designer realiza 
o processo de desenho, nunca cria algo que seja “apenas 
uma cadeira ou uma mesa”, mas sim, um conjunto de 
peças que estão ligadas entre si e que possuem a mesma 
linguagem e pensamento (figura 9).

Outro elemento que se identifica no catálogo é a diversidade 
de materiais utilizados nos produtos, como mármores, 
cobre, latão e ferro fundido. Apesar da empresa ser 
unicamente produtora das peças em madeira e estufagem, 
esta faz uso de outros materiais de forma a criar produtos 
únicos (figura 10). Os materiais são adquiridos a empresas 
que ofereçam a mesma qualidade e rigor geométrico que 
a De La Espada procura incutir nas suas peças. 

Vale a pena referir que, atualmente, a empresa não possui 
produtos no seu catálogo que foram desenvolvidos e 
desenhos a nível interno, pela equipa de desenvolvimento 
de produto. Apenas existe a venda esporádica de alguns 
produtos desenvolvidos durante a primeira fase da empresa 
para clientes específicos.

 

2.3  Catálogo da empresa

Figura 8 - Algumas peças pre-
sentes no catálogo da empresa

Fonte - De La Espada

Figura 9 - Linha “Elliot” de Jason 
Miller

Fonte - De La Espada

Figura 10 - Uso de diversos 
materiais, detalhe da mesa 
“Marlon” por Luca Nichetto

Fonte - De La Espada
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2.4  Designers da empresa

Conforme discutido no tópico anterior, só apenas em 
2007, na segunda fase da empresa, é que a De La Espada 
começou a trabalhar em conjunto com designers de reno-
me internacional. Através desta colaboração foi possível a 
criação de um novo dinamismo entre empresa e designer, 
o que resultou na fusão entre o mais prestigiado design 
com as ilustres capacidades dos artesãos e técnologias de 
produção. 

Apesar de todos os estúdios possuírem linhas de pensamento 
e abordagens diferentes, é possível perceber uma filosofia 
comum entre os produtos da De La Espada. Deste modo, 
é possível de serem combinados, originando contextos 
únicos em cada habitação. As seguintes informações em 
que realçam os detalhes de cada estúdio, tem por base o 
website da empresa. 

Autoban

A origem do estúdio Autoban deu-se em 2003. Estabelecido 
em Istambul e fundado pelos designers Seyhan Özdemir e 
Sefer Çağlar (figura 11), iniciou a sua pareceria com a De La 
Espada em 2007.

Com elevado prestígio no mundo do design, o estúdio 
multidisciplinar aborda diversas áreas como a arquitetura, 
design de produto, interiores e experimental. A sua fonte de 
inspiração é centrada na natureza e na cultura diversificada 
de Istambul, uma vez que sofre influências do ocidente e 
oriente, bem como o artesanato local. Nos seus projetos 
é possível identificar uma forte influência do movimento 
Bauhaus e Art Nouveau e dos arquitetos Le Corbusier e 
Mies Van Der Rohe.

O estúdio procura criar peças que sejam pensadas para 
um determinado espaço e função. Deste modo, os seus 
produtos possuem um design contemporâneo, como 
é possível verificar na figura 12, com linhas simples e 
minimalistas com materiais de elevada qualidade. 
A De La Espada consegue traduzir fisicamente nos seus 
produtos a visão do estúdio. Os artesãos em conjunto 
com as tecnologias de produção e o uso de materiais de 
excelência resultam em peças com detalhes minuciosos.
 

Figura 11 - Designers Seyhan 
Özdemir e Sefer Çağlar

Fonte - De La Espada

Figura 12 - “Nest Lounge Chair” 
por Autoban

Fonte - De La Espada
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Nichetto

Luca Nichetto, apresentado na figura 13, fundou o seu 
estúdio multidisciplinar em nome próprio, no ano de 2006 
em Veneza. Especializado em design industrial, design de 
produto e de consultoria, o estúdio, desde a sua origem, 
marcou presença no mundo do design com as suas 
abordagens pioneiras e igualmente clássicas. As suas 
inspirações resultam do fascínio pela natureza, o artesanato, 
a moda, a arte e a carpintaria.

Na sua linha de mobiliário “Nichetto” é possível identificar 
influências dos grandes arquitetos da década de 50, Design 
Escandinavo e movimentos italianos Pós-modernistas. Os 
produtos são desenhados de modo a adequarem-se a 
diversas tipologias de espaços, uma vez que na sua origem, 
está presente a colaboração entre o design e as diversas 
áreas disciplinares que o rodeiam.

A apresentação das primeiras peças da parceria entre Luca 
Nichetto e a De La Espada, surge em 2014 na Stockholm 
Design Week. Nesta feira, deu-se a conhecer ao público 
a Elysia Lounge Chair (figura 14), que utiliza uma estética 
clássica onde predominam acabamentos naturais, formas 
complexas e a elevada qualidade da estufagem, o que 
resulta numa peça rica em detalhe.
 

Neri & Hu 

Com a abertura do estúdio “Neri & Hu” em 2006, o casal 
Lyndon Neri e Rossana Hu (figura 15), natural da China, 
tem como objetivo o permanente desafio das regras já 
estabelecidas, com o intuito de potenciar o design das 
peças. Através desta perspetiva, os designers tentam 
encontrar beleza nos materiais em bruto que de outra 
forma não seria reconhecida. 

O casal de designers encontra inspiração nas habitações 
e vida quotidiana de Shangai, o que resulta numa 
reinterpretação moderna das formas presentes no 
mobiliário e arquitetura tradicional. 

Figura 13 - Designer Luca 
Nichetto

Fonte - De La Espada

Figura 14 - “Elysia Lounge Chair” 
por Luca Nichetto 

Fonte - De La Espada

Figura 15 - Designers Lyndon 
Neri e Rossana Hu 

Fonte - De La Espada
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O estúdio interdisciplinar conta com mais de 88 
trabalhadores e soma diversos prémios nas áreas de 
design e arquitetura. A parceria entre a Neri&Hu com a De 
La Espada iniciou-se em 2013 na New York Design Week 
aquando a apresentação das primeiras peças. 

Uma das suas referências no mundo do design é o 
casal icónico, Charles e Ray Eames, pela forma como 
abordavam o design como uma área multidisciplinar. A 
linha “Solo”, produzida pela De La Espada, apresentada na 
figura 16, serve de homenagem ao casal Eames, uma vez 
que serve de reinterpretação à sua visão na atualidade.

 

Jason Miller

Com uma assinatura bem distinta dos de mais, Jason 
Miller (figura 17) destaca-se pelo seu design elegante, de 
materiais luxuosos e historicamente ricos. Estabelecido em 
New York, é um conceituado designer industrial, fundador 
do seu estúdio, autointitulado de “Jason Miller”, e é 
também proprietário da marca de iluminação “Roll&Hill”. O 
designer concebe vários produtos nas áreas do mobiliário, 
acessórios, interiores e iluminação. Neles são percetíveis 
claras influências da cultura americana e design italiano 
com curvas expressivas e luxuosas. 

As casas centenárias de Brooklyn constituem uma das mais 
notáveis fontes de inspiração para Jason (figura 18). Uma 
vez que estas possuem vários detalhes intactos no seu 
interior, como as lareiras e o entalhamentos na madeira. 
O designer sente então a necessidade de preencher estes 
espaços. Através da mistura do velho com o moderno são 
criados produtos intemporais em que as linhas e formas 
refletem a mistura dos tempos. Posto isto, verifica-se um 
grande interesse pelo espaço e de como este é capaz de 
criar experiências e manifestar estilos de vida.

 

Figura 16 - Linha “Solo” por 
Neri&Hu 

Fonte - De La Espada

Figura 17 - Designer Jason Miller

Fonte - De La Espada

Figura 18 - Casas centenárias de 
Brooklyn

Fonte - Brownstoner
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Studioilse

Ilse Crawford, designer e diretora criativa, tem como 
propósito na criação das suas peças a restauração do 
conceito de família que tem vindo a desaparecer nos 
últimos anos. A designer (figura 19) acredita que as cadeiras 
nos tornaram seres mais individuais, uma vez que não 
existe o sentimento de partilha. A linha “Bench” promove 
a interação entre as pessoas pela partilha e convívio (figura 
20).

Deste modo, Ilse coloca o ser humano e as suas 
necessidades e desejos no centro do seu trabalho. Através 
dos seus projetos, a designer procura criar espaços em que 
as pessoas se sintam confortáveis e em casa. 

Os materiais usados possuem grande importância no 
produto final, uma vez que acredita que estes originam 
uma conexão emocional entre o indivíduo e a peça.
Ilse e a sua equipa multidisciplinar estão estabelecidos em 
Londres e começaram a parceria com a De La Espada em 
2009.

Matthew Hilton

Com a globalização das comunicações e trocas comerciais, 
a relação existente entre o designer, o fabricante e 
vendedor tem vindo a sofrer um distanciamento. Matthew 
Hilton decide intervir, em 2007, com um novo processo de 
desenvolvimento nos seus produtos que aproxima todos 
os intervenientes (Hilton, 2019).

Matthew (figura 21) procura transmitir no desenho dos 
seus produtos formas simples, mas que na realidade 
possuem um complexo e elaborado pensamento de 
design e engenharia. Todas as vistas e formas do produto 
são consideradas por igual, tendo o mesmo grau de 
importância, o que possibilita a apreciação como um todo. 
Os constrangimentos e desafios de formas “impossíveis” 
são alvo do interesse do designer uma vez que, após 
concretizadas criam uma enorme satisfação. 

Figura 20 - “Bench” por 
Studioilse

Fonte - De La Espada

Figura 21 - Designer Matthew 
Hilton

Fonte - De La Espada

Figura 19 - Designer Ilse 
Crawford

Fonte - De La Espada
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Exemplo disso, a linha “Light” é composta por mesas capazes 
de suportar elevadas quantidades de peso no seu tampo, 
apesar de possuir uma estrutura de pés aparentemente 
frágil (figura 22). As limitações do espaço físico são também 
um dos aspetos influenciadores no seu trabalho, uma vez 
que tenta reduzir o impacto dos seus produtos originando 
uma leveza visual.

O designer seleciona materiais robustos, como a madeira 
maciça, o ferro fundido e o latão nos seus produtos. Na 
figura 23 verifica-se a utilização de dois materiais, que 
nas suas propriedades físicas são distintos, mas quando 
utilizados em conjunto criam um novo potencial nos 
produtos. Através destes, tenta incutir-lhes um carácter 
de longevidade, uma vez que faz parte da sua filosofia de 
trabalho. Quanto mais utilização e marcas de uso a peça 
tiver, maior será a sua valorização. 

A colaboração entre Matthew Hilton e a De La Espada 
começou em 2008. Para o designer, a empresa teve um 
grande impacto na sua vida profissional, uma vez que lhe 
permitiu formar o seu estúdio. A De La Espada apresenta 
um grande respeito pelos materiais e perícias dos artesãos, 
o que permite ao designer desafiar os limites do desenho e 
processos de produção. 

De forma a gerar um melhor entendimento da presença da 
empresa no mundo, realizou-se uma análise de mercado. 
Um dos instrumentos que pode contribuir positivamente 
para este estudo é o processo de benchmarking. 

O benchmarking é definido como um modelo de negócio 
que faz uso recorrente da prática “learn from the best”. 
Através do seu uso é possível identificar os pontos fortes 
e fracos, e perceber as vantagens competitivas dos 
concorrentes de mercado. Deste modo, o benchmarking 
é um processo de identificação contínua, compreensão e 
ajuste das suas práticas com o intuito de obter uma melhor 
performance, seja num produto, serviço ou equipamento 
(Markovic, Dutina, & Kovacevic, 2011).

2.5 Concorrência no mercado

Figura 22 - Detalhe das pernas 
das mesas da linha “Light”

Fonte - De La Espada

Figura 23 - Detalhe da utilização 
da madeira com ferro fundido

Fonte - De La Espada
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Numa primeira fase, realizou-se um levantamento de 
indústrias no mesmo sector de atividade e faixa de mercado, 
ou seja, empresas que produzam mobiliário de alto-luxo. 
Após a sua identificação, procedeu-se à realização de um 
resumo do histórico de cada empresa, bem como o ano e 
o país de origem. 

Na fase seguinte, conforme a informação recolhida 
anteriormente, foram identificados vários produtos das 
empresas que vão de acordo com as tipologias praticadas 
pela De La Espada, ou seja, cadeiras, sofás, camas, mesas e 
iluminação. Os autores dos produtos nomeados e/ou que 
fazem parte dos catálogos das empresa, foram também 
alvo de pesquisa.

Empresas concorrentes

Neste estudo foram analisadas várias empresas consagradas 
no design de mobiliário a nível mundial. Após a recolha de 
informação, esta foi organizada segundo o país de origem 
e o ano de surgimento (figura 24). 

Numa primeira observação, é possível verificar o 
aglomerado de empresas na Europa, sendo que a única 
de fora desta região é a Herman Miller, uma vez que está 
situada na América. A Itália é o país onde existe uma maior 
concentração das empresas, seguida da Alemanha e 
Dinamarca. Este factor está diretamente relacionado com 
a  origem de vários movimentos e estilos de design nestas 
regiões, como o design italiano e escandinavo.

A única empresa estabelecida em território nacional é a 
WeWood. Esta possui um histórico muito semelhante à 
De La Espada, uma vez que a empresa também possuiu 
diversas fases e estratégias de mercado. A última consistiu 
no início de várias colaborações com designers de renome 
internacional.

Outro ponto a realçar é a data de origem de algumas das 
empresas. A Fritz Hansen, estabelecida na Dinamarca, conta 
com 150 anos de história da marca, enquanto que a Thonet, 
localizada na Alemanha, têm mais de 200 anos. Outras 
empresas são relativamente recentes, não possuindo mais 
de 15 anos de existência, como a Muuto, E15 e WeWood. 
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Figura 24 - Empresas do mesmo sector industrial 

Fonte - Imagem do autor
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Produtos e Designers

Com base nas indústrias recolhidas na fase anterior, foi 
realizado um levantamento dos seus produtos de acordo 
com as tipologias existentes na De La Espada (figura 25). 
Neste estudo, não foram discriminados os processos de 
fabrico e materiais, uma vez que, tanto estes produtos 
como os da De La Espada são direcionados para o mesmo 
público alvo. 
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Figura 25 - Recolha de produtos e designers de empresas concorrentes

Fonte - Imagem do autor
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Durante a investigação dos catálogos e soluções 
apresentadas pelas empresas, verificou-se o carácter 
histórico e intemporal associado a algumas peças, pelo 
desenho inovador, uso de novos materiais e tecnologias 
de fabrico. Neste contexto podem-se destacar a cadeira 
“noº 14” da Thonet (1859) de madeira dobrada, a cadeira 
“Zig Zag” (1934) de Gerrit Rietveld, a cadeira “Panton” (1960) 
pela injeção de plástico, a “LCW” (1945) por contraplacado 
moldado e o sofá “LC2” com armação de tubo de aço 
(figura 26). 

Outras peças tornaram-se historicamente relevantes devido 
às intenções e valores que prendiam comunicar. A “Up”, 
representada na figura 27, é considerada o primeiro projeto 
de design industrial que retratava uma declaração política 
pela igualdade de género e direitos das mulheres. 

Neste estudo, é possível verificar que existem, 
maioritariamente, duas tipologias de design nos produtos 
presentes, o design italiano e o design escandinavo. 

Nas empresas estabelecidas em Itália tornam-se percetíveis 
as fortes influências às suas raízes. Segundo Bosoni (2008) 
o design italiano de mobiliário atravessou diversas fases e 
estilos ao longos dos últimos 100 anos, porém nunca perdeu 
a essência e mantém-se como um estilo consagrado até 
aos dias de hoje. A tendência para uso de formas inspiradas 
pela figura humana e natureza é percetível nos produtos 
da Ceccoti Collectioni, conferindo-lhes uma sensação 
de movimento no espaço (figura 28). O grupo Memphis, 
composto por arquitetos e designers da década de 70, e 
que apesar de não seguir nenhum estilo específico, teve 
um grande impacto no mundo do design pelas formas e 
estéticas ousadas, bem como o uso de cores vivas. Este 
movimento está presente, no cadeirão “Up” (figura 27).

Figura 26 - Peças de carácter 
histórico e intemporal

Fonte - Imagem do autor

Figura 27 - “Up” por Gaetano 
Pesce

Fonte - Adaptado de B&B Italia

Figura 28 - “Twenty Two” por 
Jaime Hayon

Fonte - Adaptado de Ceccoti Collectioni
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O design escandinavo é original da região da Escandinávia, 
nomeadamente de países como a Noruega, Suécia, 
Dinamarca, Finlândia e Islândia. De acordo com Fallen (2013) 
o design escandinavo era definido como uma identidade 
nacional dos países de origem. Com a massificação 
e globalização dos seus produtos, o cerne do design 
escandinavo perdeu-se gradualmente, estabelecendo-se 
como uma tendência de mercado e estilo de vida. 

A utilização de materiais de alta qualidade, a atenção ao 
detalhe,  formas minimalistas e funcionais (figura 29) que 
promovem ambientes simples e de clareza visual são o que 
melhor caracterizam o design escandinavo (Silva, 2016). Em 
empresas como a Artek, Vitra, Fritz Hansen e Carl Hansen & 
Son, é possível identificar o estilo escandinavo em diversos 
produtos, uma vez que grande parte dos designers e 
arquitetos são provenientes da região da Escandinávia. 

No decorrer do presente estudo, também se realizou o 
levantamento dos designers mais notórios de cada uma 
das empresas. Tal como a De La Espada, as indústrias 
de mobiliário estudadas dispõem de colaborações com 
designers de renome mundial. Entre eles pode-se destacar 
o casal Charles e Ray Eames, Alvar Aalto, Le Corbusier, Tadao 
Ando, Arne Jacobsen e Hans J. Wegner (Figura 30). O seu 
trabalho, serve até hoje como referências de excelência 
no mundo do design. É de notar a forte presença de 
arquitetos associados ao desenho de mobiliário. Segundo 
Silva (2016), isto advém, do momento de transição das 
produções artesanais para a produção industrial, em que 
os arquitetos devido aos seus conhecimentos em diversas 
áreas, eram os mais promissores para ocupar o cargo. Ou 
então, no momento de idealização de espaços interiores, 
os arquitetos, não conformados com as opções presentes 
no mercado, optavam por desenhar as próprias peças.

Figura 29 - “Shell Chair” por 
Hans J. Wegner 

Fonte - Adaptado de Carl Hansen & Son

Figura 30 - Designers icónicos

Fonte - Imagem de autor
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Durante a realização do estágio na empresa foram 
desempenhadas várias tarefas e projetos que refletem o 
papel da equipa de design de produto na empresa, bem 
como o seu quotidiano.
No decorrer desse período foram desenvolvidos diversos 
projetos, no entanto só foram selecionados os mais 
relevantes e que melhor demonstram as aprendizagens 
adquiridas. Deste modo, este capítulo é dedicado aos 
projetos explorados no estágio, tais como:

• Envolvimento no material de embalagem
• Redesenho do encaixe do sofá Armstrong
• Redesenho das ligações da estrutura da cama   
 Platform
• Byredo Pouf
• Mesas 501 e 502 de Aires Mateus

Em cada um dos projetos é detalhada a problemática 
existente, bem como as soluções encontradas. Em todos 
eles, acompanhou-se de perto a sua evolução de modo a 
garantir que tudo corresse como planeado. 

Apesar do seguinte projeto não possuir uma relação direta 
com o desenvolvimento de produtos na empresa, tornou-
se uma etapa importante durante o percurso do estágio. O 
contacto com empresas de outros sectores de indústria e as 
reuniões com os fornecedores permitiram ter consciência 
da realidade industrial. Desta forma, contribuiu sobretudo 
para o crescimento pessoal e profissional.

3.1  Envolvimento no material de embalagem
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Caixas de hardware

O reenvio de ferragens pertencentes às peças de mobiliário, 
constituem um dos maiores problemas enfrentados pela 
empresa. A estes estão associados o preço do material, 
assim como o elevado custo de transporte das mesmas. 
Esta necessidade de reenvio deve-se à falta de atenção do 
cliente. No momento de desembalar o produto, a respetiva 
caixa (figura 31) que transporta as ferragens é ignorada e 
colocada no lixo. Isto acontece pela coloração da caixa 
e do restante embalamento serem semelhantes. Não 
encontrando a caixa, o cliente exige o reenvio da mesma, 
o que originava despesa desnecessária para a empresa.

Uma solução encontrada para o problema, envolveu 
a criação de um impacto visual no utilizador. A fonte 
tipográfica utilizada na caixa foi aumentada e acompanhada 
pela palavra “hardware” em todas as faces. A utilização de 
cores que se distinguem do restante embalamento também 
foram alvo de estudo, passando a utilizar a cor branca como 
fundo e o vermelho para a tipografia. Na figura 32 está 
representado o resultado final. Desde a implementação 
deste novo sistema de embalamento de ferragens, não foi 
reportado mais nenhum caso.

Alteração do material de embalagem

Atualmente, a empresa encontra-se num processo de 
transição dos seus produtos de embalagem com base em 
plástico (figura 33) para soluções mais ecológicas, e por 
sua vez, mais recicláveis e biodegradáveis. Esta mudança 
deve-se à necessidade de contribuir para a diminuição de 
poluição no planeta e uma maior sensibilização do cliente 
final a querer um produto “mais limpo”. 

Figura 31 - Caixa de hardware, 
versão antiga 

Fonte - Imagem de autor

Figura 32 - Caixa de hardware, 
versão final

Fonte - Imagem de autor

Figura 33 - Embalamento inicial 
das peças antes da intervenção

Fonte - Imagem de autor
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O primeiro produto que passou pela fase de transição de 
material foi a fita cola de polipropileno. Esta possuí uma 
grande importância no material de acondicionamento da 
peça, uma vez que é responsável pela fixação de todos 
os materiais de embalagem ao produto. O polipropileno, 
apesar de ser um material possível de reciclar, não é 
biodegradável, logo não se decompõe por meio de agentes 
naturais. O material elegido como substituição foi a fita de 
papel kraft com resina natural como adesivo (figura 34). 
    
Outros produtos que são essenciais para a proteção das 
peças, durante o transporte até ao cliente final são, os perfis 
de espuma de polietileno e o papel de bolha (figura 35). Os 
perfis de espuma são um material esponjoso que permite 
minimizar o impacto de golpes inesperados nas esquinas 
das peças. O papel de bolha serve como proteção global de 
toda a peça. Este é constituído por um laminado de plástico 
de bolha com papel kraft, que lhe confere maior resistência. 
Dado que, ambos os produtos são compostos por plástico 
não é possível a sua biodegradação. O papel bolha, uma 
vez que é concebido pelo processo de laminagem de dois 
materiais distintos, torna impossível a sua reciclagem. 

Após uma fase de pesquisa, foram encontrados alguns 
produtos que podiam ser do interesse da empresa. Com 
a realização de alguns testes de impacto, as cantoneiras 
de cartão revelaram resultados significativos, uma vez 
que salvaguardavam com mais eficácia a peça do que os 
perfis de espuma. O papel canelado e o papel de bolha 
biodegradável, são possíveis soluções para o problema em 
questão. Atualmente ainda se encontram em fase de testes 
(figura 36) de forma a perceber qual deles melhor satisfaz 
as necessidades da empresa.  

Figura 34 - À esquerda fita cola 
de polipropileno e à direta fita 
cola de pape

Fonte - Imagem de autor

Figura 35 - Perfis em 
polietileno e papel de bolha, 
respetivamente

Fonte - Imagem de autor

Figura 36 - Testes de 
embalagem realizado com 
materiais biodegradáveis

Fonte - Imagem de autor
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3.2  Redesenho do encaixe do sofá Armstrong

Desenhado por Matthew Hilton para a De La Espada, a 
coleção de Sofás Armstrong exprimem-se como peças 
discretas e sublimes de formas simples e suaves (figura 37). 
Um dos detalhes mais interessantes desta coleção são as 
suas pernas em ferro fundido que os sustentam. Os sofás 
são compostos pelo assento de tecido, uma estrutura de 
madeira que envolve todo o corpo e os pés. 

Uma característica valiosa da empresa é o apoio ao cliente. 
Existe uma necessidade de feedback por parte do mesmo, 
de forma a perceber se o cliente está satisfeito com a 
qualidade do produto e se este corresponde aos valores da 
defendidos pela marca. 

Quando um cliente que adquiriu um sofá Armstrong notou 
um defeito na estrutura de madeira reportou-o de imediato 
à empresa. Numa das extremidades do sofá era possível 
verificar uma separação da ligação entre as duas peças da 
estrutura, visível na figura 38.

Após a reclamação do cliente verificou-se que todas as 
ligações da estrutura do quadro são compostas por encaixes 
de topo de 45º (figura 39). Este encaixe de madeira possui 
uma resistência relativamente fraca quando comparado 
com outros encaixes, uma vez que a superfície de colagem 
está localizada no topo, num sentido perpendicular às 
fibras da madeira. 

Analisando o contexto do problema, decidiu-se redesenhar 
a ligação da estrutura. Esta teria de obedecer a alguns 
requisitos técnicos, como a preservação da linha de junta 
no plano frontal do sofá, respeitar as dimensões de cada 
componente para o posicionamento de outros elementos 
e a facilidade de fabrico pela tecnologia de CNC.

Figura 37 - Linha “Armstrong” de 
Matthew Hilton

Fonte - De La Espada

Figura 38 -Separação dos dois 
componentes da estrutura

Fonte - De La Espada

Figura 39 - Representação de 
um encaixe de topo a 45º

Fonte - Adaptado de Craft Man Space
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Após o estudo mais aprofundado dos encaixes existentes, 
com a aplicação em mobiliário, optou-se por um encaixe 
baseado no “half lap joint” (figura 40) e no encaixe de topo 
a 45º, uma vez que um dos requisitos seria manter a linha 
de junta. 

O encaixe eleito, apresentado na figura 41, possibilita uma 
maior área de colagem da superfície de direção paralela 
às fibras, o que resulta num encaixe de elevada resistência 
mecânica. Adicionalmente, decidiu-se incluir uma cavilha 
de diâmetro de 10 milímetros para reforçar toda a estrutura 
(figura 42). O aspeto final do encaixe pode ser verificado na 
figura 43.

Todo o processo de produção da nova versão de encaixe 
da estrutura foi acompanhado de perto, sendo registado 
e documentado em todas as fases, especialmente na 
prototipagem. Isto garantiu que todo desenvolvimento 
decorresse conforme esperado.

Figura 40 - Representação de 
um encaixe “Half Lap Joint” 

Fonte - Adaptado de Craft Man Space

Figura 41 - Resultado final do 
novo encaixe

Fonte - Imagem de autor

Figura 42 - Aplicação da cavilha

Fonte - Imagem de autor

Figura 43 - Aparência do novo encaixe, vista superior e inferior

Fonte - Imagem de autor
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3.3  Redesenho das ligações da estrutura da cama 
                Platform

A cama Platform (figura 44) faz parte da coleção de peças 
de mobiliário desenhada pelo estúdio Neri&Hu para a 
empresa De La Espada. No seguimento do princípio de 
questionamento do potencial “design chinês”, que procura 
encontrar alternativas para os padrões existentes, surge 
então a cama Platform inspirada pelas camas “Opion”.Deste 
modo, o estúdio desenhou uma estrutura de madeira 
à volta da cabeceira da cama, que serve como mesa de 
apoio, onde é possível colocar livros e outros objetos. 
Outra característica é a sua capacidade de armazenamento 
pela existência de gavetas nas laterais da estrutura.

Após uma reclamação por parte de um cliente, detentor de 
uma cama “Platform”, verificar uma separação das ligações 
entre os ilhargueiros da cama (componentes laterais da 
cama) e a peseira. Uma vez que estava disponível uma cama 
“Platform” no armazém da empresa, alvo de uma sessão 
fotográfica para a promoção da mesma, realizou-se uma 
análise de observação direta e experimental ao produto, de 
modo, a gerar um melhor entendimento do problema.

No desenrolar da análise, percebeu-se que apenas dois 
elementos de ligação metálicos em conjunto com duas 
cavilhas faziam a junção dos componentes anteriormente 
referidos. A utilização destes elementos de fixação deve-
se à facilidade de transporte da cama desmontada e 
para a posterior montagem efetuada pelo cliente. Foram 
realizados vários testes (figura 45), que consistiam na prática 
de saltos na zona crítica, com o intuito de perceber se o 
problema da cama do cliente era um caso em esporádico 
ou se realmente, existia uma fragilidade nas ligações.

Os testes realizados demonstraram que, de facto, existia 
uma zona crítica nas ligações dos componentes, uma 
vez que se verificou uma rutura nas mesmas, conforme 
salientado pela figura 46. Por esse motivo, decidiu-se 
redesenhar as ligações dos ilhargueiros com a peseira, 
tendo em consideração que o aspeto geral e visível da 
cama manter-se-ia intacto. Aproveitando a intervenção a 
realizar à cama, a empresa tencionava fazer a alteração do 
estrado em ripas para painel.

Figura 44 - “Platform Bed” por 
Neri & Hu

Fonte - De La Espada

Figura 45 - Teste realizado à 
cama “Platform”

Fonte - Imagem de autor

Figura 46 - Detalhe da ligação 
entre os componentes após a 
realização dos testes

Fonte - De La Espada
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Após a realização de vários estudos e abordagens para 
solucionar o problema, optou-se pela elaboração de uma 
ligação com base no efeito de “sandwich”. Pretendia-se 
que os componentes do ilhargueiro envolvessem os da 
peseira, conforme visto na imagem (figura 47). Também 
foram acrescentadas ligações metálicas (parafusos) nos 
componentes que sofreram alterações dimensionais em 
zonas não visíveis, ou seja, por baixo da cama. Através 
destes, é possível criar uma melhor distribuição do peso 
pela cama e aumentar a resistência das ligações. 

Após o desenvolvimento das alterações em Solidworks, 
software de CAD 3D, foram realizados os desenhos técnicos 
para a produção. Concluído o primeiro protótipo com as 
novas alterações, decorreu uma fase de testes práticos, 
realizados também no modelo anterior, que consistia na 
realização de saltos na zona de conexão dos componentes 
(figura 48). Através destes, foi possível verificar um aumento 
considerável na resistência das fixações, uma vez que não 
existiu qualquer deformação visível nas ligações da cama.

Figura 47 - - Efeito de “sandwich” entre o ilhargueiro, peseira da cama e o estrado. 

Fonte - Imagem de autor

Figura 48 - Testes realizados ao 
protótipo com as alterações

Fonte - Imagem de autor
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3.4 Byredo Pouf

A empresa De La Espada para além de trabalhar em parceria 
com os designers de renome mundial, que foram alvo de 
estudo no capítulo anterior, também possui uma longa 
relação com a marca Byredo. 

A Byredo é uma marca de luxo europeia que procura 
estabelecer uma nova abordagem no desenho dos 
seus produtos, uma vez têm como base a criatividade, 
as emoções e as experiências do autor. A Byredo cria e 
desenvolve as linhas de produtos com materiais de elevada 
qualidade e atenção ao detalhe. O seu catálogo é composto 
por produtos de fragrância, mobiliário e acessórios.

A De La Espada tem como objetivo traduzir nos seus 
produtos a visão da marca Byredo. As peças produzidas 
são compostas por sofás e daybeds, em que a estufagem 
é feita com recurso a couro de vaca. A estrutura, em torno 
do estofo, é em madeira de nogueira americana (figura 49).

Com o objetivo de expandir a linha de produtos produzida 
pela De La Espada, a marca Byredo propôs a criação de um 
novo elemento para a gama de mobiliário, o pouf. Este, tal 
como os restantes produtos da linha, seria estofado com 
couro de vaca. O projeto iniciou-se com a criação de uma 
armação interior em madeira, para que sirva de sustento a 
toda a estrutura (figura 50). A produção do pouf, deverá ter 
em conta os processos produtivos de madeira, a aplicação 
de espumas e de estufagem praticados pela fábrica. 

Após a aprovação do projeto pela marca Byredo e a equipa de 
desenvolvimento de produto da De La Espada, procedeu-se 
à realização dos desenhos técnicos para produção (Anexo 
A).Todas as etapas de produção foram acompanhadas de 
forma de garantir que o projeto decorresse como planeado 
e assegurassem os padrões de qualidade exigidos pela 
marca. Na Figura 51 estão representadas as várias etapas 
de produção. 

Figura 49 - Sofas Byredo 
produzidos pela Brasão De La 
Espada

Fonte - Digital Fluidity

Figura 50 - Estrutura interna do 
pouf

Fonte - Imagem do autor
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Figura 51 - Etapas de produção do pouf Byredo

Fonte - Imagem do autor
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3.5 Mesa 501 e 502 por Aires Mateus

Manuel e Francisco Aires Mateus (figura 52)  formam uma 
dupla de arquitetos responsáveis por um dos mais ilustres 
ateliers de arquitetura portuguesa. Os dois irmãos, nascidos 
em Lisboa, desde tenra idade tiveram uma grande ligação 
às artes devido ao pai, arquiteto, e à sua mãe, pintora, o que 
lhes conferiu as bases para o seu futuro (Cardoso, 2015).

Em 1983, os irmãos desenvolveram diversos projetos como 
colaboradores do arquiteto de renome, Gonçalo Byrne. Só 
em 1986 é que os irmãos abriram o seu atelier pessoal e 
começaram a desenvolver projetos em nome próprio. As 
suas instalações estão atualmente situadas em Lisboa.

Com mais de 30 anos de existência, o atelier é responsável 
por inúmeras edificações nacionais e internacionais 
como a nova sede da EDP, Casa em Monsaraz, o Projeto 
Cabanos do Rio, Centro de Convívio de Grândola (figura 
53). Os irmãos foram também responsáveis pelo projeto 
da Faculdade de Arquitetura de Tournai na Bélgica (Lopes, 
2017).

No desenvolvimento dos seus projetos de arquitetura, 
o atelier Aires Mateus, sentiu a necessidade de também 
desenvolver peças de mobiliário com a mesma linguagem 
minimalista dos seus projetos, como forma de complemento 
às suas obras. 
Após o contacto entre as duas entidades, a De La Espada 
ficou responsável pelo desenvolvimento da nova linha de 
mobiliário desenhada pelos irmãos Aires Mateus.

Figura 52 - Irmãos Aires Mateus

Fonte - Archipelvzw

Figura 53 - Centro de Convívio 
de Grândola por Aires Mateus

Fonte - Arcspace
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Este projeto teve como objetivo a preparação e a adaptação 
de duas mesas para a realidade produtiva da empresa. O 
projeto iniciou-se com a análise dos documentos cedidos 
pelos autores. Nestes estão representados vários conjuntos 
de vistas ortogonais das mesas que não apresentavam 
nenhum detalhe técnico, e que ficaram desta forma a cargo 
da empresa. Através dos documentos de referência foram 
desenvolvidas modelações para cada uma das mesas no 
programa Solidworks (CAD 3D). 

No decorrer do projeto foram detetadas algumas questões 
técnicas, como a fragilidade em alguns pontos críticos 
das mesas, sendo necessário o desenvolvimento de 
várias soluções para esses problemas e apresentando-as 
posteriormente ao atelier.

Com base nos inputs recebidos pelos autores, procedeu-
se à modelação final de ambas as mesas. Após finalizadas, 
respeitando os requisitos do autor e aprovado pela 
equipa de desenvolvimento de produto, foi desenvolvido 
a documentação técnica para a produção dos primeiros 
protótipos. Os desenhos técnicos correspondentes à mesa 
501 podem ser verificados no Anexo B.

Na produção das mesas existiu um acompanhamento 
constante, em especial no momento da pré-montagem e 
montagem do protótipo final. As etapas da produção foram 
documentadas e podem ser verificadas nas figuras 54 e 55.
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Figura 54 - Primeiro protótipo da mesa 501

Fonte - Imagem do autor

Figura 55 - Primeiro protótipo da mesa 502

Fonte - Imagem do autor

40



Capítulo IV 
Projeto



O Design na circularidade de desperdícios:
Estágio na empresa Brasão De La Espada



4.1 Oportunidade de intervenção

Durante a visita realizada às instalações da fábrica, no 
início do estágio, foi possível verificar a quantidade 
de desperdícios de madeira resultantes do fabrico de 
mobiliário. Com o decorrer do estágio, estes aumentaram 
de forma significativa (figuras 56 e 57). 

Uma vez que a empresa opera dentro do mercado de luxo, 
os seus produtos são da mais alta qualidade e, por sua vez, 
a madeira utilizada também. Esta é proveniente de florestas 
sustentáveis, onde é gerenciada até ao momento do corte 
e posteriormente é realizada uma replantação. Associada à 
qualidade dos materiais está o elevado preço de custo. Por 
conseguinte, pode-se afirmar que os desperdícios gerados 
durante as várias etapas de produção são de elevada 
qualidade e preço.

Figura 56 - Desperdícios de madeira no armazém da fábrica

Fonte - Imagem do autor
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Figura 57 - Detalhe dos desperdícios de madeira no armazém da fábrica

Fonte - Imagem do autor
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Durante os meses de verão verifica-se uma maior 
acumulação dos desperdícios no armazém da fábrica. Isto 
acontece devido à inexistência de utilidade dos mesmos. 
No Inverno, quando se verificam temperaturas baixas, 
as sobras são utilizadas para o aquecimento da fábrica 
por meio da combustão (figura 58), o que resulta na 
desocupação do armazém. Neste processo é criado um 
ciclo para os desperdícios da madeira provenientes do 
fabrico de mobiliário.

Os desperdícios gerados pela empresa são de origem 
natural, logo, é relativamente fácil serem reutilizados, 
conferindo-lhes uma nova vida/função. O mesmo não se 
pode dizer de indústrias de outros sectores, pois os seus 
desperdícios possuem elevados graus de toxicidade. Deste 
modo, torna-se impossível a sua reutilização e  a reinserção 
no processo produtivo, afastando-se a hipótese de se retirar 
valor dos mesmos (Gassman, 2004). O facto de a madeira 
ser um material de fácil processamento e manuseamento 
torna-a oportuna para o desenvolvimento da economia 
circular da empresa.

4.2 Economia Circular

Segundo Abreu (2018), a economia circular é definida 
como uma abordagem económica que impacta sobre as 
empresas, sociedade e ambiente.

Ao contrário do modelo económico atual em que segue 
uma abordagem linear “take-make-waste”, o modelo 
baseado na circularidade tem em consideração a constante 
renovação do ciclo de vida de um produto. 

A temática da economia circular não é um assunto recente, 
tendo surgido no início da revolução industrial, no século 
XVIII, como forma de tornar mais eficiente o uso da matéria 
prima (Paula, 2018). 

Figura 58 - Sistema de 
aquecimento da fabrica 

Fonte - Imagem do autor
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Ao analisar a figura 59 compreende-se uma preocupação 
de se criar um melhor aproveitamento dos materiais sem 
que seja necessária a extração de novas matérias primas ou 
a sua destruição. Este princípio é apoiado por processos, 
como a reparação, reutilização, renovação e reciclagem, 
que permitem que os materiais sejam reinseridos no ciclo 
de produção (Ellen Macarthur Foundation, nd). 

Segundo Paula (2018) e Ellen Macarthur Foundation (nd) 
a economia circular baseia-se em três grandes princípios:

           • Desenvolvimento de produtos ou negócios que 
eliminem ou reduzam os desperdícios ou a poluição a 
estes associada.

          • Aumentar a longevidade de vida e a utilização das 
matérias primas conservando o seu valor económico.

           • Aumentar o ciclo de vida dos produtos ao 
fazer uso das ferramentas de reparação, reutilização,                          
renovação e reciclagem utilizando energias renováveis.

Com a utilização destes princípios a extração de matérias 
primas será reduzida drasticamente bem como os resíduos 
gerados durante os processos de fabrico. Os desperdícios 
serão então reinseridos nas linhas de produção tornando-
os úteis e valiosos para a empresa. Os produtos e 
componentes serão mantidos em utilização durante mais 
tempo, pois todo o seu ciclo de vida foi pensado para o 
efeito. A economia circular desse modo proporciona às 
empresas uma gestão mais sustentável.

Figura 59 - Princípios da Economia Circular 

Fonte - Circular Taysid
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4.3 Casos de estudo

Conforme referido anteriormente, o reaproveitamento dos 
desperdícios gerados na produção são um dos princípios 
da economia circular. A utilização dos mesmos para alguma 
finalidade, contribui para que a empresa se aproxime dos 
valores da circularidade. Ou seja, o ciclo das matérias 
primas utilizadas foi pensado previamente.

Deste modo, de forma a saber quais as aplicações existentes 
no mercado para a utilização dos desperdícios, segue-se 
uma fase de pesquisa de casos de estudo.

Os casos de estudo são definidos por uma metodologia de 
trabalho que se baseia na recolha de informação de outras 
instituições ou produtos no mercado, consoante a temática 
em estudo. Este tem como objetivo gerar conhecimento 
através da exploração de diferentes soluções já encontradas 
para a problemática a abordar.

Produção de calor 

A geração de calor proveniente da queima de madeira pode 
ser considerada um dos mais antigos usos para o material. 
Santos (2012) afirma que foi através desta utilização que 
o homem conseguiu habitar em diversas regiões do 
mundo, até mesmo em climas mais frios. De acordo com 
o relatório publicado pela Health Organization Regional 
Office for Europe (2015), o aquecimento das habitações 
pela combustão de madeira é utilizado por três biliões de 
pessoas no mundo.

Conforme referido anteriormente, a empresa faz uso deste 
princípio para o aquecimento da fábrica através da queima 
dos desperdícios de madeira
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Indústria de transformação

As indústrias de transformação fazem uso dos desperdícios 
de outras empresas de setor madeireiro para a produção de 
materiais compósitos com base em madeira. Esta tipologia 
de materiais provém da compressão de materiais resinosos 
com as partículas de madeiras previamente trituradas 
(figura 60). Os desperdícios utilizados são usualmente 
madeiras de baixa qualidade e dimensão (Cabaças, 2011). 
Os principais compósitos produzidos por estes meios são 
os aglomerados, o MDF (Medium Density Fiberboard), o 
plátex e os pallets.

Projetos DIY

Os projetos DIY (Do It Yourself) são uma iniciativa em que 
as pessoas através dos seus conhecimentos produzem 
objetos feitos por si dependendo unicamente da sua 
criatividade (figura 61). Habitualmente estes projetos estão 
ligados à decoração do espaço e fazem uso de materiais 
comuns, como papel, colas, madeira e plásticos.

Desenvolvimento de produtos para o mercado

Outra prática recorrente para a utilização dos desperdícios 
industriais de madeira é o seu reaproveitamento na 
criação de novos produtos para o mercado. Para além 
da valorização desta tipologia de materiais, também se 
promove uma economia sustentável.

The Forest – Mark Giglio – Estados Unidos, 2010

O artista Mark Giglio desenvolveu uma família com diferentes 
formas de árvores a partir de diversos desperdícios de 
madeira (figura 62). Após torneados, estes originam a forma 
da árvore inicial a que cada desperdício pertencia. Deste 
modo, Mark conseguiu criar um acessório de decoração 
contemporânea com linhas simples a partir de desperdícios, 
assim promovendo um design sustentável. 

Figura 60 - Madeira triturada

Fonte - Sergomel

Figura 61 - Projeto DIY com 
desperdícios de madeira

Fonte - Homecrux

Figura 62 - “The Forest” por Mark 
Giglio

Fonte - Pen Pencil Stencil
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Turned Birds – Lars Beller Fjetland - Noruega, 2013

O designer Lars Beller Fjetland concebeu uma linha 
produtos de decoração representando várias aves a partir 
do torneamento de restos de madeira (figura 63). Através 
deste projeto, o designer conseguiu conciliar a natureza 
e a sustentabilidade, princípios defendidos pelo mesmo. 
Esta linha de produtos representa corujas, pombos, pardais 
e pinguins, em que utiliza diferentes espécies de madeira, 
mogno, carvalho, nogueira americana, freixo e maple. 

Balancing Blocks – Fort Standard – Estados Unidos, 2012

A partir de desperdícios industriais de madeira, o estúdio Fort 
Standard desenvolveu um conjunto de blocos irregulares e 
facetados (figura 64). O produto tem como objetivo, como 
o nome indica, a criação de estruturas que se equilibrem 
desafiando a gravidade e as habilidades do construtor. Este 
grupo de peças utiliza como material a madeira de carvalho 
e tintas coloridas, que quando construídas conseguem 
gerar um elevado número de combinações, formas e cores.

Ao analisar as soluções existentes no mercado para o 
aproveitamento dos desperdícios de madeira resultantes da 
indústria madeireira, identificaram-se diversas aplicações. 
Em todas, faz-se uso das propriedades físicas intrínsecas na 
madeira, uma vez que, é um material de origem natural e 
facilmente reutilizável e trabalhado.

Apesar da existência de um ciclo já estabelecido entre a 
geração de desperdícios e a utilização dos mesmos para 
o aquecimento, identifica-se uma oportunidade de criar 
produtos de valor acrescentado através da intervenção 
nesta temática. Deste modo, pretende-se fazer a reinserção 
do material na produção para a criação de novos produtos, 
conferindo-lhe, novamente, valor comercial. Esta é a 
proposta de maior interesse e relevância, uma vez que 
os desperdícios de madeiras utilizadas pela fábrica são de 
elevada qualidade.

Figura 63 - “Turned Birds” por 
Lars Beller Fjetland

Fonte - Hem

Figura 64 - “Balancing blocks” 
por Fort Standard

Fonte - Fort Standard
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Em acréscimo a esta temática, estão os conhecimentos 
know-how da empresa Brasão De La Espada por possuir 
todas as aptidões necessárias para um projeto de 
reaproveitamento dos seus desperdícios.

As abordagens know-how referem-se ao facto de uma 
entidade saber fazer ou possuir conhecimento sobre 
algo, podendo envolver várias áreas de conhecimentos. A 
Brasão De La Espada dispõe de competências relativas à 
matéria prima, aos processos produtivos, e é detentora das 
tecnologias de fabrico. O conhecimento na área comercial 
e dos modelos de negócio também são uma mais valia na 
inserção de um novo produto no mercado. 

Deste modo, surge a oportunidade de criação de uma linha 
de produtos, de desenvolvimento interno na empresa, que 
valorizem o material pelo uso de desperdícios proveniente 
da produção de mobiliário.

Assim sendo, pretende-se realizar um estudo sobre os 
desperdícios, os momentos em que são gerados e as 
suas geometrias. No seguimento desta análise, também 
se pretende perceber quais as quantidades e preços 
associadas aos desperdícios de madeira.

Esta fase de análise e classificação serve-se das técnicas de 
observação presencial, para o levantamento de informações 
relativas aos desperdícios e posterior documentação. De 
forma a gerar-se um melhor entendimento da produção, 
bem como as quantidades criadas e o preço associado, 
segue-se uma fase de pesquisa e análise desta temática.

Durante o período de observação, identificaram-se dois 
momentos distintos da produção de desperdícios: a fase 
de pré-produção e a fase de produção. A fase de pré-
produção corresponde ao momento em que é selecionada 
a madeira seguindo-se de uma preparação preliminar. A 
etapa seguinte, a produção, apresenta-se como a fase de 
transformação da madeira pelos diversos processos de 
fabrico até à peça final.

4.4 Análise dos desperdídios
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Pré-produção

No início da produção, é selecionado o material com o 
intuito de se obter a melhor qualidade possível no fabrico 
de mobiliário. Nesta fase, o trabalhador possui uma grande 
variedade de madeiras, desde toros e pranchas de variadas 
espessuras (figura 65), que melhor se vão adequar à peça 
de mobiliário a produzir. Ao analisar os desperdícios, 
compreende-se a existência de alguns padrões na sua 
geração, entre eles, os que a empresa classifica como 
“defeitos” da madeira, apesar destes resultarem de 
processos naturais ou de secagem.  Os defeitos podem 
estar compreendidos em nós, fendas ou variações da sua 
coloração superfícial, tendo um impacto considerável, não 
só em termos estéticos, como também mecânicos. Estes 
podem contribuir significativamente para a fragilidade da 
estrutura do material.
 
Segundo Santos (2007), os nós na madeira são criados 
pelo envolvimento de antigos ramos pelo lenho da árvore 
durante o desenvolvimento. Estes, originam pequenas 
formas circulares ou elípticas, normalmente de cor escura, 
de alta densidade e dureza no interior da árvore (figura 
66). Ao entrarem em contacto com o equipamento de 
produção podem causar o seu desgaste antecipado. 

As fendas (figura 67) formam-se, normalmente, durante o 
processo de secagem da madeira pela libertação da água 
impregnada nas células do material, provocando a retração 
das paredes celulares. A existência de fendas no material, 
pode causar uma aceleração no processo de degradação 
das peças, pela entrada de micro-organismos (Carvalho, 
2017).

As variações de coloração na superfície da madeira devem-
se à fisionomia natural de crescimento da madeira, a borne 
e a cerne (figura 68). A borne é a zona da árvore onde 
ocorrem um maior número de atividades fisiológicas, uma 
vez que, serve como via de distribuição de nutrientes. A 
cerne é a zona mais escurecida da anatomia da árvore, 
sendo criada pela deposição de camadas de células 
mortas provenientes da borne. Esta acumulação confere 
propriedades vantajosas, uma vez que se verifica um 
aumento da durabilidade e resistência a agentes de 
degradação em relação à borne (Porto, 2010).

Figura 65 - Toros e prancas de 
madeira, respetivamente

Fonte - imagem do autor

Figura 66 - Desperdício com 
um nó

Fonte - imagem do autor

Figura 67 - Desperdício com 
uma fenda

Fonte - imagem do autor

Figura 68 - Desperdício com 
diferentes colorações

Fonte - imagem do autor
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Posteriormente à sua deteção, as zonas com defeitos na 
madeira são cortadas e depositadas no devido local. Caso 
estes defeitos se localizem em áreas centrais da prancha/
toro, e os excedentes sem defeitos, não possuírem as 
dimensões necessárias para o produto, estes serão também 
considerados como desperdícios (figura 69). 

Na presente fase são também originados excessos 
de grande dimensão, resultantes da preparação da 
madeira para a produção. Nesta, é cortado o material 
em comprimento e largura para as dimensões finais da 
prancha. Apesar do comprimento necessário do material 
variar em função do mobiliário, a largura é sempre acertada, 
visto que as superfícies laterais possuem irregularidades 
(figura 70). Em consequência, são criados desperdícios de 
grande comprimento e largura variável. Na figura 71, está 
representada uma ilustração do desperdício criado nesta 
etapa antecedente à produção.

Figura 69 - Ilustração representativa do desperdício gerado com nó na 
madeira

Fonte - imagem do autor

Figura 71 - Ilustração representativa do desperdício gerado pelo corte das 
lateriais irregulares

Fonte - imagem do autor

Figura 70 - Desperdícios de 
longo comprimento

Fonte - imagem do autor
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Produção

A fase de produção corresponde às várias transformações 
físicas a que o material, já selecionado, vai estar sujeito. 
Estas são concebidos pelos diversos processos de fabrico 
que a empresa dispõe. 

Nesta fase, verifica-se a produção de desperdícios usualmente 
resultantes do excesso de material necessário para a função 
desejada. Por possuírem uma dimensão relativamente 
pequena para a realidade da empresa, estes são considerados 
desperdícios. Nesta etapa, verifica-se duas tipologias distintas 
na sua geração, os que são resultantes de máquinas de 
operador humano e os que são por tecnologias de fabrico 
subtrativo controladas por computador (CNC).

Os processos de fabrico que envolvem a intervenção 
humana são responsáveis pela criação de excedentes de 
formas geométricas. Apesar de variarem na sua dimensão,  
estes possuem formatos de paralelepípedos (figura 72). Isto 
advém da facilidade de manuseio que a pessoa tem sobre 
o material, e consequentemente o corte do excesso é mais 
rápido, sem grande preocupação com o detalhe.  Na figura 
73 é representada uma ilustração dos possíveis tamanhos 
de desperdícios gerados pelo excesso de material.

Figura 73 - Ilustração representativa dos possíveis tamanhos de  
desperdício gerado por máquinas de operador humano

Fonte - imagem do autor

Figura 72 - Desperdícios com 
forma de paralelepípedos

Fonte - imagem do autor
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De forma a perceber as dimensões e os padrões existentes 
dos desperdícios resultantes desta fase, procedeu-se à 
avaliação e classificação dos mesmos. No total, foram 
realizados apenas dois momentos de medição, uma vez 
que foi percetível um padrão na geração dos excedentes. 

Em cada momento foram analisadas 40 amostras de 
blocos, nos quais se percebeu a similaridade das formas. 
Por conseguinte, decidiu-se agrupá-los em quatro grandes 
grupos e procedeu-se à medição. Nesta etapa foram 
medidos o comprimento, a largura e a espessura de cada 
desperdício. Posteriormente, com todas as dimensões 
recolhidas, realizou-se a média das mesmas, que poderão 
ser verificadas no Anexo C.

Após a análise dos resultados, verificou-se que os grupos 
B e D são os que possuem as maiores dimensões, tanto 
no comprimento como na largura. A sua espessura é de 
39 milímetros, uma vez que este material foi preparado 
previamente para a produção do mobiliário. Os desperdícios 
do grupo A são os de menor comprimento e largura, 
enquanto que os do grupo C têm menor espessura (5 mm).

A empresa dispõe de tecnologias de fabrico subtrativo 
controladas por computador, quatro CNC (computer 
numerical control) de 3 a 5 eixos. O processo de fabrico 
utilizado pelas CNC é a fresagem, ou seja, a remoção de 
material é realizada por via de uma fresa. Uma parte dos 
desperdícios gerados por este processo de produção, 
possuem geometrias irregulares e imprevisíveis uma vez que 
dependem do produto final a produzir. Outros excedentes 
possíveis de se identificar nesta fase, são de maiores 
dimensões em formato triangular (figura 74). Estes resultam 
da produção de tampos de cantos arredondados como 
ilustra a figura 75, originando sempre quatro desperdícios 
semelhantes.

Figura 74 - Desperdícios 
irregulares e de maiores 
dimensões, resultantes da 
produção por CNC

Fonte - imagem do autor
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De forma a gerar-se conhecimento sobre esta temática, 
procedeu-se à medição de todos os desperdícios 
encontrados desta tipologia e observou-se um padrão nas 
suas medições (figura 76). Uma vez que as mesas a produzir 
possuem medidas standartizadas, excepto eventuais móveis 
especiais, os excessos gerados futuramente também terão 
as mesmas dimensões.

Figura 75 - Ilustração dos desperdícios pelo fabrico de um tampo

Fonte - imagem do autor

Figura 76 - Análise dos tamanhos de desperdícios gerados pela produção 
de tampos

Fonte - imagem do autor
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Deposição de desperdícios

Os desperdícios provenientes da produção de mobiliário 
são depositados em locais próprios para a finalidade. A 
deposição de material é feita em carrinhos espalhados 
pela fábrica, nas áreas mais propensas à sua criação. As 
dimensões dos carrinhos (figura 77) divergem consoante o 
local, sendo que os mais pequenos e comuns, encontram-
se espalhados pela zona de produção. Os depósitos de 
maior volume encontram-se em áreas de pré-produção e 
maquinação por CNC, devido às maiores dimensões dos 
desperdícios. Aquando o seu enchimento, estes serão 
depositados no armazém da fábrica até ao seu uso para o 
aquecimento.

Figura 77 - Locais de depósito de desperdícios

Fonte - imagem do autor
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De forma a sintetizar a informação recolhida, criou-se 
um ficheiro Excel com o intuito de facilitar o cálculo das 
quantidades, discriminados por anos e espécies de madeira. 
Posteriormente foram criados dois gráficos relativos ao 
volume de compras de madeira e ao preço. No eixo Y 
estão explícitas as diferentes espécies de madeira e o eixo X 
corresponde às quantidades em metro cúbico e preços em 
euros. Nos seguintes gráficos não foram discriminadas as 
diferentes tipologias de madeira adquirida, prancha e toro, 
nem as diferentes espessuras.

Quantidades de material adquirido

Para melhor entender as quantidades de madeira associadas 
à produção de desperdícios, decidiu-se realizar um estudo 
envolvendo os volumes de aquisição de madeira pela 
empresa.  

Para a realização desta etapa de pesquisa pediu-se o 
acesso aos dados alusivos à compra de madeira. Nestes, 
constam dados referentes desde o ano de 2011 até a 2018. 
Infelizmente não foi possível analisar os dados relativos ao 
ano 2014, devido a mudanças de software na empresa esses 
dados foram perdidos. O ano 2019, não foi contabilizado, 
dado que, à presente data desta dissertação, a empresa 
ainda não terminou o ano de faturação e de compra de 
material.
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Gráfico 1 - Material adquirido pela empresa em metros cúbicos

Fonte - gráfico do autor
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No gráfico 1 foram analisadas as quantidades de madeira 
em metros cúbicos. Numa primeira observação é percetível 
a diversidade de madeiras adquiridas pela empresa. Isto 
advém dos vários usos que cada espécie de madeira 
desempenha consoante as necessidades existentes.

Verifica-se um crescimento progressivo na aquisição 
de materiais, exceto o ano de 2017, que pode ter como 
origem o número de encomendas realizadas. Apesar de 
algumas espécies de madeira não terem sido adquiridas 
por igual ou em maior quantidade que o ano anterior, nota-
se o aumento no total de material comprado. No ano 2018 
adquiriu-se um maior número de madeira, cerca de 550 
m³.

Através da observação do gráfico conclui-se que a nogueira 
americana é o tipo de madeira mais utilizado pela empresa, 
seguida pelo carvalho americano e o freixo europeu.
O freixo europeu, no ano de 2018, obteve um aumento de 
aquisição considerável quando comparada com as outras 
espécies de madeira, ultrapassando o carvalho, que até 
então, era a madeira a segunda mais adquirida.

Estes valores provêm da preferência do cliente por 
madeiras mais nobres. As restantes, apesar de registarem 
uma parcela do total de compra, não são comparáveis com 
as anteriormente referidas. 

59

Capítulo IV: Projeto



O Design na circularidade de desperdícios:
Estágio na empresa Brasão De La Espada

Gráfico 2 - Material adquirido pela empresa em euros

Fonte - gráfico do autor
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No gráfico 2 estão expressos os preços relativos às diferentes 
espécies de madeira, em metros cúbicos, adquiridas pela 
empresa aos fornecedores da indústria madeireira. Neste, 
os valores em euros são o resultado da média de todos os 
preços praticados por tipo de madeira, sem discriminar a 
espessura ou o formato do material.

Ao analisar o gráfico verifica-se a inexistência de alguns 
valores de certas espécies de madeira, o que advém da 
não aquisição desse material no respetivo ano. Algumas 
das espécies possuem um preço mais elevado do que 
as restantes, o que está diretamente relacionado com a 
existência de madeiras mais nobres e valiosas. A nogueira 
tem o preço mais elevado adquirido pela fábrica, cerca de 
2000 euros o metro cúbico, seguido do carvalho e do freixo. 
Para além destas, verifica-se a existência de outras madeiras 
que têm associado um elevado preço por metro cúbico. Tal 
como a Sucupira, Basswood, Cerejeira e Castanho. 

No decorrer dos anos, nota-se uma oscilação de preços 
de algumas madeiras, o que poderá resultar das diferentes 
qualidades que existem dentro da mesma espécie ou 
influência dos valores praticados no mercado. 

Quantidades de desperdício

Ao efetuar a compra da madeira aos fornecedores, a 
empresa possui a consciência que uma determinada 
percentagem do total da encomenda irá resultar em 
desperdícios. Por exemplo, nas pranchas de madeira de 26 
milímetros, cerca de 30%, e nas pranchas de 52 milímetros, 
cerca de 50%. 

Deste modo, para fins de estudo, será considerado um nível 
de desperdício de 40% para todas as tipologias de madeira.
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O gráfico 3 ressalta as quantidades de desperdícios 
discriminada pelos anos assinalados. O ano de 2017 está 
representado como o momento em que se gerou menos 
desperdício, e deve-se ao facto de ter sido o ano em que 
a empresa adquiriu menor número de material. No ano de 
2018 gerou-se mais de 200 m3 de desperdícios. 

Tanto o volume de compra de madeira como os 
desperdícios, estão diretamente relacionados com a 
quantidade de encomendas.

Gráfico 3 - Desperdícios gerado pela empresa em metros cúbicos

Fonte - gráfico do autor

Gráfico 4 - Desperdícios gerado pela empresa em 2018

Fonte - gráfico do autor
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Ao observar o gráfico 4, correspondente ao ano de 2018, 
como era espectável, a nogueira é a espécie de madeira 
que produz maior quantidade de desperdício. Verifica-se 
que os desperdícios desta espécie equivalem a 110 m3 
de madeira enquanto que as restantes, carvalho e freixo, 
geram 26m3 e 71m3, respetivamente. A madeira de cerejeira 
e basswood, não representam uma quantidade significativa 
na produção de desperdício quando comparadas com as 
de maior aquisição.

Conclusão

Após o término do presente estudo, torna-se possível 
o levantamento de algumas conclusões relativas aos 
desperdícios de madeira produzidos pela empresa. Um dos 
pontos de maior admiração e preocupação, é o volume 
de desperdícios que são criados todos os anos por via da 
produção de mobiliário. Estes, representam um elemento 
importante na economia da empresa, devido ao elevado 
custo associado e à inutilidade dos mesmos.

A Nogueira, o Carvalho e o Freixo, como se verificou, são 
as espécies de madeira adquiridas regularmente em maior 
quantidade pela empresa. Por conseguinte, uma vez que 
existem em maior abundância, também são as que mais 
produzem desperdícios. 

Durante os meses de inverno para o sistema de 
aquecimento, a empresa queima cerca de 10 carrinhos de 
material por dia. Sendo que, cada um equivale a 0,5 m3, 
o que se traduz na queima de 5m3 de madeira por dia, 
correspondendo a 4465 euros (média de preços praticados 
no ano de 2018). É relevante salientar que nestes cálculos 
não se distinguiram os desperdícios de elevada qualidade e 
nem os que possuem “defeitos na madeira”, considerando 
todos por igual.

Uma vez que se verifica um padrão dos excendentes na 
fase de produção e sendo estes de elevada qualidade, 
identifica-se nesta tipologia uma oportunidade de criar 
valor acrescentado dos mesmos. Com isto, pretende-
se manter o ciclo atual dos desperdícios da fábrica para 
o aquecimento, retirando apenas deste processo os de 
melhor qualidade.
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4.5 De La Espada Residence

O evento intitulado de De La Espada Residence serve de 
motor de promoção para as linhas de mobiliário da empresa 
junto dos clientes. Diferente das grandes feiras de mobiliário 
internacionais, os eventos Residence ocorrem em espaços 
domésticos, como por exemplo, apartamentos. A empresa 
preenche estes ambientes com algumas peças do seu 
catálogo, de forma a criar possíveis ideologias para as 
diferentes divisões. O apartamento serve de cenário para 
uma pequena performance, intitulada de “Let’s pretend this 
never hapenned”, e para a realização de várias palestras de 
assuntos ligados ao design. 

Graças ao contexto mais familiar, verifica-se uma interação 
mais íntima entre o cliente e o mobiliário, pelo incentivo 
ao toque e à admiração pelas peças. Estas atividades criam 
experiências nos visitantes e incutem os valores defendidos 
pela empresa. Para além disto, é uma forma de evitar os 
elevados níveis de desperdícios associados a grandes 
eventos comerciais. 

Em junho de 2019, a empresa realizou pela primeira 
vez o evento De La Espada Residence em Portugal, 
mais precisamente em Lisboa (figura 78). Neste, foram 
selecionadas peças de Jason Miller, Neri & Hu, Luca 
Nichetto e Matthew Hilton para mobilar o ambiente da 
casa. 

Figura 78 - De La Espada Lisboa Residence

Fonte - De La Espada
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Durante o percurso pelas divisões do apartamento é visível 
um denominador comum na decoração do espaço. Os 
acessórios de decoração que estão colocados sobre as 
mesas e os armários não são produzidos pela De La Espada, 
mas sim por empresas terceiras. 

Isto deve-se ao facto, de a De La Espada não possuir 
acessórios de decoração de espaços no seu catálogo, pois 
ainda não surgiu a oportunidade para se dedicar à produção 
desta tipologia de produtos. As únicas peças que se podem 
considerar acessórios produzidos pela empresa são “Pencil 
Holder” e “Tray Storage” de Matthew Hilton e o “Pencil Tray” 
de Neri&Hu (figura 79). Porém, estes foram desenhados 
para estar em conjunto com peças específicas dos autores.

Ao analisar mais atentamente a decoração presente no 
espaço, nota-se um interesse por elementos que realcem 
aspetos da natureza, como as flores ou os animais (figura 
80). 

Figura 79 - Acessórios por 
Matthew Hilton e Neri&Hu, 
respetivamente

Fonte - De La Espada

Figura 80 - Exploração dos acessórios presentes na De La Espada Lisboa Residence

Fonte - De La Espada
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4.5.1  Casos de estudo

Durante a análise de mercado realizada às indústrias de 
mobiliário do mesmo sector, no Capítulo II, foi possível 
identificar algumas tipologias de produtos que faziam 
parte dos catálogos, além das peças já abordadas. Estes 
objetos apresentam-se como um complemento às linhas 
de mobiliário existentes ou então como um produto único. 
Em todas as peças é possível identificar as ideias e os 
valores defendidos pelos designers e empresas. Os critérios 
utilizados para esta etapa não tiveram em consideração o 
material estrutural, uma vez que nem todas as empresas 
estão unicamente ligadas ao uso de madeira.

Neste estudo compreendeu-se que os acessórios 
existentes nos catálogos se destinavam a dois locais 
distintos, a disposição sobre uma superfície plana ou então 
pela fixação à parede. Os objetos sobre uma superfície são 
normalmente vasos, suporte para velas, pequenos objetos 
com representações de animais e acessórios de secretária. 
Os de fixação à parede são cabides para vestuário ou 
simplesmente com fins de decoração de espaço. Na figura 
81 são apresentados alguns exemplos de produtos de 
empresas diretamente concorrentes e também outras mais 
especializadas na produção deste tipo de produtos.

Ao analisar as informações recolhidas através dos casos de 
estudo, torna-se explícita, a quantidade de acessórios que 
as empresas têm ao seu dispor. 
Através do uso de formas e linhas simplificadas, é possível 
incutir ideias, valores e emoções nas peças. Associado a 
alguns dos produtos, está também o período histórico em 
que foram criadas, uma vez que, remonta à década de 50. 
Outra característica possível de identificar, é o vasto uso de 
formas de animais, mais propriamente aves. 
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Figura 81 - Acessórios presentes nos catálogos de empresas concorrentes 

Fonte - Imagem do autor
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Com as oportunidades de intervenção apresentadas 
anteriormente, segue-se uma fase de exploração de 
várias propostas tendo em consideração os valores da 
marca e realidade industrial da empresa. As propostas 
desenvolvidas nesta dissertação surgiram do interesse da 
equipa de desenvolvimento de produto em realizar um 
reaproveitamento dos desperdícios industriais para a criação 
de objetos de valor acrescentado. Apesar do interesse por 
parte desta entidade, esta não cumpriu nenhum papel no 
supervisionamento do projeto. Ou seja, todas as decisões 
e soluções das propostas exploradas não foram debatidas 
com o órgão empresarial. Deste modo, as decisões ficaram 
a cargo do autor, levando sempre em consideração o apoio 
dado pelos orientadores.

As propostas apresentadas nesta dissertação, foram 
desenvolvidas através dos conhecimentos adquiridos 
durante a realização do estágio. O projeto teve em 
consideração o mercado a que se destinam as atuais linhas 
de mobiliário da empresa e as influências nelas intrínsecas.

Project Brief

Segundo Hales e Gooch (2004), o project brief é 
definido como uma ferramenta de auxílio e orientação 
no desenvolvimento de um projeto. Este, deverá possuir 
diretrizes a cumprir, como, requisitos específicos do projeto, 
objetivos que se pretende alcançar e para quem se destina.

4.6 Projeto
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Objetivos a cumprir

A conceção e desenvolvimento do projeto deverá ter em 
consideração fatores como a criatividade e inovação de 
modo a gerar objetos de valor acrescentado. 
A criação de um, ou mais objetos deverá servir como 
acessório de decoração ou utilitários no espaço da casa 
dos utilizadores, bem como para os eventos De La Espada 
Residence. Estes, deverão servir como complemento, não 
só às linhas atuais de mobiliário que a empresa dispõe, mas 
também a que o produto se adapte a outros espaços.
Visto que pode ser do interesse da empresa o lançamento 
do produto para o mercado, este terá de estar de acordo 
com as tendências atuais e ir ao encontro do que se faz 
nas empresas do mesmo sector industrial. Porém, é 
imprescindível que o projeto esteja em conformidade com 
a identidade e valores defendidos pela empresa. Todo o 
desenvolvimento do projeto deverá estar de acordo com os 
conhecimentos adquiridos durante o decorrer do estágio.

Constrangimentos

O projeto deverá fazer uso dos desperdícios gerados pela 
empresa como material primordial na sua construção. 
Os processos de fabrico a serem usados, deverão ir de 
encontro à realidade produtiva da empresa, ou seja, deverá 
unicamente fazer uso das tecnologias nela presentes. 
A produção dos mesmos terá de fazer uso mínimo dos 
processos que a empresa dispõe como forma de diminuir 
o custo de produção.  

Utilizadores

Os utilizadores, sendo os mesmos que adquirem o 
mobiliário de luxo da empresa, são o principal público a 
que se destina este projeto. Consequentemente, deverá 
ter-se em consideração o seu gosto aprimorado. O cliente 
cobiça peças de mobiliário onde os materiais são de 
alta qualidade e onde exista grande atenção ao detalhe. 
Estas características deverão ser transversais ao projeto a 
desenvolver.
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4.7 Metodologias de Desenvolvimento

O desenvolvimento do projeto teve como base os 
pressupostos definidos no project brief bem como todos 
os ideais defendidos pela empresa. 

Como forma de sistematizar as etapas de trabalho a 
realizar, fez-se uso de diversas ferramentas que auxiliem 
no seu percurso. Algumas destas são compostas pelo 
desenvolvimento conceptual e as diversas fases da 
prototipagem.

Desenvolvimento conceptual

A fase de desenvolvimento conceptual tem como objetivo 
a exploração de ideias e formas até chegar ao objetivo 
desejado. O desenho, torna-se assim numa ferramenta 
útil para o design e engenharia pois, permite a exploração 
de diversas formas rápidas sem muito rigor geométrico e 
cuidadoso. O desenho permite comunicar os pormenores 
mais importantes do projeto, sem que se desperdice tempo 
com detalhes desnecessários. A sequência dos desenhos 
não é linear, uma vez que se pode descartar um raciocínio 
e começar um novo de imediato (Lipson & Shpitalni, 2000)

Prototipagem Virtual

A prototipagem virtual permite explorar digitalmente um 
produto antes de se proceder à prototipagem física. Deste 
modo, através da sua utilização é possível validar, examinar 
e simular o desempenho real, gerando uma compreensão 
integra do produto (Relvas, 2017).
Para o desenvolvimento da prototipagem virtual das peças 
são utilizados softwares de modelação CAD 3D, como o 
SolidWorks. Este tipo de prototipagens também permite 
criar imagens foto-realistas (render) com a aparência dos 
materiais finais em ambientes virtuais pelo uso de softwares 
de renderização.
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Prototipagem Física

Segundo Relvas (2017) a prototipagem de elementos 
físicos constitui uma das etapas mais importantes no 
desenvolvimento de projectos. Este é o momento em que 
a ideia é levada para o mundo real, sendo possível sentir, 
testar, comunicar e observar o comportamento da peça no 
espaço. As conclusões retiradas da prototipagem vão ser 
percursoras e decisivas no projecto a desenvolver.

Ulrich e Eppinger (2012) defenfem a existência de seis 
tipologias de prototipagem física dependendo das 
informações que se pretendem obter. Os protótipos “Looks 
Like” servem para observar e sentir o produto como se fosse 
final, porém são apenas peças que se assemelham pela 
aparência e dimensão. Os protótipos “proof of concept” são 
criados para testar a viabilidade de ideias de forma rápida 
no mundo real  podendo ser criados por diversos materiais. 
Os  “experimental” servem para testar às funcionalidades 
que o produto desempenhará. Os protótipos Alpha, Beta e 
Pre-production possuem a aparência e funções do produto 
final, contudo em diferentes estados. Os Alpha, apesar 
da semelhança com o produto final, estes não foram 
criados pelos processos de fabrico finais servindo apenas 
para testar o produto. Os Beta são feitos pelos processo 
de fabrico finais porém não montado segundo a ordem 
que o produto real seria na linha de produção. Estes são 
entregues a clientes de forma a serem testados no ambiente 
pretendido. Deste modo, é avaliada a confiabilidade do 
produto e são identificados os últimos erros. Os protótipos 
Pre-production são concebidos pelos processos de fabrico 
finais e montados segundo a linha de produção. Nestes 
são produzidos unidades limitadas como forma de avaliar 
as capacidades do processo de fabrico.
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Tecnologias de fabrico aditivo

As tecnologias de fabrico aditivo são um processo de 
manufatura relativamente recente, que ao invés de ser 
retirado material como na maquinagem, este é adicionado 
por via de camadas sucessivas. Atualmente estes processos 
podem ser aplicados a diversos materiais como polímeros, 
metais, cerâmicos e vidro. Através do uso destas tecnologias 
torna-se possível a rápida prototipagem e posterior análise 
e avaliação de peças. Apesar destes processos possuírem 
algumas limitações em termos produtivo, representam  um 
grande impacto face aos processos convencionais pela 
realização de formas que de outro modo seriam impossíveis 
(Relvas, 2017).

No mercado encontra-se múltiplos processos de fabrico 
aditivo, mas o que mais se distingue nos polímeros é o 
FDM (Deposicion Fusion Molding) devido ao rápido avanço 
tecnológico e à facilidade de acesso ao público. Neste 
processo, uma cabeça extrusora aquecida vai depositando 
filamento sobre uma superfície. Usualmente estas 
tecnologias são controladas por movimentos em eixos de 
X, Y, Z. 

O facto de se ter à disposição uma impressora de FDM 
doméstica será uma mais valia no desenvolvimento do 
projeto uma vez que permite a rápida validação dos 
conceitos explorados (figura 82). 

Figura 82 - Impressora 3D (FDM) 
doméstica

Fonte - Imagem do autor
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Antes de se iniciar o desenvolvimento do projeto pretende-
se estudar as tecnologias existentes na fase de produção, 
uma vez que estes processos de fabrico podem condicionar 
o desenho da peça. Posto isto, sentiu-se a necessidade de 
analisar e documentar os processos produtivos existentes 
nesta fase.

Após a recolha de todas as tecnologias, procedeu-se à 
organização e estruturação da informação. Optou-se pela 
criação de uma tabela, que discrimina os processos, as 
tecnologias utilizadas e as marcas/modelo das máquinas. 
Os dados recolhidos podem ser encontrados no Anexo D.  

Ao analisar a tabela, existem quatro processos principais na 
fase de produção do mobiliário, o corte, os processos de 
acabamento, a calibragem e a colagem. O corte é definido 
como o processo de conformação mecânica que separa 
dois elementos físicos do material pela ação de uma 
punção ou uma lâmina de corte. 

Os processos de acabamento são mais usuais nesta fase, 
uma vez que representam as maiores transformações ao 
material. Este consiste na remoção de material, no caso, 
com apara, alterando a sua geometria quando entra em 
contacto com as ferramentas. 

O processo de colagem não representa a aplicação de uma 
substância adesiva, mas sim, as tecnologias envolvidas, que 
provocam a pressão entre os materiais de forma a garantir 
uma boa colagem. 

A calibragem é o processo que consiste na aparação, por 
igual, de uma superfície do material, proporcionando maior 
rigor superficial na construção de mobiliário.

Dado que, os processos de acabamento existentes na 
empresa representam as maiores transformações realizadas 
ao material, optou-se por estudar, mais especificamente, 
cada um destes (figura 83).

4.8 Tecnologias presentes na produção
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Figura 83 - Tecnologias presentes na fase de produção

Fonte - Imagem do autor

74



Uma vez recolhida a informação relativa às tecnologias 
presentes na fase produção, torna-se notável a quantidade 
e diversidade de processos de fabrico que o mobiliário 
requer. 

Durante o período do estágio realizado, foi percetível a 
falta de uso de tecnologias de torneamento. Pelo motivo 
da Brasão De La Espada subcontratar outras empresas para 
produzir as peças torneadas, devido ao preço acessível a 
que as estas disponibilizam os seus serviços. Ao verificar 
a falta de uso desta tecnologia, optou-se por desenhar os 
objetos com recurso à mesma.

A primeira proposta apresentada tem como objetivo a 
criação de um ou mais objetos que complementam certas 
tipologias de produtos existentes nas linhas de mobiliário 
da empresa, como as mesas e armários. A pertinência 
da proposta surge da aquisição de produtos decorativos 
de terceiros enquanto que outras empresas no mercado 
possuem peças próprias para o efeito. A presença de 
objetos com formas de animais é recorrente nesta 
tipologia de acessórios, por conseguinte, optou-se pelo 
desenvolvimento também de produtos na mesma temática.

4.9 Proposta 1

Re-brief

Objetivos: 

• Criação de um acessório de decoração inspirado pelo 
formato de animais, facilmente reconhecível 
• O produto deverá estar em conformidade com as 
restantes linhas de mobiliário da empresa
• O produto deverá estar de acordo com o atual modelo de 
negócio da empresa
• Tal como as opções de madeira e acabamentos do 
mobiliário, o produto deverá seguir esta ideologia
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Constrangimentos:

• O produto deverá fazer uso unicamente dos desperdícios 
industriais da fábrica, sem necessidade de aquisição de 
novas matérias primas
• O produto deverá fazer uso do torneamento como 
principal processo de fabrico
• A sua produção deverá fazer uso do menor número 
possível de processos de produção.
 
Utilizadores:

• O produto é destinado a utilizadores que já possuam 
peças de mobiliário da empresa ou sejam apreciadores de 
peças de elevada qualidade de gosto aprimorado.

Moodboard

Como forma de se procurar inspirações que auxiliem o 
processo de desenho, selecionou-se um conjunto de 
imagens de variadas tipologias de produtos. O momento 
de seleção teve como base a procura de formas e detalhes 
que poderiam ter interesse no projeto a realizar. Na figura 
84 apresentam-se alguns detalhes de produtos fabricados 
pela empresa, bem como outros de decoração e aparelhos 
eletrónicos. 

Figura 84 - Moodboard

Fonte - Imagem do autor
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Uma vez definido o project brief e tendo em consideração 
todas as iterações conhecidas até ao momento, segue-
se uma fase de exploração de formas e conceito para o 
desenvolvimento do produto.

Numa primeira abordagem ao project brief, iniciou-se 
o processo de desenho baseado em formas de animais, 
mais concretamente na aparência de aves (figura 85). Estas 
não representavam uma espécie em especifico mas sim a 
ideologia associada a estes animais, o bico e as asas.

A idealização para a forma geral baseava-se no torneamento 
de madeira em formato cónico e posteriormente o corte 
de duas secções laterais (figura 86). Através desta remoção 
de material existia o estritamento da peça que originava o 
corpo, o bico e as asas da ave. 

4.9.1 Primeira abordagem

Figura 85 - Desenvolvimento da primeira abordagem

Fonte - Imagem do autor

Figura 86 -  Princípio de construção da primeira abordagem

Fonte - Imagem do autor
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Para verificar a relevância da solução, desenvolveu-se alguns 
protótipos com o intuito de analisar a tridimensionalidade 
da forma (figura 87). Num primeiro momento utilizou-se 
a espuma como material de construção para estudar a 
volumetria e posteriormente a impressão 3D para maior 
detalhamento. A cada nova iteração no desenho da peça 
era impresso um novo modelo com as alterações .

No decorrer do desenvolvimento da presente proposta em 
que o desenho tinha por base as aves, existiu um momento 
de reflexão. A principal razão pela qual o animal escolhido 
para desenho estava compreendido nesta temática, era por 
ir ao encontro das tendências de mercado praticados por 
empresas concorrentes. Apesar da beleza destes animais 
que é transmitida para os objetos neles inspirados percebe-
se que o mercado está superlotado por estas formas.

O desenvolvimento realizado até este momento era vazio e 
de pouca inspiração, uma vez que era apenas o seguimento 
de uma tendência. O método utilizado de desenvolvimento 
não se identificava com os valores e identidade defendidos 
pela empresa. A De La Espada nunca prescindiu do que 
defendia e essa é uma das características mais relevantes 
da empresa no mercado. 

A inexistência de uma narrativa que auxiliasse o 
desenvolvimento da forma e justificasse algumas decisões 
tomadas também foi algo que esteve em falta. Uma narrativa 
pode ser definida pelo contexto, valores ou ideias incutidas 
no produto, que o autor decidiu transmitir. Estas, podem 
refletir princípios políticos, financeiros, sociais e ambientais. 

Figura 87 -  Desenvolvimento tridimensional da primeira abordagem

Fonte - Imagem do autor
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Com a reflexão realizada na abordagem anterior, optou-se 
por recomeçar o processo de desenvolvimento, procurando 
um produto com identidade própria. A utilização de uma 
narrativa associada ao mesmo foi algo imperativo e crucial 
no produto final.

Uma vez que a base do presente estudo tem como 
princípios a reutilização de desperdícios de madeira, optou-
se por estudar um dos mais complexos e preocupantes 
problemas com que a sociedade se depara atualmente, a 
desflorestação. 

As florestas, segundo Cabaças (2011), são responsáveis 
pelos diversos e complexos processos ecológicos do 
planeta. Estas, além de absorverem grandes quantidades de 
dióxido de carbono, que fica retido na madeira, produzem 
e libertam oxigénio através do processo de fotossíntese. 
O seu impacto ambiental é visível na conservação da 
biodiversidade e do solo, e na prevenção de mudanças 
climáticas. As florestas, para além das questões ambientais, 
também possuem benefícios económicos, pela extração 
de madeira, na medicina e no turismo. 

De acordo com a WWF (nd) a desflorestação ambiental 
é compreendida como o uso permanente dos espaços, 
anteriormente ocupados por área florestal, para outros 
fins, como, desenvolvimento urbano, agricultura (figura 
88), pastagens, entre outros. As subidas contínuas das 
temperaturas, devido às mudanças climáticas pela 
atividade humana, também contribuem para degradação 
das florestas. Infelizmente, não é possível quantificar na 
totalidade, o número de florestas que foram destruídas 
desde o surgimento do ser humano.

Ao analisar as origens das causas de desflorestação, é possível 
verificar dois fatores, diretos e indiretos. Os diretos definem-
se pelas ações atuais e contínuas de desflorestação, como 
o aumento das áreas de agricultura, o corte ilegal, fogos 
(figura 89), as infraestruturas da urbanização, as guerras, 
turismo e poluição do ar. Os fatores indiretos devem-se à 
exploração política e económica dos países industrializados 
sobre países de terceiro mundo (Chakravarty et al.,2012).

4.9.2 Narrativa

Figura 88 -  Abate de uma área 
florestal para a plantação de 
óleo de palma

Fonte - Life Science

Figura 89 -  Incêncios na região 
amazónica em 2019

Fonte - Reuters
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Em consequência do aumento das áreas de desflorestação, 
verificam-se implicações económicas, sociais e ambientais. 
Segundo Cabaças (2011), a extração de madeira e outros 
recursos representam uma valor considerável na economia 
mundial. Com a destruição das áreas florestais, as receitas 
da exploração dos recursos naturais irão deixar de existir.  
O desemprego bem como outras funções ecológicas 
provenientes das florestas, seriam o principal impacto 
social. Em risco, estariam inúmeras famílias e povoações 
que necessitam das florestas como o seu meio de sustento 
(Chakravarty et al., 2012).

Parker (2019) afirma que um novo evento em extinção 
em massa da vida no planeta está a aproximar-se, 
em consequência das repercussões ambientais pela 
desflorestação. Com a destruição das florestas, dá-se o 
aumento de gases ricos em dióxido de carbono, que, por 
sua vez, aumentam o efeito de estufa. A poluição do ar, 
da terra e da água origina o desaparecimento da fauna e 
flora pelas regiões do mundo, deixando o solo e as bacias 
hidrográficas desprotegidas. Todas as consequências, 
para além de influenciarem a vida humana, também terá 
um impacto considerável na biodiversidade do planeta 
e diversas espécies iam-se extinguir pela destruição do 
habitat. 

De acordo com a WWF (nd), uma das espécies mais 
ameaçadas pelo desaparecimento de habitat, devido 
à desflorestação é o rinoceronte. Consequentemente, 
as áreas de floresta que serviam de alimento, deixam 
de existir, obrigando os animais a deslocarem-se a 
regiões populacionais à procura de alimento. Com o seu 
aparecimento nestas áreas, geram-se conflitos entre o 
Homem e os animais, provocando a morte dos mesmos. 

Segundo Rodrigues (2015) a desflorestação representa 
apenas uma das causas para o desaparecimento destas 
espécies, servindo também de contributo a caça ilegal e 
o tráfico de chifres de rinoceronte (figura 90). Apesar das 
contínuas medidas de prevenção para a diminuição de 
casos ligados a caçadores furtivos, os números continuam 
alarmantes pela morte de 702 rinocerontes nas regiões de 
África do Sul (Agência Lusa, 2016). Através da utilização 
dos chifres de rinoceronte acredita-se na existência de 
várias propriedades medicinais e afrodisíacas (ainda não 
comprovados pela comunidade cientifica) (Rodrigues, 
2015).

Figura 90 -  Abate de 
rinocerontes para a remoção do 
chifre  na África do Sul

Fonte - The Intense Report
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Com o intuito de alertar e a consciencializar a polução desta 
realidade, várias agências não governamentais promovem 
ações como forma de angariar fundos para o combate 
às extinções das espécies. A organização WWF possuí 
iniciativas de ajuda, como a “Adopt a Rhino” que através da 
compra do pack, a organização oferece o peluche e vários 
certificados de “adoção”. 

Com as conclusões apuradas dos casos de estudos 
apresentados anteriormente, a tendência para utilização 
de animais como acessórios tem impacto na decoração 
de espaços. Posto isto, decidiu-se utilizar a espécie referida 
anteriormente, o rinoceronte, como inspiração ao projeto 
a desenvolver. Com a realização deste, o produto procura 
consciencializar os clientes para a extinção da espécie 
devido à destruição do habitat e comercialização dos 
chifres.

A De La Espada como forma de contribuir para esta causa, 
pode entrar em contacto com estas organizações e 
promovê-las através da venda do projeto e angariação de 
fundos. 
Caso a empresa pretenda, pode candidatar o projeto a 
iniciativas europeias que visam a promoção de programas 
de desenvolvimento empresarial. O Portugal 2020 é 
um programa que faz uso de fundos europeus para o 
desenvolvimento sustentável e económico de Portugal. 
Através deste, promove-se a competitividade saudável 
entre as empresas e a sua internacionalização, tendo em 
consideração a criação de emprego, inclusão social e a 
utilização eficiente e sustentável dos recursos (Portugal 
2020, nd). A De La Espada por meio destes fundos, pode 
dar início à produção do projeto e a todas as questões 
logísticas associadas ao lançamento de um novo produto 
para o mercado. 
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Exploração da narrativa

Após a seleção do tema que servirá de narrativa para o 
projeto a desenvolver, decidiu-se explorar mais sobre esta 
temática. 

Durante a recolha de informação percebeu-se a existência 
de cinco principais espécies rinocerontes. Nestas constam 
o rinoceronte de Sumatra, o Negro, o Branco, de Java e 
por último o rinoceronte Indiano, também conhecido por 
rinoceronte de grande chifre único. Estes animais têm 
como habitat natural várias regiões de Africa e Ásia. Uma 
vez que algumas destas espécies se encontram em perigo 
de extinção crítico, foi necessário efetuar a sua mudança 
para parques e santuários protegidos. De modo a gerar 
um melhor entendimento da informação recolhida, sentiu-
se a necessidade de a materializar. Ao serem recolhidos 
novos dados, estes seriam aplicados sobre as espécies 
correspondentes por meio de post-it (figura 91).

Através da recolha de informação, foi possível constatar 
que todas as espécies correm um certo grau de risco 
de extinção, algumas mais que outras, porém torna-se 
imperativo a tomada de medidas drásticas (Talukdar et al., 
2008).

Figura 91 -  Estudo das diferentes espécies de rinoceronte

Fonte - Imagem do autor
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Ao analisar a fisionomia das várias espécies de rinocerontes 
verificam-se múltiplas semelhanças entre os mesmos, tal 
como o formato do corpo e das pernas. Na cabeça, apesar 
de alguns casos apresentarem características diferentes, é 
possível perceber vários denominadores comuns, como a 
curvatura superior da cabeça e queixo. 

As particularidades que mais distinguem as espécies são 
o volume do corpo e o formato do chifre. O rinoceronte 
branco, dentro da família, é o de maior dimensão e o 
rinoceronte de java é o menor. O chifre representa uma 
das características de maior destaque destes animais. Com 
a análise das informações recolhidas, entende-se que os 
mesmos, variam em tamanho ou número, podendo ter um 
ou dois chifres. 

Na figura 92 estão representados os chifres das espécies 
em estudo. Os rinocerontes brancos e negros possuem 
similaridades, pelo formato, tamanho e números. A espécie 
Sumatra apresenta também dois chifres, mas de formato 
reduzido. Os rinocerontes Indiano e de Java dispõem de 
apenas um único chifre, porém, são distinguíveis pelos 
diferentes tamanhos.

Análise de representações gráficas do rinoceronte

Com o intuito de gerar melhor compreensão de como 
a sociedade percecionava este animal, realizou-se uma 
recolha de imagens de figuras rupestres, ilustrações e 
desenhos animados (figura 93).
 
Ao analisar as figuras rupestres constata-se a importância 
dada ao tamanho do chifre. Isto pode estar relacionado com 
o perigo que o animal representava quando atacado pelo 
ser humano na caça. Nas ilustrações recolhidas é percetível, 
igualmente, o valor dado ao chifre e ao seu formato. Já nos 
desenhos animados, o animal é normalmente humanizado 
conferindo-lhe recursos linguísticos e emoções. Este é, 
usualmente, visto como uma figura imponente e, por 
vezes, perigosa.

Em todas as imagens observa-se um grande destaque à 
volumetria do rinoceronte e, também, ao seu chifre. Deste 
modo, pode-se afirmar, que este é a característica principal 
deste animal, devendo ser sempre levada em consideração 
no decorrer do projeto.

Figura 92 -  Diferentes chifres de 
rinocerontes

Fonte - Imagem do autor

Figura 93 -  Representações 
do rinoceronte em figuras 
rupestres, ilustrações e desenhos 
animados, respetivamente.

Fonte - Imagem do autor
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A segunda abordagem desenvolvida para o project brief 
teve em consideração todo a pesquisa realizada em volta 
da figura do rinoceronte. De novo, iniciou-se a exploração 
da forma através da ferramenta do desenho e a validação 
das formas por via da espuma e impressão 3D.
Como seguimento do princípio estrutural que estava 
envolvido na primeira abordagem, em que a peça 
torneada era disposta verticalmente, decidiu-se aplicá-lo 
ao formato do rinoceronte. Durante o desenvolvimento 
desta abordagem, o chifre e os olhos foram estudados em 
relação ao corpo e de que forma poderiam ser aplicados na 
geometria (figura 94).

4.9.3 Segunda abordagem

Figura 94 -  Desenvolvimento da segunda abordagem

Fonte - Imagem do autor
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Com a aplicação dos elementos característicos do 
rinoceronte à forma física anteriormente estudada, sentiu-
se a necessidade de observar a solução no mundo real. Tal 
como na primeira abordagem, foram utilizados diferentes 
tipos de prototipagem para verificar a viabilidade da forma 
(figura 95). A utilização da madeira no desenvolvimento 
desta, surgiu da curiosidade de analisar o produto com os 
materiais finais. 

Após a realização de diferentes tipos de prototipagem, 
pela utilização da espuma, da impressão 3D e da madeira, 
verificaram-se alguns detalhes que anteriormente não eram 
percetíveis. Sentiu-se alguma dificuldade na compreensão 
da representação do objeto. Apesar do destaque atribuído 
aos elementos do chifre e dos olhos, estes não eram 
suficientes para a sua clarificação. 

Deste modo, iniciou-se uma nova abordagem para a 
conceção da forma, não apenas evidenciando os elementos 
mais característicos do animal, mas a exploração de todos.

Figura 95 -  Desenvolvimento tridimensional da segunda abordagem

Fonte - Imagem do autor
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A terceira abordagem de resposta ao project brief resulta das 
incoerências existentes na anterior, pela desconsideração 
de todo o corpo do animal (figura 96).

No conceito representado na figura 97 utilizou-se o 
processo de torneamento para a criação do corpo em que 
a sua disposição no espaço é horizontal, em vez da vertical 
utilizada anteriormente. O corte das laterais opostas servem 
de representação da cabeça enquanto que a área de maior 
volume é o corpo. O chifre é produzido do mesmo material 
que o restante através do corte ou desbaste da madeira. A 
aparência do chifre deverá continuar a ser um elemento 
de elevada importância no desenho, uma vez que deve ser 
perceptível e não gerar ambiguidade. 

4.9.4 Terceira abordagem

Figura 96 -  Desenvolvimento da terceira abordagem

Fonte - Imagem do autor

Figura 97 -  Princípios de construção da terceira abordagem

Fonte - Imagem do autor
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Apesar da proposta apresentada não se assemelhar na 
totalidade à figura do rinoceronte, esta possui potêncial 
para o projecto a desenvolver. 
Recorre-se uma vez mais às técnicas de prototipagem, referidas 
anteriormente, para verificar a viabilidade da proposta (figura 
98).

Após a fase de prototipagem obtiveram-se algumas con-
clusões no desenho da peça. Esta abordagem, apesar da 
existência de alguns elementos que necessitam de maior 
reflexão, é a que possui maior potencial. 

Consequentemente, esta foi a ideia escolhida para a 
continuação do desenvolvimento da proposta e exploração 
pelo desenho. Foi também selecionada pela facilidade 
de todos os elementos serem passíveis de redesenho e 
avaliação. Alguns aspetos que se pretendem manter são a 
forma cilíndrica do corpo e também o corte das laterais para 
identificar a área da cabeça. O chifre, as pernas, a cabeça 
e a traseira da peça poderão ser alvo de estudo caso haja 
necessidade de tornar mais explícita a forma.

Figura 98 -  Desenvolvimento tridimensional da terceira abordagem

Fonte - Imagem do autor
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4.9.5  Desenvolvimento da proposta final

A fim de criar uma exploração mais sistemática da forma 
de todos os constituintes do objeto, estes foram divididos e 
explorados individualmente. Posteriormente, os elementos 
foram conjugados permitindo observar todas as soluções 
(figura 99). 

Figura 99 -  Exploração de diferentes formas

Fonte - Imagem do autor

88



O presente estudo possibilitou a exploração de diferentes 
formas dentro do mesmo conceito, permitindo observar 
diferentes tipologias do corpo, pernas e chifre. Sempre 
que existia um novo desenvolvimento da forma, este era 
desenhado e afixado em post-it. Através do uso deste 
método, tornou-se possível a visualização completa de 
todas as abordagens já desenvolvidas e retirar conclusões 
das mesmas. Foram experimentadas diversas combinações 
até ao momento em que se tornou visualmente agradável 
para se proceder à modelação em software CAD 3D e 
posterior impressão 3D. 

As formas exploradas por via do desenho em conjugação 
com as ferramentas de manufactura aditiva (3D) tornam-
se um poderoso método de desenvolvimento de produtos. 
Através das peças impressas foi realizada a avaliação de 
todos os aspectos explorados anteriormente pelo desenho 
no mundo físico. A seleção dos elementos tiveram por base 
a observação de como o objecto reside no espaço, a sua 
estética e facilidade de produção. Na figura 100 encontram-
se todas as partes desenvolvidas exploradas fisicamente.

Figura 100 - Análise dos soluções desenvolvidas tridimensionalmente

Fonte - Imagem do autor
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Terminada a análise aos objetos impressos por fabrico 
aditivo, foram elegidas as combinações que melhor 
representavam a forma do animal (figura 101). As soluções 
escolhidas fazem uso da mesma tipologia de corpo, pernas 
e cabeça, consagrando-se como as melhores soluções 
apresentadas, tanto a nível estético como produtivo. Para a 
traseira, selecionou-se a forma de semi-esfera; a utilização 
de quatro pernas verticais em relação ao corpo; e o ângulo 
da cabeça menos agressivo. 

O desenho do chifre é o elemento que suscita maiores 
dúvidas e por essa razão pretende-se explorar estes 
formatos na prototipagem com os materiais finais. Os 
chifres selecionados para serem desenvolvidos nesta fase 
estão representados na figura 102. 

Figura 101 - Elementos selecionados

Fonte - Imagem do autor

Figura 102 - Chifres selecionados

Fonte - Imagem do autor
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Para a prototipagem das peças, com a utilização dos 
materiais finais, fez-se uso das ferramentas e tecnologias 
presentes na oficina do Departamento de Comunicação e 
Arte (DeCA).

Dado que se pretendia utilizar a madeira na prototipagem 
das peças, foi necessário adquirir os conhecimentos básicos 
do processo de torneamento através de um workshop 
ocorrido nas oficinas do departamento (figura 103).

Depois de recolhidos alguns dos desperdícios provenientes 
da fase de produção, onde a madeira já selecionada e 
pré-preparada possui grande qualidade, procedeu-se à 
escolha de dois blocos da mesma espécie de madeira 
com coloração superfícial idêntica para a colagem. Com a 
colagem completa, segue-se o processo de torneamento 
e todos aqueles que se apropriem à produção da forma 
(figura 104). 

Figura 103 - Workshop de 
torneamento

Fonte - Imagem do autor

Figura 104 - Produção de protótipos

Fonte - Imagem do autor
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Após a prototipagem de todas as soluções de maior 
relevância, segue-se uma fase de seleção para a forma 
final do produto. As peças foram trabalhadas segundo 
os conhecimentos do autor e com o aconselhamento 
do responsável das oficinas. Uma vez que o autor não é 
fluente nesta temática, encontram-se alguns erros e a falta 
de detalhe nalgumas das peças. Caso a empresa decida 
incluir o produto no seu catálogo, este seria desenvolvido 
pelos técnicos da mesma, originando deste modo,  peças 
de excelente execução técnica.

Nesta etapa, pelo facto de terem sido utilizados os materiais 
finais, conferiu um impacto significativo na percepção do 
trabalho. A possibilidade de se aplicar a textura de madeira 
na peça através de uma imagem foto-realista (render), não 
tem o mesmo impacto do que ter a peça na mão. Assim, 
tornou-se passível de serem retiradas conclusões reais das 
soluções apresentadas (figura 105). A altura das pernas, em 
nenhuma das formas exploradas foi trabalhada, uma vez 
que existe a possibilidade deste fator ser mutável. A fixação 
destes elementos no corpo é realizada por via da colagem.

Figura 105 - Prototipagem das peças com os materiais finais

Fonte - Imagem do autor
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O conceito A tem como base a criação do chifre através 
da adição de uma segunda espécie de madeira de forma 
a contrastar com o restante corpo. Esta é fixada pela 
colagem e o acrescento de uma cavilha entre a peça e o 
componente. Durante o desenvolvimento desta proposta 
entendeu-se a dificuldade da criação do chifre pelo 
facto de se tratar de uma peça de dimenções reduzidas. 
O método de fixação, por se tratar de peças pequenas, 
também dificulta o seu manuseio e produção. Contudo, 
a diferenciação criada entre os elementos da peça, torna 
possível a fácil identificação do animal.

O conceito B, ao contrário do anterior, não apresenta 
distinção de madeiras entre o chifre e o corpo, dado que são 
criadas a partir do mesmo material. Através desta solução, 
a dificuldade de produção diminui consideravelmente em 
relação à anterior, pela inexistência de peças de pequena 
dimensão. O formato do chifre é criado por cortes de 
diferentes profundidades, tornando possível identificar os 
diferentes tamanhos entre eles e é delimitado o formato 
da cabeça. Porém, esta forma pode suscitar dúvidas 
nos utilizadores ao tentarem descodificar qual o animal 
representado.

O próximo formato de chifres explorados, conceito 
C, assumem um formato circular e em bico numa das 
extremidades, e estão dispostos pela zona da cabeça. Ainda 
que através da utilização destes facilite o entendimento do 
animal, nota-se o excesso de elementos que envolvem e 
compõem o produto.

Por último, tal como uma das propostas apresentadas 
anteriormente, o conceito D é todo gerado pela utilização 
do mesmo material. Isto confere uma simplicidade na 
forma, uma vez que o tempo de produção não é estendido 
pelo desenvolvimento de outros elementos. Nesta 
proposta apenas se utilizou um único chifre. Este, é criado 
pelo corte que delimita a inclinação da cabeça e pela 
remoção de material, em ambos os lados, como forma de 
criar uma linha divisória entre o corpo e o chifre. O modo 
como está desenhada a peça, confere ao produto um fácil 
entendimento do que se pretende transmitir. 
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Após um momento de deliberação optou-se por seguir 
com  a realização da última proposta apresentada (conceito 
D). Todas as formas exploradas são considerados caminhos 
viáveis a seguir, porém selecionou-se a que melhor 
representava a ideologia proposta para o projeto.

Considerações finais no desenho da peça

Com a fase de selecção concluída, na qual se procedeu à 
escolha da forma final do produto, optou-se por redefinir 
alguns aspectos do desenho da peça, bem como a criação 
de referências na sua geometria. Não se procedeu a 
alterações significativas no aspeto do produto, uma vez 
que apenas se pretendia reajustar os olhos e o formato do 
chifre (figura 106). 

As pernas representam um dos aspetos mais importantes 
na percepção da forma do animal, por esse motivo, 
procedeu-se ao estudo da sua inclinação (figura 107). Ao 
modelar as  possíveis inclinações em software CAD 3D 
concluíu-se que caso as pernas usufruíssem da mesma 
altura, a peça acabava por ter pouca expressão. Contudo, 
ao utilizar diferentes alturas para as pernas, conferia ao 
produto expressões distintas e interessantes.

Figura 106 - Justificação do desenho

Fonte - Imagem do autor

Figura 107 - Diferentes inclinações de pernas

Fonte - Imagem do autor
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A proposta final surge da combinação dos conhecimentos 
adquiridos em todas as etapas do desenvolvimento do 
projeto, não desvalorizando os retrocessos existentes, uma 
vez que também foi possível aprender com os mesmos. 
Com todos os elementos do produto definidos prepararam-
se os desenhos técnicos para a produção consoante a 
realidade da empresa, que podem ser observados no 
Anexo E.

A presente fase tem como objetivo a implementação do 
objeto em espaços que se encontrem mobilados por 
produtos da empresa para posterior sessão fotográfica. 
Esta, tem como finalidade, demonstrar a facilidade com 
que o objeto se relaciona com algumas das peças do 
catálogo ou mesmo noutros cenários. 

Para a sessão fotográfica foram produzidos protótipos finais 
que representam a forma final do produto. Na sua produção 
houve um elevado cuidado no rigor geométrico, dado que 
se pretendia que a qualidade das peças fosse semelhante 
às realizadas na fábrica. Foram utilizadas diferentes espécies 
de madeira na sua conceção provenientes dos desperdícios 
(figura 108), tal como a nogueira, o freixo e o carvalho. Para 
o acabamento superficial utilizou-se óleo natural e cera nas 
peças.

4.9.6 Proposta final

Figura 108 - Protótipos 
desenvolvidos para a 
comunicação

Fonte - Imagem do autor

Figura 109 - Proposta final em conjunto com “Light Table” de Matthew 
Hilton

Fonte - Imagem do autor
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Figura 110- Comparação de diferentes tamanhos de pernas da proposta final

Fonte - Imagem do autor

Figura 111 - Comparação da dimensão do produto com a mão humana

Fonte - Imagem do autor
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Figura 112 - Proposta final num ambiente neutro

Fonte - Imagem do autor 97
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As figuras 109 e 112 apresentam diversas disposições do 
produto no espaço, em conjunto com peças da empresa 
ou em âmbiente neutro. O facto do produto ser colocado 
em diversos ambientes confere-lhe uma vida própria, 
porém sem prescindir dos valores da empresa, como a 
simplicidade de forma e respeito pelos materiais. A utilização 
de diferentes espécies de madeira e acabamentos tornam a 
peça personalizável. A direção do veio do material confere à 
peça um caractér único, uma vez que todas as peças serão 
diferentes entre si. As diversas alturas das pernas atribui ao 
produto diferentes emoções e personalidades (figura 110). 
Na figura 111 compara-se a volumetria do produto à escala 
da mão humana.

No total desenvolveram-se cerca de 20 formas distintas 
(figura 113), dentro da mesma abordagem, até que o 
resultado estivesse de acordo com a visão esperada para 
o projecto. No  processo, sucederam-se diversas fases de 
desenvolvimento conceptual em conjunto com diversas 
fases da prototipagem física, fazendo uso da espuma, 
impressão 3D e também pela utilização de materiais finais. 
Todo o processo de exploração de formas culminou numa 
peça rica em detalhe fazendo uso de materiais de excelente 
qualidade que de outra forma seriam considerados 
desperdícios. A inserção do produto numa temática de 
destruição de habitat e abate de rinocerontes. incutiu um 
significado mais profundo e relevante ao mesmo.

Figura 113 - Soluções desenvolvidas até à solução final

Fonte - Imagem do autor
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Uma forma de distinção entre os demais produtos presentes 
no catálogo da empresa é o nome que lhes foi atribuído 
pelo designer. Estes podem estar associados à premissa 
ou à forma que o produto apresenta. Por outro lado, os 
nomes escolhidas para acompanhar as peças podem ter 
como base o nome de personagens históricas, como a 
linha Armstrong. Assim sendo, criou-se uma identidade 
para esta nova tipologia de produtos provenientes do 
reaproveitamento de desperdícios de madeira.

O nome escolhido para as peças tem como base o nome 
“reno”. A escolha deste baseou-se na junção das palavras 
“reuse” com a “rhinoceros”. A forma da proposta final 
também contribuiu para o desenho do logotipo pela 
inserção de detalhes do rinoceronte no grafismo do 
mesmo (figura 114). No processo de desenvolvimento do 
logotipo optou-se pela utilização de uma fonte tipográfica 
facilmente visível e que refletisse a clareza da forma (figura 
115).

Ao utilizar a identidade criada para o produto, este, em 
conjunto com o logotipo da empresa deverá ter em 
consideração todas as restrições já estabelecidas no 
manual de normas da marca.

4.9.7 Comunicação do produto

Figura 114 - Inspiração pelo 
desenho da forma

Fonte - Imagem do autor

Figura 115 - Desenho do logotipo 

Fonte - Imagem do autor
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Uma vez que o projecto se destina à produção nas 
instalações da fábrica, todo o seu desenho foi pensado 
consoante as tecnologias e processos de fabrico presentes. 

Os materiais a utilizar na construção das peças são 
provenientes dos desperdícios gerados durante a fase de 
produção. Nesta, encontram-se blocos de madeira de 
dimensões standart e de faces lisas. Deste modo, através 
da colagem de multíplos desperdícios de madeira, de 
geometrias iguais ou de diferentes espessuras, procura-
se criar um paralelepípado com as dimensões mínimas 
para a produção da peça. Uma vez que o produto possui 
110 milímetros de comprimento e 60 de diâmetro, 
idealmente o bloco deverá  ter, no mínimo, 120 milímetros 
de comprimento e 70 de largura e altura para posterior 
desbaste pelo  processo de torneamento.

As tecnologias necessárias na produção das peças são a  
prensa, o torno, a serra de fita, a multifuradora e o copiador 
ou tupia de mesa. Como forma de garantir uma boa colagem  
dos blocos de madeira, faz-se uso das prensas existentes 
na fábrica. Este é o primeiro processo na produção da 
peça. A utilização do torno destina-se à geração do corpo 
e ao arredondamento de uma das extremidades pela 
realização de um semi-círculo. Este processo também se 
utiliza no torneamento das pernas. As furações presentes 
na restante peça realizam-se através da multifuradora ou 
outra tecnologia de furação, como berbequins. Os ângulos 
existentes para a produção da cabeça e do chifre podem 
ser criados pelo uso do copiador ou pela tupia. 

Terminada a produção da peça por via das tecnologias de 
fabrico, os detalhes finais seriam realizados pelos artesãos 
presentes na fabrica, conferindo-lhes o acabamento final 
que a De La Espada tanto prima nos seus produtos.

Conforme referido anteriormente, um dos objetivos para o 
desenvolvimento do projeto seria  o de mínimizar o número 
de tecnologias para a criação da forma. Este objetivo foi 
conseguido uma vez que apenas se usou cinco grandes 
processos tecnológicos da fábrica.

4.9.8  Processos de fabrico
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A produção não é a única zona onde são criados desperdícios 
de material. A segunda proposta surge assim da observação 
de outra área da empresa, na qual é também possível 
encontrar desperdícios de elevada qualidade, resultantes 
do excesso de material. A zona de estufagem onde são 
desenvolvidas todas as peças que requerem algum tipo de 
estofo, é igualmente responsável pela geração destes.

Deste modo, no desenvolvimento da seguinte proposta 
procura-se criar um acessório que incorpore as duas 
tipologias de desperdícios, a madeira e o tecido.

O projeto deverá estar de acordo com o project brief 
inicialmente definido, uma vez o mesmo deverá continuar a 
fazer uso das tecnologias e realidade industrial da empresa.

Conforme referido anteriormente, a empresa Brasão De La 
Espada, possui uma zona de estofagem na fábrica. Nesta, 
são produzidos todo o tipo de produtos estofados quando 
necessário, sendo os de maior frequência os assentos de 
cadeiras, cabeceiras de camas e sofás.

Os tecidos utilizados nos estofos podem ser adquiridos 
diretamente pela fábrica, ou então enviados pelo cliente, após 
a aprovação do mesmo pela equipa de desenvolvimento 
de produto. Estes chegam então à fabrica sob a forma de 
rolo, frequentemente com 140 centímetros de altura. O 
comprimento do tecido depende da quantidade de peças 
necessárias a serem retiradas do mesmo. Peças estas que 
estão sob a forma de moldes de dimensões standartizadas 
para a produção (figura 116). 

4.10  Proposta 2

4.10.1    Desperdícios dos estofos

Figura 116 -Moldes sobre o 
tecido

Fonte - Imagem do autor
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e acabamento, onde todos os componentes das pernas 
serão fixados pela colagem. De seguida, o acabamento na 
superfície é aplicado consoante a encomenda realizada 
pelo utilizador, tendo a possibilidade de escolher entre o 
óleo e cera, pintado, lacado ou oxidado.
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A disposição dos moldes pela área do tecido é consoante 
a orientação da linha, dependendo do aspecto final que se 
pretenda dar à peça. Consequentemente, o aproveitamento 
do tecido nunca se encontra na ordem dos 100% originando 
sempre algum desperdício (figura 117). 

As dimensões dos desperdícios criados pelo corte 
de  tecido não podem ser padronizados, uma vez que 
dependem sempre do produto a produzir e a disposição 
dos moldes (figura 118). Também se torna incerto quando 
os desperdícios de um tipo de tecido surgem, pelo facto 
de existirem diferentes variedades e estarem dependentes 
das encomendas. Os tecidos utilizados nos movéis não 
ocupam toda a área da estofagem, uma vez que não é 
necessário utilizá-los em áreas não visíveis. Para este fim, 
a empresa faz uso de outra tipologia de tecido, o burel. 
Este tecido com o fabrico em solo português, é também 
considerado elegante e resistente.

O burel (figura 119) é um tecido proveniente da zona da 
Serra da Estrela e é considerado, por muitos, um tecido 
ancestral (“Burel | Burel Factory,” n.d.). Nos últimos anos este 
tecido tem ganho um maior destaque em diversas áreas 
da indústria, como na moda, calçado, design e arquitetura. 
Isto deve-se ao facto das inúmeras propriedades inerentes 
ao burel, como ser 100% de lã, fléxivel, resistente à abrasão, 
entre outros. O tecido também está disponível em diversas 
cores, o que o torna personalizável.

Figura 117 -Ilustração da disposição dos moldes no tecido e desperdício 
resultante

Fonte - Imagem do autor

Figura 118 - Desperdícios de 
tecido resultantes da estufagem 
de mobiliário

Fonte - Imagem do autor

Figura 119 - Burel

Fonte - Imagem do autor
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A empresa De La Espada, conforme referido anteriormente, 
faz uso do burel quando não existe a necessidade de utilizar 
o tecido da peça, em zonas que não serão visiveis. Isto não 
deve ser encarado como uma desvalorização do material, 
mas sim a confiança na sua durabilidade e prestígio num 
tecido nacional que acompanha sempre as peças dos 
clientes.

Re-brief

Objetivos: 

• O produto deverá ser composto por desperdícios 
resultantes da produção de mobiliário (madeira) e da zona 
de estofagem (tecido).
• Criação de um acessório de decoração que esteja em 
conformidade com as atuais linhas de mobiliário da 
empresa.
• Para além de se tratar de um acessório de decoração este 
deverá também ter alguma utilidade no espaço.
• O produto deverá estar de acordo com o atual modelo de 
negócio da empresa.
• Tal como as opções de madeira e acabamentos do 
mobiliário, o produto deverá seguir esta ideologia

Constrangimentos:

• O produto deverá fazer uso unicamente dos desperdícios 
industriais da fábrica sem a necessidade de aquisição de 
novas matérias primas.
• A sua produção deverá fazer uso das tecnologias presente 
na empresa, bem como o menor número possível de 
processos.

Utilizadores:

• O produto é destinado a utilizadores que já possuam 
peças de mobiliário da empresa ou sejam apreciadores de 
peças de elevada qualidade de gosto aprimorado.
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4.10.2     Exploração de formas

A presente fase tem como objetivo a exploração de 
possíveis combinações do tecido com a madeira. Uma 
vez que um dos materiais a utilizar no projeto é a madeira 
maciça, decidiu-se numa primeira abordagem, explorar 
de que modo se podia adicionar o tecido aos encaixes 
existentes na mesma.

O desenho e a impressão 3D constituem uma valiosa 
ferramenta no desenvolvimento de conceitos e a 
sua validação. Todas as peças impressas em plástico 
representam possíveis estruturas de madeira. O tecido 
eleito a ser utilizado na exploração de formas é o burel.

Durante as experiências realizadas nesta fase (figura 120), 
é possível verificar duas tipologias de ligação relevantes. 
A  primeira pela conformação que o excesso do burel 
assume pela forma do encaixe das peças e a segunda pelo 
alojamento das duas peças de diferentes tamanho entre si 
com o tecido entre as mesmas.

Figura 120 - Diferentes abordagens de combinação do tecido com a 
estrutura

Fonte - Imagem do autor
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As experiências realizadas nesta fase têm como princípio 
de construção, a aplicação do tecido no meio de duas 
peças com diferentes formas que encaixam entre si (figura 
121). Deste modo, compreende-se como este mantinha a 
sua estrutura vertical. 

Na figura 122 são apresentados os diferentes testes 
realizados com a mesma ideologia de união dos elementos. 
O principal formato utilizado nestes, foi o encaixe cauda de 
andorinha. Para a ligação entre todos os materiais foi criada 
uma pequena folga de 1 milímetro entre as peças para o 
tecido ser alojado no seu interior. Nas soluções à direita, 
utilizou-se outros tipos de encaixe para perceber de que 
modo o tecido era influenciado pelos mesmos.

Em todas as soluções verificou-se que o burel mantinha a 
estrutura adquirida pela geometria das peças nos primeiros 
centímetros, contudo voltava ao formato normal. Apesar 
desta aparente formação de estrutura, o conceito de 
ligação entre os materiais deixa de ter tanta relevância para 
a sua aplicação num produto.

Figura 121 - Princípio de 
construção dos testes de 
ganho de estrutura

Fonte - Imagem do autor

Figura 122 - Testes de ganho de estrutura do burel quando aplicado entre peças

Fonte - Imagem do autor
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Outro modo de conjugar estes dois materiais, consiste na 
aplicação do tecido entre duas peças, possuindo entre si 
uma folga e o mesmo é então pressionado (figura 123). Para 
a realização desta abordagem é necessário que uma peça 
seja menor que a outra, para que a primeira seja alojada na 
segunda.

No decorrer destes testes (figura 124), percebe-se que o 
tecido é esticado, contribuindo para a fixação de todos os 
componentes. Visto de frente, o burel assume a forma dada 
ao recorte, e de trás, o burel que não é alojado entre as 
peças, cria formas onduladas e adquir uma certa estrutura. 

Após concluída a exploração de formas de como combinar 
o burel com as estruturas produzidas por impressão 
3D, procura-se selecionar uma que sirva de suporte à 
exploração para o produto a desenvolver.

As abordagens que têm por base a inserção de um elemento 
dentro do outro, em que o burel é tencionado entre as 
peças, torna-se bastante pertinente no contexto do projeto 
a desenvolver. Este tipo de abordagem apresenta-se como 
uma solução mais sóbria do que as restantes e de maior 
interesse na aplicação de um produto. Por conseguinte, 
pretende-se a utilizar esta para o desenvolvimento do 
produto final.

Figura 123 - Princípio de 
construção dos testes de 
ajustamento entre materiais

Fonte - Imagem do autor

Figura 124 - Testes de ajustamento entre as peças e o tecido

Fonte - Imagem do autor
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Na presente etapa, procurou-se esboçar algumas tipologias 
de produtos que fazem uso da abordagem selecionada de 
aplicação do tecido na madeira. Os produtos explorados 
têm em consideração os acessórios presentes nos catálogos 
de empresas concorrentes. No total desenharam-se três 
tipologias de objetos (figura 125) pela utilização do tecido, 
representado a amarelo.

De forma a comprovar a viabilidade de todos os conceitos 
explorados recorreu-se, novamente, às tecnologias 
de impressão 3D (figura 126). Nesta fase, não existiu 
preocupação com o desenho final das peças, uma vez 
que apenas se pretendia verificar o funcionamento dos 
conceitos.

Os produtos desenvolvidos, no conceito A, foram um 
conjunto de acessórios para secretária, para colocação de 
pequenos objetos, tais como lápis, clips, entre outros. No B 
explorou-se a forma de um candeeiro em que a estrutura 
de madeira suporta todos os componentes elétricos e 
o tecido representa o abajur. Por último, no conceito C, 
desenvolveu-se um cabide para paredes, em que o único 
meio de fixação dos componentes de madeira é criado 
pela pressão do tecido. 

4.10.3        Fase conceptual

Figura 125 - Diferentes produtos pela combinação do tecido com a madeira

Fonte - Imagem do autor
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Todos os produtos desenvolvidos nesta fase são relevantes 
para serem explorados mais detalhadamente em momentos 
posteriores. Porém, apenas pretende-se selecionar um deles 
para seguir em frente no projeto. O produto escolhido foi 
o cabide por diversos motivos. Uma vez que a empresa já 
dispõe de dois acessórios de secretária de Matthew Wilton, 
logo não se pretendia seguir esta temática. A De La Espada 
possui alguns candeeiros no seu catálogo, sendo já um 
mercado explorado pela empresa, deste modo, o conceito 
foi descartado. 

Por conseguinte, não se encontra nenhuma tipologia de 
cabides nos produtos da empresa e por isso, torna-se 
possível a exploração de um novo mercado. Ao observar 
o evento De La Espada Lisboa Residence, no início do 
capítulo, percebe-se que todas as zonas da casa estão 
mobiladas com produtos da empresa, menos as paredes. 
Por este motivo, pode também ser relevante a exploração 
destas zonas da casa pela a inserção de novas peças.

Figura 126 - Representação tridimensional dos conceitos desenvolvidos

Fonte - Imagem do autor
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Os cabides possuem grande importância no contexto 
habitacional, uma vez que para além de terem a função 
de pendurar roupa, estes são também influenciadores da 
forma como se perceciona o espaço. A sua localização na 
casa é usualmente em salas e halls de entrada, podendo 
também ser utilizado em quartos e casas de banho. Os 
cabides podem assumir diferentes formas e volumetrias 
pelo uso de diferentes materiais na sua construção. As 
várias tipologias de cabide diferem pelo modo como estes 
estão situados no espaço, podendo ser um cabide de pé, 
de parede ou de teto. 

Até ao momento todos os testes realizados aos conceitos 
foram produzidos por impressão 3D. Deste modo, sentiu-se 
a necessidade de compreender de que forma a utilização 
dos materiais finais influenciam o produto.

Com o auxílio das tecnologias presentes nas instalações do 
Departamento de Engenharia Mecânica (DEM), procurou-se 
efectuar alguns ensaios de ajustamento entre os elementos 
envolvidos no procedimento. Estes ensaios baseiam-se na 
aplicação de forças sobre um material sendo introduzido 
noutro. Os dados do comportamento do material pela ação 
das forças são recolhidos pelo sistema durante o período 
de estudo. 

Através da realização destes ensaios, procurou-se entender 
como as diferentes folgas entre os componentes de 
madeira influenciam a fixação de todos os elementos. Com 
o intuíto de compreender as forças envolvidas na inserção 
e remoção da peça central com o tecido, realizaram-se 
estas duas tipologias de ensaios. 

4.10.4       Ensaios de ajustamento entre componentes
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Uma vez que nos testes realizados por impressão 3D 
foi possível criar a força necessária com as mãos para a 
aplicação do tecido, utilizou-se esta medida (espaçamento 
de 1 milímetro) como referência. Assim sendo, propõe-se 
a realização de três ensaios com espaçamentos diferentes 
(folgas no diâmetro), de 1, 0.8, 0.6 milímetros entre as peças 
de madeira. 

De forma a garantir um rigor geométrico para realização 
dos provetes para os ensaios de ajustamento serviu-se das 
tecnologias de subtração computarizado, CNC, presente 
na Design Factory de Aveiro (figura 127). Todas as estruturas 
exteriores são fabricadas com a mesma dimensão, 
enquanto que o componente interno é o que sofrerá 
alterações dimensionais consoante o teste a realizar.

Na figura 128 são apresentados os provetes compostos 
por peças circulares com 125 milímetros de diâmetro 
exterior, a furação de 70 milímetros interior e de altura de 
20 milímetros. Os restantes provetes são em forma circular 
com 30 milímetros de altura e apresentam diferentes 
diâmetros consoante o ensaio a realizar, podendo assumir 
68, 68.4 e 68.8 milímetros. Para a realização dos ensaios 
foram utilizados possíveis materiais finais para o produto, 
sendo então o freixo para a peça exterior e a nogueira para 
a interior.

Para os provetes de tecido foram utilizados pedaços de 
burel, retirados do mesmo desperdício, sendo este liso e 
sem deformações. Os tamanhos do tecido tiveram em 
consideração sempre a criação de excesso para que não 
influenciasse o ensaio a realizar (figura 129). 

A máquina utilizada nos ensaios foi uma Autograph AGX-X 
Shimadzu 10 kN que possibilita forças até 1000 kilogramas. 
Esta está situada no laboratório do Departamento de 
Engenharia Mecânica e teve o apoio de um profissional 
para a operação da máquina.

Figura 127 - Maquinação dos 
provetes

Fonte - Imagem do autor

Figura 128 - Provetes de madeira 
a utilizar nos ensaios

Fonte - Imagem do autor

Figura 129 - Exemplificação do 
excesso de tecido pretendido

Fonte - Imagem do autor
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Foram realizados dois tipos de ensaios: (i) alojamento dos 
componentes e (ii) desmontagem das peças. No primeiro 
utilizou-se uma superfície plana para suporte da peça de 
maior diâmetro, e em cima a força era aplicada sobre a 
peça interna, a qual, por sua vez, empurrava o tecido. Nos 
ensaios, com o intuíto de avaliar a força necessária para 
remover o material, foram utilizados dois blocos de madeira 
a servir de suporte, enquanto a pressão era gerada sobre a 
peça interna (figura 130). No anexo F podem ser analisados 
todos os ensaios realizados individualmente.

Figura 130 - Ensaios de ajustamento de componentes, alojamento e 
desmontagem de material, respetivamente

Fonte - Imagem do autor
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O gráfico 5 relaciona todos os ensaios realizados com 
as diferentes dimensões de folga. Em todos verificou-se 
um aumento gradual da força necessária, uma vez que 
durante a inserção o tecido começava a criar dobras entre 
si e dificultava o processo. Obviamente, a área de contacto 
também ia aumentando, facto que forçava a um aumento de 
força lateral e portanto, assumindo um coeficiente de atrito 
constante, a força normal aumentava proporcionalmente.

Neste gráfico verifica-se que nos ensaios que tiveram por 
base a folga de 1 milímetro teria de ser aplicada uma força 
de 300 N ou seja, 30 kilogramas para que a peça interior e 
o tecido ficassem à superdície. Esta medida tem por base a 
possibilidade de uma pessoa adulta conseguir a inserção da 
peça interior na estrutura com a força exercida pelas mãos.

Nos ensaios de folga de 0.8 milímetros já seria necessário 
efectuar uma força de 700 Newton. 

Em comparação com os anteriores, os valores apresentados 
pelo ensaio de folga entre os dois componentes de madeira 
de 0,6 milimetros são consideravelmente superiores. 
Nestes, a força aplicada é de 1800 N, seis vezes mais que a 
força inicialmente aplicada no de folga de 1 milímetro.

Em todos os ensaios realizados não se verificou nenhuma 
deformação na estrutura de madeira nem no tecido. 
Também se confirmou que em todos, o tecido estava bem 
tencionado.

Gráfico 5 - Alojamento de componentes, comparação entre diferentes folgas

Fonte - Imagem do autor
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O gráfico 6 apresenta os valores de força (em Newton) 
necessária para a remoção de todos os componentes 
quando fixos sob pressão. 

Em todos os ensaios realizados nota-se uma crescente 
força inicial necessária para o começo da remoção dos 
componentes. Isto deve-se ao facto das dobras do tecidos 
criadas durante a pressão dos materiais começar a ceder, 
bem como ao facto da área de contacto ir diminuindo. As 
forças aplicadas em seguida reduzem considerávelmente 
quando comparadas com a inicial. Pode-se então 
considerar que de todas as forças aplicadas neste processo, 
a que é exercida nos dois primeiros milimetros é a de maior 
importância.

Para a remoção dos componentes, o ensaio de 1 milímetro 
de folga teve como resistência até aplicada a força de 170 
N, e o de 0,8 milimetros foi necessáio 400 N. O ensaio de 
0,6 milímetros de folga revelou-se o de maior resistência á 
pressão aplicada, sendo preciso 950N para o começo da 
remoção de material.

Gráfico 6 - Desmontagem dos componentes, comparação entre diferentes folgas

Fonte - Imagem do autor
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Uma peculiaridade que se identificou ao realizar os ensaios 
de desmontagem de todos os componentes foi o facto 
do burel possuir o efeito de memória da forma (figura 131).  
Isto verifica-se pela estrutura que o tecido manteve mesmo 
após os ensaios terem terminado. 

Conclusões

Com o término dos ensaios de ajustamento aos provetes, 
torna-se possível retirar algumas conclusões. Numa 
primeira instância percebe-se que a força necessária para 
a inserção do tecido é superior à de remoção. Ao utilizar 
como exemplo os ensaios de folga de 1 milímetro, em 
que foi necessário 300N de força para a inserção e apenas 
170N para a remoção, isto significa que diminuiu para cerca 
de metade a força exercida. O mesmo pode ser percebido 
ao analisar os restantes ensaios com outras dimensões de 
folgas.

Este facto advém de quando o material é inserido, o tecido 
começa a criar dobras entre si, expandindo a sua dimensão 
e, consequentemente, mais força tem de ser exercida. 
Ao aplicar forças para a sua remoção, estas dobras 
começam a desfazer-se e a força necessária vai diminuindo 
gradualmente.

Uma vez que se pretende que as peças fiquem fixas e de 
difícil remoção por parte do utilizador, pretende-se utilizar a 
folga de 0,6 milímetros entre os componentes. 

Figura 131 - Efeito de memória 
de forma do burel

Fonte - Imagem do autor
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Através da realização dos testes na etapa anterior, deu-se a 
conhecer a força necessária para a inserção e remoção dos 
componentes. 

Com o conceito comprovado, segue-se a exploração 
da forma final para o produto. Novamente, utiliza-se a 
ferramenta de desenho para a geração rápida de formas 
dentro da mesma ideologia de pensamento. Os desenhos 
explorados deverão ter em consideração o estudo realizado 
na etapa anterior, e por conseguinte, fazer uso do círculo 
interior. 

A figura 132 apresenta as diferentes variações de forma 
exploradas nesta fase. Em algumas das propostas percebeu-
se a dificuldade de concepção associada aos mesmos 
ou então por não representar os valores defendidos pela 
empresa, como a simplicidade e lucidez das formas. Por 
conseguinte, as de geometria mais simples assemelham-se 
mais à tipologia de produtos praticados pela mesma.

4.10.5  Desenvolvimento da proposta final

Figura 132 - Desenvolvimento do conceito do cabide

Fonte - Imagem do autor
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Os conceitos apresentados na figura 133 foram selecionados 
para serem prototipados por impressão 3D de modo a que 
possam ser analisados físicamente. 

Conceito A

A primeira solução pretende ser versátil pela opção de 
rotação escolhida pelo utilizador, podendo assumir até 
quatro possíveis posições (figura 134). O eixo de rotação 
ocorre no local em que se fez a inserção do burel e da 
peça interior. Importa realçar que as diferentes posições 
assumidas no cabide não seriam realizadas pelo utilizador 
mas sim pela fabrica, uma vez que se pretende que todo o 
produto seja fixo e de dificil remoção. Conforme pode ser 
verificado na figura 135, as peças de vestuário podem ser 
colocadas de diferentes formas no cabide, uma em que o 
oculta por completo e outra parcialmente. 

Figura 133 - Representação dos conceitos de cabide selecionados

Fonte - Imagem do autor

Figura 134 - Possíveis posições 
para conceito A

Fonte - Imagem do autor

Figura 135 - Testes ao conceito A do cabide pela deposição de vestuário

Fonte - Imagem do autor
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Conceito B

O segundo conceito possui uma geometria mais simplificada 
que a anterior pelo uso de circunferências concêntricas. 
Esta solução permite apenas um modo de uso, o que de 
certa forma poderá ser vantajoso por simplificar a interação 
do utilizador com o produto. Consoante o tipo de 
vestuário a ser colocado sobre o cabide, este poderá estar 
completamente oculto ou totalmente visível (figura 136).

Terminado o momento de deliberação, optou-se por 
prosseguir com a conceito B para o produto final pela 
simplicidade e facilidade de produção. No catálogo da 
empresa é possível encontrar diversos produtos com base 
em circunferências o que torna mais relevante a solução 
escolhida.

Figura 136 - Testes ao conceito B do cabide pela deposição de vestuário

Fonte - Imagem do autor
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Dimensões

Através da análise realizada aos desperdícios gerados pela 
produção de mobiliário no início do capítulo, identificou-
se uma categoria de maiores dimensões, provenientes do 
fabrico por CNC dos tampos de mesas. 

De forma a condicionar o desenho do produto, os 
tamanhos encontrados nestes desperdícios foram levados 
em conta no processo de desenvolvimento.

Os cabides podem assumir os tamanhos de 225, 175 e 
125 milímetros de diâmetro tendo em consideração os 
desperdícios (figura 137). Em seguida realizou-se algumas 
mock-ups (figura 138) com o intuíto, de entender qual o 
impacto do aumento do diâmetro da estrutura em relação 
à peça interior que se manteve inalterada.

Ao analisar as mock-ups com os diferentes tamanhos, 
verifica-se que, com este aumento a madeira vai obter mais 
destaque visual, o que pode ser benéfico, uma vez que é 
um material tão estimado pela empresa.

Figura 137 - Tamanhos dos cabides tendo em consideração os desperdícios

Fonte - Imagem do autor

Figura 138 - Mock-up dos 
diferentes tamanhos do cabide

Fonte - Imagem do autor
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Fixação

O modo como o cabide se fixa na parede também se tornou 
alvo de estudo, visto que é uma característica importante 
na concepção do produto. Este, deverá estar de acordo 
com as dimensões já estabelecidas do cabide.

A possibilidade da alternância dos diversos tamanhos de 
cabides, através do mesmo sistema de fixação, confere ao 
produto uma oportunidade de personalização consoante o 
gosto do utilizador.

Para a realização da fixação, que possibilite remover e 
alterar os diferentes tamanhos do produto, considerou-
se uma das variações do encaixe cauda de andorinha, a 
“Sliding Dovetail” (figura 139). Este tipo de encaixe segue o 
princípio do original porém a ranhura em forma de cauda 
é prolongada. Este fator permite o deslizamento por todo 
o comprimento da ranhura a deslocação de uma peça do 
mesmo formato. (Noll, 2002).

Com o propósito de comprovar a aplicação do conceito 
no produto, utilizou-se a impressão 3D para produzir as 
peças (figura 140). Nestas, imprimiu-se o componente a 
fixar na parede, sendo que a sua fixação é feita pelo uso 
de parafusos pozidrive M4 x 35, e a ranhura para o deslize 
localiza-se na peça interior do cabide.

Através da realização do ensaio presente na figura 
141, foi possível comprovar a viabilidade da solução.
Consequentemente, aplicou-se esta solução para fixação 
na forma final do cabide.

Figura 139 - Ilustração do 
encaixe Sliding dovetail

Fonte - Adaptado de Craft Man Space

Figura 140 - Componentes de 
fixação por impressão 3D

Fonte - Imagem do autor

Figura 141 - Teste à fixação do 
cabide recorrendo ao encaixe 
Sliding Dovetail

Fonte - Imagem do autor
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Adição de Íman 

No seguimento do projeto considerou-se a adição de um 
elemento de propriedades magnénicas para atração de 
materiais ferrosos, um íman. Este seria colocado na peça 
interior e oculto aquando a colocação do tecido. Deste 
modo, o utilizador ao pousar as suas peças de vestuário 
no cabide, teria a possibilidade de fixar as chaves ou outros 
objetos metálicos. A sua aplicação na peça interior seria pela 
pressão exercida no íman com uma folga reduzida, deste 
modo é evitada a utilização de colas e outros elementos 
de ligação (figura 142). A adição deste elemento torna a 
utilização do cabide mais versátil. 

A empresa Brasão De La Espada faz uso destes materiais 
magnéticos em algumas das suas peças de mobiliário, como 
forma de adicionar e remover partes do mobiliário caso o 
utilizador assim o pretenda. Deste modo, a utilização de 
ímans nos cabides não seria uma novidade para a empresa. 
O tamanho e força de magnetismo dos ímans atualmente 
aplicados nas peças, seriam levados em consideração no 
desenho do cabide.

Apesar do project brief fazer referência ao uso exclusivo 
de materiais provenientes de desperdício, constata-se que 
a adição deste elemento confere maior dinamismo e valor 
ao produto.

Figura 142 - Adição do Íman na peça interior

Fonte - Imagem do autor
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Utilização de diferentes tecidos

Durante o desenvolvimento do presente projeto nas 
diversas etapas decorridas, fez-se uso exclusivo do burel  
nas experiências realizadas inicialmente e nos ensaios de 
ajustamento de componentes. Porém, conforme referido 
anteriormente, este tecido é um dos muitos desperdícios 
que são gerados na estufagem de mobiliário.

Deste modo, reuniram-se vários desperdícios de diferentes 
tipos de tecido como veludo, couro, entre outros, para 
aplicação no cabide (figura 143). Apesar destes possuírem 
propriedades diferentes das do burel, percebe-se que 
a adição destes elementos proporcionam uma maior 
personalização à peça. As várias texturas e cores conferem 
maior valor ao produto, uma vez que, são passíveis de 
combinar com os tecidos utilizados no mobiliário da casa. 

Com a introdução desta nova abordagem, torna-se possível 
o uso de qualquer excedente de tecido, que de outro 
modo, não lhes seria atribuído valor comercial. 

Figura 143 - Diferentes desperdícios de tecidos aplicados no produto

Fonte - Imagem do autor
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4.10.6  Considerações finais no desenho da peça

A presente fase destina-se à redefinição de alguns 
pormenores no desenho da peça e à criação de uma 
relação entre todos os componentes estruturais do cabide.

Na figura 144 estão apresentados todos os elementos de 
madeira que compõem o cabide. Um dos componentes 
que  sofreu alterações foi a peça exterior. O chanfrado 
por se aproximar da parte frontal do produto, torna a 
peça visualmente mais leve parecendo que está a fluturar 
na parede quando vista lateralmente. A altura da peça de 
fixação também foi redimensionada bem como a posição 
dos furos.

Figura 144 - Considerações finais no desenho da estrutura da peça

Fonte - Imagem do autor
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Em relação ao tecido a usar no produto, este deverá 
possibilitar o corte de uma circunferência de 175 milímetros 
no desperdício. O tecido terá de ser centrado na peça antes 
de se realizar a pressão em todos os componentes. Deste 
modo, o excesso de material resultante da aplicação da 
pressão, ocultará a peça interior e de fixação (figura 145) . 

Figura 145 - Considerações finais do tecido

Fonte - Imagem do autor
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4.10.7  Antropometria

Dado que o objecto em estudo é um cabide de parede, 
torna-se importante estudar a que altura é que o produto 
está do chão. A interação existente entre o produto e o 
ser humano depende das dimensões que o próprio possui. 
Isto ocorre pelos movimentos e esforços executados 
pela pessoa, uma vez que a utilização do cabide está 
associado ao alcance dos braços. De modo a perceber a 
área preferêncial para a localização do produto na parede, 
realizou-se um ensaio, de acordo com o grau de satisfação 
do indivíduo (figura 146).

Ao analisar as alturas confortáveis resultantes do ensaio, 
percebe-se que estas estão relacionadas com a altura dos 
ombros e o alcance dos braços na vertical. Por conseguinte, de 
forma a compreender as dimensões associadas a estas partes 
do corpo, pretende-se utilizar os princípios da antropometria. 

Figura 146 - Ensaio do posicionamento confortável do cabide

Fonte - Imagem do autor
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A antropometria dedica-se ao estudo das dimensões do 
corpo humano tendo em conta fatores como a idade, etnia, 
alimentação e saúde (Iida & Guimarães, 2016). O desenho 
do objeto deverá ter sempre em consideração, não só 
os fatores apresentados anteriormente, como também 
os diferentes géneros, pelas diferenças de fisionomia. 
Dentro destes, a diferença de percentis terá influência no 
desenho da peça, usualmente são utilizados valores entre 
5% e 95%. Abaixo ou acima destes, respetivamente, já se 
desenha para indivíduos com proporções específicas e 
que não estão entre os padrões médios (Relvas, 2017). A 
antropometria pode ser medida em duas situações, estática 
e dinâmica conforme os dados que se pretende obter. A 
estática realiza medições a segmentos dos corpo quando 
parados, enquanto que a dinâmica, as partes do corpo 
estão em movimento, ao realizar uma ação desejada (Iida 
& Guimarães, 2016). Segundo Relvas (2017), uma vez que o 
objeto de estudo trata-se de uma peça de mobiliário, usar-
se-á a antropometria estática com um percentil de 50%.

A De La Espada, conforme referido anteriormente, 
possui uma relevante presença no mercado norte-
americano. Deste modo, utiliza-se os dados, relativos a 
esta população, presentes em estudos já realizados. Uma 
vez que o gênero feminino, devido à sua fisionomia, é 
geralmente mais baixo, este será o foco do estudo. Ao 
analisar os dados correspondentes à altura dos ombros do 
indivíduo, considerando o percentil de 50%, o valor é 133,16 
centímetros. A posição em pé com os braços elevados, o 
valor sobe consideravelmente para os 194,5 centímetros do 
chão (Gordon et al., 1988). 

Através destes valores recolhidos é possível identificar a 
altura máxima e mínima ideal a que o produto pode estar 
do chão. 
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4.10.8  Proposta final

A proposta final surge de todas as etapas experimentais e 
decisões com base nos conhecimentos adquiridos durante 
o desenvolvimento do produto. Por conseguinte, realizou-
se a documentação técnica destinada à produção na 
empresa de todas as peças que podem ser observados no 
Anexo G.

Nesta fase pretende-se comunicar a proposta final do 
produto pelo desenvolvimento de protótipos de diferentes 
tamanhos e espécies de madeira. Para isso, produziram-
se as volumetrias correspondentes à peça exterior, com 
o intuíto de se aproximarem à qualidade e aspecto final  
caso fossem realizado na fabrica. (figura 147). Através 
destes, torna-se possível compreender todos os detalhes 
relacionados com o cabide.

As figuras 148, 149, 150 e 151 apresentadas de seguida 
permitem visualizar os vários pormenores do cabide 
bem como a sua disposição em contextos de uso e em 
diversos ambientes conferindo ao produto um fator de 
personalização.

Figura 147 - Protótipos do 
cabide

Fonte - Imagem do autor

Figura 148 - Disposição do produto em contexto de uso

Fonte - Imagem do autor
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Figura 149 - Diferentes disposições dos vários tamanhos de cabide no espaço

Fonte - Imagem do autor
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Figura 150 - Cabides em espaço neutro

Fonte - Imagem do autor
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4.9.9  Comunicação do produto

Como forma de preparação do produto para o mercado foi 
necessário desenvolver a identidade visual do cabide.

O nome do cabide inspirou-se na centralidade de todas 
as formas que compõem o produto e o elemento de 
maior distinção, o tecido, deste modo, atribuíu-se o nome 
“Dot”. Após a escolha do nome, procedeu-se à criação 
da identidade visual do produto. Inicialmente explorou-se 
diversos conceitos e por fim é apresentado o resultado final 
(Figura 151). 

Figura 151 - Comparação do cabide (tamanho L) com a proporção da mão humana

Fonte - Imagem do autor

Figura 152 - Logotipo do cabide

Fonte - Imagem do autor
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4.10.10     Processos de fabrico 

Todos os materiais para o fabrico do cabide são provenientes 
de excedentes resultantes do fabrico de mobiliário, mais 
precisamente da zona de produção. Na criação da peça 
externa, os desperdícios são o resultado do excesso de 
material na construção de tampos. Para a  peça interior e de 
fixação são utilizados materiais do grupo B e D, estudados 
anteriormente (Anexo C).

Os processos de fabrico a utilizar na produção do cabide 
dependem de cada peça a produzir. 

A forma cilíndrica do componente interno, apesar de ser 
passível de produzir pelo processo de torneamento poderá 
ser trabalhosa, uma vez que se tratam de dimensões 
milimétricas. Deste modo, para maior precisão geométrica 
será preferível utilizar o copiador, com o auxílio de um 
molde ou as tecnologias de CNC. A ranhura do encaixe, 
cauda de andorinha, seria realizada pela tupia com a devida 
fresa. A geometria simplificada da peça de fixação possibilita 
a criação por diversas tecnologias de corte e de furação.

O componente exterior, uma vez que possui um formato 
cilíndrico poderia ser realizado também pelo processo 
de torneamento, cortando os excessos com serras para 
facilitar o processo. As tecnologias CNC e copiador, do 
mesmo modo, poderiam ser usadas na sua produção, 
dependendo da escolha da empresa. 

Após a finalização da produção de todos os componentes, 
estes irão percorrer o mesmo caminho da pós-produção 
que as restantes peças de mobiliário seguem. Ou seja, 
os componentes seriam examinados pelos artesãos e 
acabados caso algum detalhe estivesse em falta. Em 
seguida, as peças são lixadas superficialmente e aplicado 
um acabamento, de acordo com a encomenda realizada 
pelo cliente.

Na montagem, quando todos os componentes de madeira 
se  encontram terminados, a fixação de todos elementos 
com o tecido realiza-se nesta etapa, por via da utilização 
das prensas hidráulicas presentes na fábrica.
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5.1 Considerações finais

A principal razão pela escolha da realização de um estágio, 
que serviu de fundamento para a presente dissertação, 
definiu-se pela inserção no meio industrial como forma 
de gerar conhecimentos e praticar os ensinamentos 
adquiridos durante a licenciatura e mestrado. Em todas as 
etapas decorridas neste documento, a grande motivação 
definiu-se pela aproximação às matérias primas, artesanato 
e tecnologias produtivas.

O contacto com designers de renome internacional e 
a ligação com os seus métodos de pensamento foi algo 
essencial para o crescimento pessoal. A identificação 
de problemas e a procura de soluções promoveu uma 
interação ativa entre ambas as entidades. 

Numa primeira instância da dissertação realizou-se um 
estudo teórico sobre a empresa que gerou conhecimento 
sobre o seu histórico, produtos e designers. A análise 
aos atuais designers com quem a empresa mantém uma 
relação de proximidade permitiu conhecer um pouco mais 
sobre as suas inspirações e filosofias de trabalho. O estudo 
envolvendo os concorrentes permitiu conhecer o vasto 
número de entidades no mesmo sector industrial com 
quem a empresa se debate todos os dias.

O estágio começou pelo desenvolvimento de pequenos 
projetos com o intuíto de perceber o funcionamento da 
empresa a nível de gabinete e todos os seus procedimentos. 
Desde a identificação da problemática até ao envio dos 
ficheiros para produção e acompanhamento dos mesmos. 
Aos poucos, foram atribuídos projetos cada vez mais 
importantes que alavancavam maiores responsabilidades 
para com a empresa. O surgimento da oportunidade de 
desenvolver as primeiras peças da parceria da De La Espada 
com o atelier de arquitetura Aires Mateus foi algo  muito 
gratificante e enriquecedor. O constante contacto entre 
as duas entidades sobre os problemas que surgiam e as 
soluções exploradas culminou em produtos de elevada 
qualidade e rigor. Consequentemente, o desenvolvimento 
inédito de novos produtos, e além do mais com novos 
intervenientes, tornou-se imprescindível para mim e para a 
empresa, situando-me na linha da frente de contacto entre 
o atelier e a equipa de desenvolvimento de produto.
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A identificação de uma oportunidade de intervenção 
em contexto de empresa, permitiu o desenvolvimento 
de propostas que tem por base um problema real, com 
impactos reais. Mais do que o desenho de um novo produto 
para o mercado, este contribui significativamente para a 
circularidade dos desperdícios recorrentes, gerados durante 
a produção de mobiliário. As propostas desenvolvidas 
permitiram que estes retornassem às linhas de produção 
atribuindo valor acrescentado aos mesmos. 

As soluções exploradas permitiram a conjugação de áreas 
multidisciplinares como a engenharia e o design para a 
realização dos produtos.

Não foram criadas peças passíveis de competir com os 
restantes produtos da empresa. Deste modo, produziram-se 
novas tipologias de produtos para mercados anteriormente 
desconhecidos, sem que fosse necessário a utilização de 
novas matérias primas. Os processos de fabrico utilizados 
foram minimizados em consideração com os restantes 
produtos presentes em catálogo. Os desenhos das peças 
foram desenvolvidos tendo em consideração uma realidade 
industrial, o que de certa forma condicionou o desenho, 
mas por sua vez o tornou possível de ser realizado e 
integrado no mercado.

A exploração sistemática de soluções pelo uso de 
ferramentas do desenho e impressão 3D contribuiu para 
que as ideias fossem facilmente expostas no mundo real. 
Em alguns momentos, durante o desenvolvimento foi 
necessário voltar atrás e recomeçar o processo criativo do 
início. Este procedimento não deverá ser considerado um 
ponto negativo porque gerou conhecimento e possibilitou 
a descoberta de novas opções.
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Na primeira proposta procurou-se promover a 
consciencialização dos utilizadores, pela criação de um 
objeto que tivesse presença nos atuais problemas da 
sociedade. Este objeto conforme referido anteriormente 
poderá fazer parte de iniciativas que promovam a 
preservação da espécies de rinocerontes. A inserção do 
projeto em fundos europeus que envolvem este tipo de 
iniciativas, poderá ser benéfica para a empresa pelo apoio  
no início do projeto, mas também pela visibilidade que lhe 
conferirá.

A segunda proposta é vista como um produto distinto e 
único. Desde do começo da exploração de formas em 
como o tecido se podia relacionar com a madeira, até 
à descoberta de um método relevante e pertinente para 
a junção destes dois materiais. A realização de ensaios 
de engenharia que permitiram compreender as forças 
envolvidas nas diferentes folgas entre as peças, foram 
percursoras no projeto a desenvolver. O desenho e a 
descoberta deste processo originou um cabide que faz uso 
do tecido como elemento central e serve para manter a 
consistência de toda a sua estrutura. Isto permitiu a criação 
de um produto único e sem a utilização de elementos 
ligantes, como colas e parafusos (excepto para a fixação na 
parede) apenas pela pressão criada por todos os elementos.

As experiências adquiridas durante o percurso do estágio e 
todos os elementos explorados durante o desenvolvimento 
desta dissertação, tiveram um impacto significativo do ponto 
de vista do design e da realidade industrial. As propostas do 
projeto no contexto da empresa só foram possíveis, pela 
observação presencial e o forte contacto com os materiais 
e os desperdícios. De outro modo, não se teria a perceção 
desta realidade o que resultaria no uso de novas matérias 
primas para a realização do projeto.
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5.2 Trabalhos futuros

Espera-se que as propostas desenvolvidas no âmbito do 
reaproveitamento tenham impacto noutras empresas 
incentivando o desenvolvimento de projectos semelhantes. 
Estes terão um impacto positivo na economia destas bem 
como na circularidade dos desperdícios gerados durante 
os processos de fabrico. 

Alguns dos aspectos que poderiam ser explorados 
em trabalhos futuros, a dar continuação, seria o 
desenvolvimento de outras espécies animais que estejam 
em perigo de extinção, tal como o rinoceronte. Deste 
modo, seguindo a mesma ideologia de aproveitamento de 
desperdícios será possível o acrescento de outros animais 
à família.

Alguns dos conceitos desenvolvidos para a segundo 
proposta, que envolve a junção dos desperdícios de madeira 
e de tecido, poderá ter muito potencial, tanto na industria de 
mobiliário como noutros áreas. Os projetos experimentais 
do candeeiro e dos acessórios para secretária careciam de 
maior desenvolvimento, mas ambos poderiam ser inseridos 
na catálogo da empresa. Na presente proposta utilizou-
se madeira de tamanho reduzido devido à utilização de 
desperdícios, porém percebe-se que a combinação entre os 
dois materiais poderia ter relevância em objectos de maior 
dimensão. Os ensaios de ajustamento entre componentes 
também poderia ser algo a explorar no futuro, utilizando 
folgas cada vez mais reduzidas e também ao fazer uso de 
outros tecidos para além do burel.
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