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Resumo 
 
O design de produtos está estreitamente relacionado às mudanças sociais e 
culturais. Não se pode analisá-lo sobre qualquer ponto de vista dissociando-o 
deste sistema dinâmico. As alterações no meio ambiente vêm preocupando um 
grande número de pessoas e apontando para um problema ainda maior: a 
insustentabilidade do estilo de vida do homem contemporâneo. O ecodesign se 
apresenta como um importante agente destas transformações, visto que a 
produção de artefatos pela indústria deve ser norteada por seus princípios. 
Através do ecodesign pode-se propor medidas condizentes com esta nova 
demanda social e cultural. A presente dissertação investiga o desenrolar da 
configuração de produtos pautada em conceitos da sustentabilidade ao 
desenvolver uma ferramenta baseada nos atributos configuracionais dos objetos, 
relacionando-os com os critérios de ecodesign, usando um vocabulário mais 
familiar aos designers. A ferramenta foi testada em uma amostra de 20 cadeiras 
de diferentes materiais e processos industriais e apontou para a diversidade 
configuracional entre as mais bem pontuadas da amostra, valorizando as 
estratégias de ecodesign e não uma estética em particular. 

 
Palavras-chave: Ecodesign – Atributos Estéticos – Mobiliário Sustentável 
 

 

Abstract 
 
Design is closely related to social and cultural changes. One cannot analyze it 
from any point of view dissociated from this dynamic system. Changes in the 
environment preocupy a lot of people nowadays and point to an even greater 
problem: the unsustainability of modern man’s lifestyle. Urgent changes are 
necessary. Ecodesign is presented as an important agent of change, since the 
production of artifacts by the industry should be guided by its principles. This 
paper investigates product configuration based on concepts of sustainability by 
developing a tool from configurational attributes of objects and ecodesign criteria, 
using a more familiar vocabulary to designers. The tool was tested in a sample of 
20 chairs of different materials and industrial processes and pointed to the 
configurational diversity among the best scoring of the sample, highlighting the 
strategies of ecodesign and not a particular aesthetic. 

 
Keywords: Ecodesign –  Aesthetic Attributes –  Sustainable Furniture 
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CAPÍTULO 1. Introdução 
 
 
Os designers têm assistido nos últimos tempos a um aumento considerável dos 

atributos a serem considerados na concepção de produtos. No final do século 

XIX, logo após a Revolução Industrial, havia uma carência de artefatos e uma 

necessidade de atender ao mercado consumidor em formação. O sistema de 

fabricação produzia em enormes quantidades e a um custo que diminuía 

rapidamente, passando a não depender mais da demanda existente e gerando o 

seu próprio mercado. Com a evolução tecnológica, observou-se uma maior 

variedade dos produtos que passaram a se diferenciar muitas vezes apenas por 

fatores estéticos. A figura do designer correspondia a do desenhista técnico, 

fechado em seu escritório e sem contato com a linha de produção. O Movimento 

Arts and Crafts foi uma reação à má qualidade dos produtos industriais 

decorrentes deste processo, de estética duvidosa. 
“A mesma abundância de mercadorias baratas que era percebida pela 

maioria como sinônimo de conforto, de luxo e de progresso logo passou a ser 

condenada por alguns como indicativa do excesso e da decadência dos padrões 

de bom gosto e mesmo dos padrões morais.” (CARDOSO, 2004). Alguns teóricos 

como Ruskin, acreditavam que o mau gosto não advinha do público consumidor, 

mas antes da desqualificação do trabalhador, cada vez mais explorado e 

ignorante. Para ele, o problema do design não estava no estilo dos objetos, mas 

na qualidade de vida do trabalhador. 

Ao perceber a necessidade de um acompanhamento do produto da sua 

concepção até sua produção e consumo, deu-se a primeira abertura de 

horizontes para os designers. Com o intuito de minimizar erros na linha de 

produção, o designer desce do escritório para o chão de fábrica e tenta, através 

dos ensinamentos de escolas como a Bauhaus, conciliar os papéis de concepção 

e técnica de produção. Mesmo de maneira não intencional, o modernismo 

implementou mudanças no processo produtivo que seriam depois resgatadas pelo 

ecodesign como a racionalização do uso de materiais, e a padronização e 

redução do número de peças.  

Com o passar dos anos percebeu-se que esta primeira abertura já não era 

suficiente. O foco na produção não era mais indicativo de sucesso. Era preciso 
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também conhecer o usuário e ir além do ponto de venda. Como este usuário 

percebe e utiliza o produto concebido pelo designer? Que relação o usuário 

mantém com o produto? Que emoções o produto desperta no usuário?  

O designer passa então a ocupar uma posição estratégica dentro da 

empresa, participando de todas as etapas da vida de um produto: da sua 

concepção ao seu descarte. Os horizontes se abrem ainda mais, e com isso, 

aumentam também as dificuldades. Os designers encontram-se em meio a 

grandes novidades: novos materiais, novos paradigmas, novas tecnologias, enfim, 

uma nova maneira de pensar e agir. 

Dentre estes novos paradigmas, destaca-se a sustentabilidade. Percebe-se 

uma crescente preocupação global com o tema, que é discutido em várias esferas 

e, nos últimos anos tornou-se um tema central no design. Surge o ecodesign, 

definido por Kazazian (2005) como uma “maneira ecológica de conceber ou 

desenhar, cuja finalidade é minimizar os impactos de um produto sobre o meio 

ambiente, durante todo o seu ciclo de vida, conforme uma abordagem 

multicritérios.” Em outras palavras, o ecodesign é o exercício do design que 

considera os critérios de sustentabilidade. 

 Apesar de nomeado e de ter reconhecida a sua necessidade, as 

metodologias de design voltado para a sustentabilidade ainda estão em processo 

de consolidação. Manzini e Vezzoli (2005) apontam quatro níveis de interferência 

no design: o redesign ambiental do existente, o projeto de novos produtos e 

serviços que substituam os atuais, o projeto de novos produtos-serviços 

intrinsecamente sustentáveis e a proposta de novos cenários que correspondam a 

uma sociedade sustentável. Os caminhos para se chegar a este último nível ainda 

estão pontuados por incertezas. O Life Cycle Design é proposto pelos autores e 

culmina em premissas a serem seguidas que acarretariam um produto mais 

amigável ao meio ambiente do momento de sua concepção até o seu descarte. 

Recomendações semelhantes são feitas pelo Design for Sustainability (D4S), que 

apresenta ações a serem tomadas por empresas comprometidas com o meio 

ambiente e o bem estar da humanidade. (UNEP – TUDelft, 2010). Autores como 

Sachs e Dijon de Moraes também ofereceram sua contribuição e serão abordados 

com mais detalhes no capítulo 03. Ferramenta. Em resumo, o que se observa é 

que diversos estudiosos estabeleceram critérios de sustentabilidade, mas ainda 

persiste a dificuldade de avaliar os processos e os produtos. Esta dificuldade 
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advém não só da imaturidade das metodologias de design, mas também da 

diversidade de processos, tecnologias e materiais envolvidos no design de 

produtos atualmente. 

Do ponto de vista da estética, entende-se que não é objetivo deste trabalho 

usar o discurso filosófico e conceitual para definir o termo estética. Pretende-se 

sim, investigar como o fenômeno estético materializado na configuração dos 

produtos interfere e sofre interferências dos critérios de ecodesign. Considera-se 

então uma estética específica para o design, que pode, em alguns pontos, 

distanciar-se da estética para a arte e é denominada por Löbach (2001) como 

Estética Aplicada, ou seja, “aplicação da teoria estética na prática”.  

A avaliação estética em design se dá através da apreensão dos elementos 

dos artefatos que apelam aos sentidos humanos. Sabe-se que não podemos 

separar sujeito e objeto nesta relação sensorial, visto que um modifica o outro 

(Folkmann, 2010). Na presente pesquisa, porém, não será analisado o aspecto 

simbólico desta relação homem-objeto. Ficaremos num estágio intermediário 

entre o processo visual e o processo de conscientização representado 

esquematicamente por Löbach (2001), não nos interessando, em um primeiro 

momento, os elementos internos da percepção e sim os elementos externos. 

 

 
Figura 01: O processo de percepção dos objetos 
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Durante a fase de revisão bibliográfica nos principais jornais e periódicos de 

design e sustentabilidade, como The Journal of Sustainable Product Design e 

Journal of Cleaner Production, Design Issues e Design Studies, foram 

encontrados poucos trabalhos relacionando estética e sustentabilidade, o que 

indica um tema pouco explorado, com boas possibilidades para o 

desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica relevante. 

Reconhecer os atributos estético-configuracionais e suas relações com a 

sustentabilidade pode gerar resultados que norteariam não apenas projetos de 

design, mas também de outras áreas, como a arquitetura e a engenharia, 

contribuindo, indubitavelmente, para uma mudança na relação dos indivíduos com 

os objetos e com o ambiente – construído e natural.  

Desta forma, tem-se como objetivo geral desta pesquisa propor uma 

ferramenta que auxilie o processo de configuração de produtos a partir de 

atributos estéticos e critérios de ecodesign. 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

• Identificar os atributos estéticos empregados na configuração de 

produtos; 

• Definir os critérios de ecodesign aplicados a configuração de produtos; 

• Estabelecer as relações entre os atributos estéticos e os critérios de 

ecodesign; 

• Propor uma ferramenta de avaliação que seja facilmente utilizada por 

designers e auxilie a configuração de produtos sustentáveis; 

• Testar a ferramenta proposta através de uma amostra específica de 

produtos: peças de mobiliário. 

A estética aplicada aos produtos de design apresenta-se como um pertinente 

objeto de estudo tendo em vista a necessidade de discutir o design de produtos 

baseado em premissas sustentáveis e, inevitavelmente, o impacto destas 

premissas na configuração dos objetos. Unir essas duas facetas do design – 

sustentabilidade e estética – não é tarefa trivial. Observam-se muitos trabalhos 

que tratam destes temas isoladamente e poucos que tratam da relação entre os 

mesmos. Segundo Walker (2005), tem-se dado pouca atenção às competências 

criativas essenciais e às potenciais contribuições do designer no campo da 

sustentabilidade.  
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Este trabalho pretende investigar o design de produto sob as lentes de 

duas grandes categorias: a estética aplicada e o ecodesign. A estética parece 

amalgamada à prática do design, como uma característica indissolúvel de sua 

prática. A sustentabilidade apresenta-se como um desafio urgente, como um 

requisito a ser incluído – muitas vezes forçosamente – no projeto de produtos.  

Procura-se uma área de sombreamento entre estes temas a fim de 

determinar como os atributos estéticos estão relacionados aos produtos 

sustentáveis. Considera-se que esta seja a primeira fase de um projeto maior, 

visto que aqui apenas o setor ambiental do Tripé da Sustentabilidade - economia, 

sociedade e meio ambiente - será contemplado, ficando os setores econômico e 

social para desdobramentos futuros.  

 

 
 

Figura 02: Tripé da Sustentabilidade 

 

Pode-se pensar que já existem ferramentas de ecodesign eficientes e suficientes, 

mas enfatiza-se que a ferramenta deve ser facilmente utilizada por designers. A 

maioria das ferramentas de ecodesign é considerada inadequada a realidade dos 

designers, pois tratam com muita cientificidade e razão um processo de 

concepção criativo que “inclui aspectos subjetivos de difícil mensuração”. Os 

designers reclamam que as informações são disponibilizadas pelas ferramentas, 

mas em uma linguagem incompatível com as expectativas dos designers (SILVA, 

2009). 

Na presente proposta parte-se de um repertório muito familiar aos 

designers: os atributos configuracionais. Através da observação da composição 

formal, os critérios de ecodesign são analisados de forma simples e direta, mas 

ainda permitindo certa subjetividade inerente ao processo de design. 
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A metodologia utilizada nesta pesquisa envolveu inicialmente uma revisão 

bibliográfica acerca de sustentabilidade, estética aplicada e a relação de ambas 

com o design. Tem-se como resultado desta revisão a fundamentação teórica 

apresentada no Capítulo 2 que serviu de base para a elaboração da ferramenta 

proposta.  

A construção da ferramenta se deu através de ciclos interativos de 

avaliação e fundamentação teórica, pois a cada pré-teste realizado analisava-se a 

ferramenta a luz do referencial teórico para elaboração de uma proposta mais 

completa. Ao chegar ao resultado desejado, aplicou-se a ferramenta em uma 

amostra selecionada de peças de mobiliário. As cadeiras selecionadas visam 

promover uma maior variedade amostral para testar a versatilidade e eficiência da 

ferramenta. A opção por mobiliário se deu pela proximidade da pesquisadora com 

o tema, mas a ferramenta, com poucos ajustes, se presta a avaliação de qualquer 

tipo de produto. 

 

 
 
Figura 03: Ciclos interativos de avaliação e fundamentação teórica 
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CAPÍTULO 2. Fundamentação Teórica 
 
 
2.1. Sustentabilidade 
2.1.1. A História da Sustentabilidade se entrelaça à História do Design 

 

Após a Revolução Industrial, o desenvolvimento pautado na indústria se deu de 

forma predatória. Vale ressaltar que não é o processo industrial em si que é 

danoso e sim a maneira como ele se deu em nossa sociedade. McDonough e 

Braungart (2002) fazem uma analogia inusitada, ao constatar que as formigas 

superam, juntas, a biomassa de humanos no planeta e vêm agindo de modo 

industrial por milhões de anos, sendo extremamente produtivas sem, no entanto, 

perturbar e colocar em declínio quase todos os ecossistemas da Terra como 

fizeram os seres humanos. Os autores arrematam seu pensamento afirmando 

que a Natureza não tem um problema de design, as pessoas têm. 

Encarar a Natureza como um desafio a ser vencido, como um inimigo a ser 

subjugado, era a tônica do pensamento desenvolvimentista do século XIX.  O 

movimento Arts & Crafts foi o primeiro a associar a degradação ambiental aos 

novos meios de produção, oferecendo uma alternativa ao sistema vigente, de 

modo que a produção continuasse aumentando, mas com um baixo impacto 

social e ambiental. Seu idealizador, William Morris, possuía uma empresa de 

mobiliário que visava o resgate da qualidade dos produtos e da vida do 

trabalhadores, pois assim eles “poderiam novamente encontrar alegria no 

trabalho, e o ambiente feito pelo homem – que havia decaído nas cidades 

industriais com cortiços asquerosos e deprimentes, cheios de bens 

manufaturados de gosto vulgar – poderia ser revitalizado.” (MEGGS, 2009). Sua 

atuação, porém, ficou restrita a uma pequena camada da sociedade, já que seus 

móveis atingiam preços altos em comparação ao produto industrializado.  

De estética austera, primando pela funcionalidade e qualidade dos 

materiais, os móveis da Morris & Co não dissimulavam o processo produtivo, 

evidenciando, por exemplo, os encaixes e os veios da madeira. (Figura 01) O 

desenvolvimento advindo da industrialização e o novo estilo de vida dele 

decorrente acabaram por sufocar o movimento Arts & Crafts, que não prosperou 

no objetivo de fornecer produtos de reconhecida qualidade para todos.  



18 
 

 

 

        
Figura 04: Sofá em carvalho, 1900 e detalhe do encaixe em móvel do Arts & Crafts 

 

Apesar disso, estava lançado o questionamento que conduziu aos Movimentos 

Modernistas em toda a Europa. A virada do século foi pontuada por tentativas de 

encontrar um estilo que refletisse esta nova época, abandonando as referências 

do passado. Eram também tentativas de encontrar uma expressão estética 

através do maquinário e não apenas pelas mãos do artesão.  

O Art Nouveau buscou conciliar a atividade industrial e o apuro estético. 

Seu mobiliário integrava-se ao ambiente para o qual fora concebido e inspirava-se 

nas linhas fluidas e nas formas orgânicas da Natureza, obtidas através do 

maquinário. O Estilo Glasgow, em contrapartida, apresentava linhas retas com 

influências orientais, resultando em uma estética bastante distinta do Art 

Nouveau. A Primeira Guerra Mundial pôs fim a estas iniciativas e, no período 

subseqüente a tentativa de esquecer os horrores infligidos a população européia 

acarretou uma fuga por meio da glamourização e do luxo, valorizando a visão 

hollywoodiana da vida.  

O Art Déco delineava-se pelos materiais reflexivos e sofisticados, pelas 

formas geométricas advindas do Cubismo. Em paralelo, em 1919 é fundada a 

Bauhaus, escola que tinha como princípio a união dos momentos artístico-criativo 

e técnico-material da concepção dos produtos industriais. A insistência no 

funcionalismo e na racionalidade acabou gerando produtos como a cadeira 

cantilever de Marcel Breuer, que contemplava critérios como racionalização do 

uso de material, padronização de componentes, facilidade de montagem e 

desmontagem e durabilidade. Após a Segunda Guerra Mundial, a carência de 

matérias-primas e fontes energéticas norteou a produção da indústria européia, 
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que elegeu como máxima a frase “Menos é Mais” e surgem produtos como a 

Cadeira Antílope, de Ernest Race, que utiliza uma quantidade mínima de aço. 

(MILLER, 2005) 

  

       
Figura 05: Da esquerda para a direita, detalhe da cadeira do Art Nouveau; cadeira estilo Glasgow de Victor 

Horta; poltrona Art Déco de Jacques Doucet, 1913; cadeira cantilever de Marcel Breuer, 1927 e cadeira 

Antílope de Ernest Race, 1951 

 

Na contramão desta linguagem econômica e racional, algumas empresas já 

administravam o ciclo de vida de seus produtos de modo a torná-lo mais curto. 

Nos anos 1950, Vance Packard cunhou o termo “obsolescência programada” em 

seu livro The Waste Makers, designando produtos que eram projetados para 

serem descartados após um período determinado de tempo. Há ainda a 

obsolescência percebida, em que produtos que conservam suas características 

funcionais são descartados por ter suas características estéticas e simbólicas 

ultrapassadas. (CHAPMAN, 2005). Nesta época, já se sabia que o homem 

retirava os recursos naturais em uma velocidade superior a capacidade de 

reconstituição da Natureza e que a sociedade caminhava para uma produção 

desenfreada de lixo que não conseguiria administrar. 

Em 1955, o funcionalismo é levado ao extremo através da escola fundada 

por Max Bill e Otl Aicher, a HfG Ulm. A utilização do racionalismo científico na 

tecnologia de produção resultou em uma estética austera, onde cores, texturas e 

formas foram minimizadas a fim de favorecer à simplicidade. 

Nos anos 1960, o movimento hippie questiona o consumismo e estimula o 

“faça você mesmo” em diversos campos como a moda e a decoração. (FUAD-

LUKE, 2009). No final dessa década, com a conquista do espaço e chegada à 

Lua, o homem passou a se conscientizar da finitude do mundo em que vive, de 

seus limites. (CHAPMAN, 2005) O livro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, 
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em 1962 já alertava para as conseqüências da ação predatória do homem na 

natureza:  

 
“... Apenas dentro do momento de tempo representado pelo século presente é que uma 
espécie – o Homem – adquiriu capacidade significativa para alterar a natureza de seu 
mundo. Durante o passado quarto de século, esta capacidade não somente aumentou 
até atingir inquietante magnitude, mas também se modificou quanto ao caráter. O mais 
alarmante de todos os assaltos contra o meio ambiente, efetuados pelo Homem, é 
representado pela contaminação do ar, da terra, dos rios e dos mares, por via de 
materiais perigosos e até letais. Esta poluição é, em sua maior parte, irremediável; a 
cadeia de males que ela inicia, não apenas no mundo que deve sustentar a vida, mas 
também nos tecidos viventes, é, em sua maior parte, irreversível.” (CARSON, 1962, p. 
15-16) 

 
 
No âmbito do mobiliário não há qualquer reflexo desta consciência ambiental. 

Cores e formas inusitadas saltavam aos olhos no estilo Pop, amparado pelo 

desenvolvimento de materiais como a fibra de vidro e diversos tipos de plástico. O 

humor e a ironia se materializavam em formas que remetiam a objetos do 

cotidiano e explodiam em cores saturadas. Surgiam também produtos de 

designers escandinavos que se tornariam posteriormente ícones do design de 

móveis. As mesas e cadeiras Tulipa de Eero Saarinen em alumínio fundido e fibra 

de vidro, a cadeira formiga e a série 7 de Arne Jacobsen e a Globe Chair de Eero 

Aarnio são apenas alguns exemplos. (MILLER, 2005) 

Com a chegada dos anos 1970, os órgãos internacionais reconhecem a 

existência de um problema ambiental e os pioneiros da sustentabilidade 

começaram a escrever sobre o assunto. Victor Papaneck publica em 1971 o livro 

Design for the real world destacando a responsabilidade do designer com o meio 

ambiente, mesmo ano em que um grupo de cientistas do MIT, o Clube de Roma, 

publica Limits to Growth, alertando a respeito das conseqüências do “american 

way of life” e da explosão demográfica dos países menos desenvolvidos. Em 

1972 ocorre a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, realizada em Estocolmo, que posteriormente deu origem ao Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). Nos anos 1970 “o consumo 

humano de recursos naturais começa a ultrapassar as capacidades biológicas da 

Terra”, o que culmina numa série de problemas como a Crise do Petróleo em 

1973. Neste ano, Ignacy Sachs lança o conceito de ecodesenvolvimento. Para 

ele, seis seriam os caminhos de desenvolvimento: satisfação das necessidades 

básicas; solidariedade com as gerações futuras; participação da população 
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envolvida; preservação dos recursos naturais e do meio ambiente; elaboração de 

um sistema social que garanta emprego, segurança social e respeito a outras 

culturas e programas de educação. Seus critérios de sustentabilidade estariam 

inseridos em oito dimensões: Social; Cultural; Ecológica; Ambiental; Territorial; 

Econômica: Política Nacional e Política Internacional. O modelo oferece diretrizes 

como, por exemplo, “distribuição justa de renda, preservação do potencial do 

capital neutral na sua produção de recursos renováveis e segurança alimentar” 

sem, no entanto, apontar caminhos para a operacionalização destas diretrizes. 

(SACHS, 2002). 

 

       
 

Figura 06: Cadeira Tulipa; cadeira formiga; cadeira da série 7 e Globe Chair. 
 

Em 1983 surge a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CMMAD) que publica, em 1987 o relatório “Nosso Futuro Comum” que abriga a 

definição clássica de Desenvolvimento Sustentável definindo-o como aquele que 

permite responder às necessidades atuais de todos os habitantes do planeta sem 

comprometer a capacidade das futuras gerações em satisfazer suas próprias 

necessidades. No mesmo ano, o Protocolo de Montreal é assinado e determina a 

proibição dos gases destruidores da camada de ozônio, mas só entra em vigor 

em 1999. (KAZAZIAN, 2005). Ocorre então uma melhoria na legislação ambiental 

e um maior grau de entendimento destas questões por parte da população 

mundial, tornando os “consumidores verdes” visíveis. O livro The Green 

Consumer Guide escrito por John Elkington e Julia Hailes em 1988 foi adquirido 

por milhares de pessoas ansiosas por exercer o poder do consumidor. (FUAD-

LUKE, 2009) 

Nos anos 1990 estes fatores influenciaram o aparecimento de produtos 

rotulados como “produtos verdes”, surgindo o conceito de ecodesign, mesmo que 
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sua definição não fosse clara. Acontece a ECO 92, realizada no Rio de Janeiro, 

que publica a Agenda 21, documento que fornecia 27 princípios que 

determinavam os direitos e as responsabilidades dos estados na constituição de 

um mundo sustentável. (UNITED NATIONS, 1992). Também em 1992 foi criado o 

Ministério do Meio Ambiente do Brasil e a Divisão para Desenvolvimento 

Sustentável da Organização das Nações Unidas, ONU. No ano seguinte, surge 

um conjunto de normas desenvolvidas pela Organização Internacional para 

Normatização com foco no meio ambiente. São normas que abordam a questão 

ambiental a partir de oito áreas: o sistema de gestão ambiental, as auditorias 

ambientais, a avaliação de desempenho ambiental, a rotulagem ambiental, os 

aspectos ambientais nas normas de produtos e a análise do ciclo de vida dos 

produtos, a comunicação ambiental e as mudanças climáticas. (ABNT, 2004) 

A legislação vem se tornando cada vez mais rígida ao longo dos anos no 

que concerne aos danos causados por diversos setores ao meio ambiente. O 

Brasil, como país emergente, tem procurado se adequar a esta demanda para 

atender ao exigente mercado externo. No caso específico do mobiliário, além das 

Normas ISO, destaca-se a atuação do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal 

(FSC Brasil), uma organização não-governamental cuja missão “é difundir e 

facilitar o bom manejo das florestas brasileiras conforme princípios e critérios que 

conciliam as salvaguardas ecológicas com os benefícios sociais e a viabilidade 

econômica.” As empresas procuram voluntariamente as certificadoras e, através 

da certificação emitida pela FSC, os produtos destas recebem um selo que os 

identifica como resultado de manejo florestal, o que tem atraído cada vez mais 

consumidores internos e externos. Para obtenção do certificado, a empresa 

precisa, entre outras exigências, apresentar um plano detalhado de manejo de 

acordo com a escala e intensidade da operação proposta. Este plano será 

monitorado pelas certificadoras e deve manter a diversidade ecológica, os 

recursos hídricos, solos e ecossistemas singulares. (CONSELHO BRASILEIRO 

DE MANEJO FLORESTAL, 2010) 

Atualmente, no âmbito da construção civil, as certificações Acqua e Leeds 

fornecem parâmetros para obras sustentáveis e são o objetivo de construtoras 

importantes do Brasil. 

O design ainda carece de diretrizes específicas, não havendo um “selo” a 

ser alcançado como símbolo de excelência ambiental. A gestão das etapas do 
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ciclo de vida de um produto a fim de que ele atinja esta excelência coloca o 

design em uma posição estratégica nesta fase de adequação e mudança, 

apresentando-se como uma ferramenta fundamental para a configuração da 

cultura material dentro de uma nova sociedade pautada na sustentabilidade. 

 

2.1.2. Sustentabilidade e Diretrizes de Ecodesign 

 
“... dois fenômenos fundamentais colocam em tensão a sociedade contemporânea: a 
emergência dos limites ambientais e os processos de globalização econômica e cultural 
ligados à difusão das tecnologias da informação e da comunicação.” (MANZINI E 
VEZOLLI, 2005) 

 

Esses dois fenômenos anunciados por Manzini e Vezolli estão indiscutivelmente 

associados ao Tripé da Sustentabilidade: meio ambiente, economia e sociedade 

(ver figura 02) e confluem para uma mudança profunda na sociedade que 

conhecemos até agora. 

Nesta nova sociedade, o papel do designer é transversal, integrador e 

dinâmico entre ecologia e concepção de produtos, inovações econômicas e 

tecnológicas, necessidades e novos hábitos de consumo. (KAZAZIAN, 2005) 

Estabelece-se um novo desafio para os designers contemporâneos: “...promover 

novos critérios de qualidade que sejam ao mesmo tempo sustentáveis para o 

ambiente, socialmente aceitáveis e culturalmente atraentes.” (MANZINI E 

VEZOLLI, 2005) 

Buscando modos de interferência no design atual que conduzam a 

produtos sustentáveis surgiram modelos a serem seguidos, como o determinado 

por Mazini e Vezolli (2005). Os autores acreditam que há quatro níveis 

fundamentais de interferência: 

• O redesign ambiental do existente: proposição de mudanças no design 

de um produto considerando seu ciclo de vida com o intuito de “melhorar 

sua eficiência global em termos de consumo de matéria e de energia, 

além de facilitar a reciclagem de seus materiais e a reutilização de seus 

componentes; 

• O projeto de novos produtos e serviços que substituam os atuais: 

proposição de novos projetos que sejam viáveis e socialmente aceitos; 
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• O projeto de novos produtos-serviços intrinsecamente sustentáveis: 

ação situada no âmbito estratégico de decisão das empresas, onde um 

novo mix de produtos e serviços é desenvolvido a fim de provocar 

mudanças nos modos de vida e de consumo. Há uma tendência a 

desmaterialização dos produtos, que serão substituídos por serviços. 

• Proposta de novos cenários que correspondam a “estilos de vida 

sustentáveis”: desenvolvimento de “atividades no plano cultural que 

tendam a promover novos critérios de qualidade”, de onde emergirão 

inovações socioculturais. 

Alcançar este último nível da proposta de novos cenários pressupõe um longo 

caminho que se inicia com um profundo conhecimento acerca do Ciclo de Vida 

dos Produtos. O conceito foi introduzido por Manzini e Vezolli (2005) e “refere-se 

às trocas (input e output) entre o ambiente e o conjunto dos processos que 

acompanham o ‘nascimento’, ‘vida’e a ‘morte’ de um produto”, ou seja, “o produto 

é interpretado em relação aos fluxos – de matéria, energia e emissão – das 

atividades que o acompanham durante toda a sua vida” visando a abordagem do 

Life Cycle Design (LCD) e a diminuição do impacto ambiental. 

Os autores esquematizam o Ciclo de Vida dos Produtos em cinco fases: 

Pré-produção, Produção, Distribuição, Uso e Descarte. 

 
Figura 07: Ciclo de vida dos produtos por Manzini e Vezzoli (2005) 
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PRÉ-PRODUÇÃO: Refere-se, em resumo, à aquisição de recursos, ao transporte 

dos recursos ao local de produção e à transformação destes em materiais e 

energia. 

PRODUÇÃO: Contempla as etapas de transformações dos materiais, 

montagem e acabamentos, controle produtivo e gestão da atividade. Os autores 

atribuem ainda os processos de pesquisa e projeto a este momento do ciclo de 

vida, mas acredita-se que a fase de pré-produção seja a mais adequada para 

abrigar estas atividades pois o ato de projetar deve anteceder à produção. 

DISTRIBUIÇÃO: Esta fase divide-se em três momentos fundamentais: a 

embalagem, o transporte e a armazenagem. Vale ressaltar que a embalagem 

possui um ciclo de vida adicional, já que pode ser encarada como um produto. 

USO: Nesta fase, pode acontecer o uso do produto por um certo período 

de tempo ou o mesmo pode ser consumido. Há ainda a possibilidade do uso de 

um produto acarretar atividades de serviço como reparos e manutenção. O fim 

desta fase acontece quando o usuário decide não utilizar mais o produto e o 

descarta definitivamente, pelos mais diversos motivos. 

DESCARTE: O momento do descarte pode acontecer através de três de 

caminhos: 

• pode-se recuperar a funcionalidade do produto ou de alguns de seus 

componentes reutilizando-os para a mesma função anterior ou para uma 

função diferente; 

• pode-se reaproveitar o material empregado ou o conteúdo energético do 

produto através de diversos processos como reciclagem, compostagem 

e incineração; 

• pode-se ainda optar por não recuperar nada do produto. 

A abordagem do Life Cycle Design (LCD) prevê as fases do ciclo de vida com o 

objetivo de minimizar o impacto ambiental. Para tanto, Manzini e Vezolli (2005) 

apresentam estratégias para incluir os requisitos ambientais no desenvolvimento 

de produtos atuando nas diferentes etapas do ciclo, visto que “não é 

taxativamente necessário operar em todas as fases”. Estas estratégias levam 

também em consideração os requisitos de prestação de serviço, tecnológicos, 

econômicos, estéticos e culturais. São apresentadas as seguintes estratégias: 
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“- Minimização dos recursos: Reduzir o uso de materiais e de energia; 
 - Escolha de recursos e processos de baixo impacto ambiental: Selecionar os materiais, 

os processos e as fontes energéticas de maior ecocompatibilidade; 
 - Otimização da vida dos produtos: Projetar artefatos que perdurem; 
 - Extensão da vida dos materiais: Projetar em função da valorização (reaplicação dos 

materiais descartados; 
 - Facilidade de desmontagem: Projetar em função da facilidade de separação das partes 

e dos materiais;” (MANZINI E VEZOLLI, 2005) 
 

Estas estratégias devem estar aliadas às opções específicas de cada projeto e 

serem utilizadas com parcimônia e não como regras invioláveis. A otimização 

exagerada da vida de produtos como refrigeradores e aparelhos de ar 

condicionado, por exemplo, pode acarretar um consumo desnecessário de 

recursos energéticos, já que os avanços tecnológicos permitem que produtos 

como estes consumam cada vez menos energia. 

Kazazian (2005), mais pragmático, apresenta uma visão que contempla o 

“empreendedorismo verde” e introduz o conceito de “empresa interdependente”. 

Neste modelo, empresas de atividades e tamanhos diferentes se associam, 

colocando o meio ambiente como “uma oportunidade em sua estratégia de 

desenvolvimento”. Algumas estratégias como a redução de matéria-prima e do 

volume de resíduos e a utilização eficiente de energia, acabam por reduzir 

também custos, ganhando a empresa e o meio ambiente. Para tanto, abandona-

se o modelo linear composto pela empresa, seus fornecedores e o mercado e 

adota-se um sistema de células cooperativas, onde as empresas realizam um 

verdadeiro intercâmbio de matérias-primas secundárias. O resíduo de uma 

transforma-se na matéria-prima de outra.  

Este fluxo fechado propicia à empresa o domínio de todo o ciclo de vida do 

produto tão alardeado por Manzini e Vezzoli (2005). No fim de sua vida útil, o 

produto é “remanufaturado”, sofre atualizações e pode ser reintroduzido no 

mercado ou desmontado para a reutilização de algumas peças em novos 

produtos. As peças não reutilizáveis podem ser recicladas e tornar-se matéria-

prima secundária para outra empresa. Fica óbvia, entretanto, a necessidade de 

uma organização logística, visto que este modelo só faz sentido se as empresas 

não estiverem demasiado distante geograficamente. 

Cada empresa deve também trabalhar “o produto como elemento de um 

ecossistema”, pois “cada uma das etapas da vida do produto gera inputs e 

outputs que terão impactos sobre o meio ambiente.”  
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“Integrar a idéia de ciclo na fabricação de produtos implica que, aos poucos, todos os 
produtos manufaturados adquiram uma nova função essencial: a de serem valorizáveis. 
A valorização designa toda etapa de tratamento que dá lugar seja à reutilização de 
produto ou de um de seus componentes, seja à recuperação de energia pela incineração 
ou de matérias via reciclagem, seja à compostagem do produto, se ele for de fibra 
vegetal (papel, madeira, tecido...). Idealmente, todos os elementos de um produto 
deveriam poder circular indefinidamente – ou pelo menos durante um período tão longo 
quanto possível – nos sucessivos ciclos de utilização.” (KAZAZIAN, 2005)  
 

Já Tackara (2008) propõe um equilíbrio entre as abordagens da “tecnologia que 

conserta tudo” e do retorno ao “abrigo nas montanhas”. Ele defende que a 

economia atual não tem como prosseguir e deve dar lugar a uma economia eco-

técnica com base na energia renovável e serviços conectados à internet e 

descentralizados. Esta mudança requer transformações radicais na vida cotidiana 

das pessoas, mudanças estas que, segundo o autor, já podem ser observadas 

como elementos deste mundo sustentável em construção. Alguns destes 

elementos são as soluções tecnológicas, outros são encontrados através da 

evolução natural dos ecossistemas e a sua maioria está presente nas práticas 

sociais. 

O metaprojeto de Dijon de Moraes (2006) traz uma reflexão sobre o projeto 

de design levando em conta os fatores produtivos, tecnológicos, mercadológicos, 

materiais, ambientais, sócio-culturais e estético-formais. Este método baseia-se 

em seis tópicos básicos: 

• Fatores mercadológicos; 

• Sistema produto/design; 

• Sustentabilidade ambiental; 

• Influências sócio-culturais; 

• Tipológico-formais e ergonômicos 

• Tecnologia produtiva e materiais empregados 

No tocante à sustentabilidade, Moraes (2010) ressalta a importância do papel do 

designer ao dizer necessária a elaboração de “coordenadas e linhas guias que 

promoverão uma relação desejável entre projeto, produção, e o fim do ciclo de 

vida do produto, prevendo de conseqüência sua reutilização e reciclagem” ainda 

durante as etapas de geração das alternativas. São consideradas premissas e 

‘linhas guias’ pelo metaprojeto: 

• Utilização de poucas matérias-primas no mesmo produto; 

• Uso de materiais termoplásticos compatíveis entre si; 
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• Escolha de recursos naturais e processos de baixo impacto ambiental; 

• Utilização de poucos componentes no mesmo produto; 

• Facilidade de desmembramento e substituição dos componentes; 

• Otimização das espessuras das carcaças em termoplásticos 

• Não utilização de insertos metálicos em produtos termoplásticos; 

• Não utilização de adesivos informativos de materiais que não sejam 

compatíveis entre si; 

• Uso de madeiras sintéticas e/ou certificadas; 

• Extensão da vida do produto. 

Embora mais recente, o livro de Dijon apresenta medidas que ficariam restritas 

apenas aos dois primeiros níveis de intervenção de Mazini e Vezolli (2005). 

Certamente provocariam uma redução na quantidade de matéria-prima utilizada e 

facilitariam a reciclagem, mas pouco se faria quanto à mudança sócio-cultural 

necessária a construção de um “mundo sustentável”.  

Observa-se que estas propostas se materializaram em diferentes 

resultados projetuais ao longo do tempo. Entre os anos 1980 e 1990, os esforços 

em busca desta nova sociedade sustentável focaram-se em políticas “end-of-

pipe”, ou seja, ações para conter os efeitos nocivos ao meio ambiente gerados 

pelas indústrias. Não há mudanças significativas nos produtos ou nos processos: 

se o problema era a fumaça gerada pelas chaminés, por exemplo, colocou-se um 

filtro nas mesmas, sem qualquer questionamento a respeito da necessidade de 

produzir aquela fumaça. O problema, portanto, persistiu. Apenas alguns poucos 

designers conseguiram aliar a estética pós-modernista aos materiais reciclados 

com baixo impacto para o meio ambiente, como Ron Arad e suas poltronas feitas 

a partir de assentos de carros e as cadeiras orgânicas de Tom Dixon. 

 

  
Figura 08: Poltrona de Ron Arad, 1981 e Cadeira-S de Tom Dixon, 1989 
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Surge também a preocupação com a utilização de energias renováveis, dando 

vazão a aparelhos movidos a luz solar, como o Walkman da Sony, que utilizava 

energia solar para reprodução de música em FM. 

 
Figura 09: Walkman Solar, Sony, 1987 

 

Uma nova leva de produtos surgiu a partir os anos 1990, mais amadurecida e 

incorporando ações voltadas para a tecnologia e para a produção limpa. 

Propostas mais concretas conduziram a um impacto direto na configuração dos 

produtos, com a utilização de novos materiais, minimização dos recursos 

utilizados e, em alguns casos, grandes mudanças no processo produtivo. 

Produtos como a Rag Chair e a Chest of Drawers de Tejo Remy revolucionaram o 

modo de configuração dos objetos, desafiando forma, materiais e processo 

construtivo. A obsessão industrial pela padronização das peças é claramente 

questionada pela diversidade de formas e cores das peças criadas pelo designer. 

 
Figura 10: Rag Chair e Chest of Drawers, Tejo Remy, 1991 
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Nos anos 1990, Dieter Rams, ainda trabalhando na Braun, questiona-se a 

respeito da “impenetrável confusão de formas, cores e barulhos” em que os 

objetos se transformaram e gera os famosos Dez Princípios do Bom Design: 
“- O bom design é inovador. 

- O bom design faz um produto ser útil. 

- O bom design é estético. 

- O bom design nos ajuda a entender um produto. 

- O bom design é discreto. 

- O bom design é honesto. 

- O bom design é durável. 

- O bom design é resultado de cada detalhe. 

- O bom design é preocupado com o meio ambiente. 

- O bom design é tão pouco design quanto possível.” (DESIGN MUSEUM, 2009) 

 

Além de ser um espelho de sua produção, os princípios de Dieter Rams 

acabaram por influenciar toda uma geração de designers, a exemplo dos produtos 

desenvolvidos pela Apple. 

 
Figura 11: À direita, produtos da Braun que inspiraram os produtos da Apple, à esquerda. 

 

No âmbito do mobiliário, são desenvolvidos novos produtos que incorporam 

critérios sustentáveis, como a cadeira chairfix, de Ben Wilson, 2003, produzida a 

partir de um único material, considerando o aproveitamento de uma lâmina de 

mdf, com montagem simples e baseada em encaixes. Seu transporte é facilitado 

pela leveza do material utilizado e a alta capacidade de compactação da 

embalagem. O raciocínio para concepção deste produto, entretanto, parece 
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bastante semelhante ao da cadeira São Paulo, de Carlos Motta, criada em 1982. 

Embora possua revestimento melamínico em seu assento, a São Paulo 

contempla os mesmos conceitos de aproveitamento de material, redução do 

número de peças, redução de embalagem, facilidade na montagem e simplicidade 

da Chairfix, superando-a no apuro estético e na durabilidade mesmo sem ter sido 

concebida com base em critérios de ecodesign. 

 

     
Figura 12: Chairfix, de Ben Wilson, 2003 e Cadeira São Paulo de Carlos Motta, 1982 

 

Estratégia diversa foi adotada pelo coletivo francês 5.5 Designers na série 

Réanim (2003) ao dotar de “próteses” fluorescentes peças de mobiliário que iriam 

para o lixo por estarem quebradas ou desgastadas, driblando assim o descarte 

das mesmas, prolongando seu tempo de uso. O mesmo princípio foi adotado em 

projeto ainda mais recente, o Cuisine d’objets (2009), que oferece “receitas” para 

reaproveitar velhos utensílios de cozinha e transformá-los em novos objetos, 

como o tabouret façon tatin, banco que reutiliza uma forma de torta como assento 

e cabos de vassoura como pernas. Este tipo de intervenção parece incitar todos a 

brincarem de designers, recriando objetos que já lhes pertenciam, fazendo parte 

de um novo raciocínio de uma cultura sustentável. Será este o caminho para uma 

sociedade sustentável? O impacto imediato recairá sobre o consumo, que tenderá 

a diminuir tendo em vista a ampliação da vida útil dos objetos. Que 

conseqüências esse novo ritmo de consumo trará para a sociedade?  

Outra possibilidade foi ainda apontada pelo grupo através do projeto 

Mobilier à jardiner (2006) que estimula um uso e uma função inusitados de uma 

cadeira ao fundi-la com um vaso de plantas. (5.5. DESIGNERS, 2010) 
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Figura 13: Cadeiras do projeto Réanim , 2003; banco do projeto Cuisine d’objets, 2009 e a Chaise à jardiner, 
2006; do 5.5 Designers 

 
Percebe-se que as possibilidades de intervenção são diversas e que os 

resultados formais provenientes da inclusão da sustentabilidade são ainda mais 

diversos, assim como os processos produtivos que os originam. Cabe aos 

designers o questionamento acerca do impacto social e econômico de suas 

idéias. Parece difícil antever o que está por vir quando os designers encaram o 

futuro com um olhar muito atento ao passado, resgatando práticas artesanais e 

recriando objetos até então considerados anacrônicos.  

As mudanças no processo de concepção de produtos vêm acompanhadas 

por um crescente interesse por parte das empresas de todo o mundo em 

desenvolver produtos orientados para o meio ambiente, existindo inclusive uma 

estratégia de marketing e de colocação da empresa no mercado chamada 

Greenbranding. Especialistas apontam que para desenvolver produtos 

sustentáveis com sucesso, uma empresa deve inicialmente entender como 

integrar efetivamente conceitos de sustentabilidade no seu processo de 

desenvolvimento de produtos. O design de produtos sustentáveis não pode ser 

praticado isoladamente; deve ser uma faceta das muitas de uma estratégia que 

considera, entre outros fatores, custo, facilidade de produção, usabilidade e 

funcionalidade. Para alcançar este nível de integração são necessárias mudanças 

organizacionais e técnicas. No nível organizacional deve-se estabelecer políticas 

e incentivos apropriados, modificar processos existentes, disseminar o 

conhecimento acerca de sustentabilidade através de treinamentos. O âmbito 

técnico inclui a implementação de várias estratégias de design como, por 

exemplo, modificar a composição dos materiais utilizados de modo que gerem 

menos poluição e desperdício, ou diminuir a quantidade de material e energia por 
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unidade produzida, assim como a adoção sistemática de processos e ferramentas 

sustentáveis. Assim como o plano de negócios é específico para cada empresa, 

também o deve ser a plano de implementação de práticas sustentáveis. Para 

cada situação existem possibilidades e técnicas mais adequadas. (FIKSEL et al, 

1998) 

A implantação destas novas políticas deve ser medida e quantificada, caso 

contrário, elas não se tornarão parte da rotina da empresa. Muitos trabalhos 

abordam indicadores de desempenho para medir ecoeficiência que mensuram os 

impactos sócio-econômicos dos produtos mas poucas pesquisas estão voltadas 

para indicadores de impactos, benéficos ou não, associados diretamente a 

inovações de design. Utilizando-se do tripé da sustentabilidade (veja Figura 02), 

avaliações de performance são realizadas nas três esferas: econômica, social e 

ambiental. No âmbito econômico estas avaliações já são realizadas há mais de 

um século e estão consolidadas, além de em constante evolução, fato que 

também se observa no âmbito social. Já as avaliações ambientais começaram a 

ser realizadas há pouco mais de duas décadas. Inicialmente as empresas 

notificavam os indicadores que lhes fossem convenientes, mas a partir da 

implementação da norma ISO 14.031, os critérios ficaram mais claros, mas ainda 

um pouco ambíguos no tocante a como aferir estes critérios, e, grosso modo, 

como convertê-los em números e estatísticas. Mais recentemente, as empresas 

têm integrado estas três visões em um abrangente “relatório de sustentabilidade”. 

O Sustainable Business Centre, no Reino Unido, desenvolveu o Sustainable 

Circle, que contempla cinco categorias a serem analisadas pela empresa: impacto 

físico-ambiental, atributos do produto, impactos sociais, transporte e valor do 

consumidor e resulta em um gráfico de fácil e rápida assimilação, porém em 

dados exclusivamente qualitativos. Percebe-se assim, uma carência na 

determinação de dados quantitativos e nos meios para obter estes dados. 

(FIKSEL et al, 1998) 

Na posse de dados qualitativos e quantitativos as empresas podem 

vislumbrar a sustentabilidade como uma oportunidade de vantagem e não como 

uma dolorosa fonte de gastos e modificações. A ecoconcepção ou o ecodesign 

seria a ferramenta ideal para atingir este patamar de desenvolvimento. Trata-se  
“de uma abordagem que consiste em reduzir os impactos de um produto, ao mesmo 

tempo que conserva sua qualidade de uso (funcionalidade e desempenho), para 



34 
 

 

melhorar a qualidade de vida dos usuários de hoje e de amanhã. Segundo esta 

abordagem, o meio ambiente é tão importante quanto a exeqüibilidade técnica, o 

controle dos custos e a demanda do mercado.” (KAZAZIAN, 2005) 

Chapman (2005) alerta que, em uma sociedade pautada em consumo e 

desperdício, ações isoladas não modificam os padrões de consumo e o 

desperdício continuaria existindo, a diferença estando apenas no descarte de 

produtos feitos a partir de materiais reciclados e não mais de materiais primários, 

por exemplo. A reciclagem pode tornar-se, inclusive, uma desculpa para o 

descarte precoce, isentando o consumidor de “culpa”, pois ele já fez a sua parte 

ao comprar um “produto verde”.  

Parece não haver qualquer solução rumo à sustentabilidade que isente o 

esforço e conscientização coletivos. As iniciativas apresentadas são focadas em 

estágios específicos do ciclo de vida dos produtos, mas todas esbarram em uma 

mesma questão: como os consumidores percebem estas mudanças? 

Estudos conduzidos pela ES Magazine em 2000 apontam que 75% dos 

consumidores do Reino Unido preferem produtos “amigos do meio ambiente” a 

seus concorrentes e que 86% dos consumidores britânicos afirmam ter uma 

imagem mais positiva de empresas que têm ações voltadas para tornar o mundo 

um lugar melhor. (CHAPMAN, 2005). No Brasil, em pesquisa mais recente - 

realizada em 2008 pelo Instituto Quorum Brasil com exclusividade para o Guia 

Exame de Sustentabilidade (2008) - os números são parecidos: 74% dos 

entrevistados consideram-se consumidores preocupados com questões 

ambientais e 59% afirmam que produtos com apelo ecológico influenciam sua 

decisão de compra. Percebe-se que já há uma sensibilização de boa parte das 

pessoas e que a sustentabilidade pode ser uma oportunidade de crescimento 

para as empresas. Continua sendo, porém, um desafio para os designers 

substituir os recursos materiais por informação sem grandes restrições ao 

conforto humano, haja vista que um “design definido somente por limites e 

proibições não prosperará.” (THACKARA, 2008) 

Mesmo com esta maior conscientização ambiental, observa-se um 

descompasso entre a durabilidade dos materiais e a vida útil dos produtos que 

tem seu início ainda nos anos 1950, quando Vance Packard cunhou o termo 

“obsolescência programada” em seu livro The Waste Makers, designando 

produtos que eram projetados para serem descartados após um período 
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determinado de tempo. Aliado a isso há, atualmente, a obsolescência percebida, 

em que produtos que conservam suas características funcionais são descartados 

por ter suas características estéticas e simbólicas ultrapassadas. (CHAPMAN, 

2005). 

 Cabe aqui ressaltar a classificação de Löbach (2001) acerca das funções 

dos objetos. Para o autor, os objetos possuem funções práticas, estéticas e 

simbólicas. Entende-se por funções práticas de produtos todos os aspectos 

fisiológicos do uso, preenchendo “as condições fundamentais para a 

sobrevivência do homem e mantêm a sua saúde física.” Já a função estética “é 

um aspecto psicológico de percepção sensorial” durante o uso do produto, ou 

seja, está ligada a capacidade de percepção do artefato através dos sentidos. 

Diretamente relacionada à função estética está a função simbólica, que 

estabelece ligações entre a percepção do objeto e experiências e sensações 

anteriores do usuário, sendo “determinada por todos os aspectos espirituais, 

psíquicos e sociais do uso.” 

Reconhece-se então a necessidade de avaliação de um produto de uma 

maneira global, que contemple suas três funções básicas. Porém, devido às 

muitas possibilidades de exploração de temas contidos em cada uma das 

funções, propõe-se para esta pesquisa um recorte na função estética, que seria o 

foco na sustentabilidade. Inevitavelmente, o entrelace com as funções práticas e 

simbólicas acontece e está expresso nos critérios utilizados na ferramenta 

proposta. 
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2.2.  Estética Aplicada ao Design 
2.2.1. Fundamentos de Estética 

 

O termo estética é derivado do grego aisthesis e significa percepção, sensação. 

Esta temática foi discutida por pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles e 

Plotino, tendo cada um sua abordagem particular. Para Platão, a estética era o 

estudo do belo, independente da criação ou da percepção do homem. “O belo tem 

origem nos deuses e se manifesta através de características objetivas como 

proporção, ritmo, simetria, harmonia e ‘medida’ (equilíbrio entre quantidade e 

qualidade).” A beleza de um objeto depende do grau de comunicação que ele 

possua com a Beleza Absoluta que é pura, eterna e imutável no mundo supra-

sensível das idéias.  

Aristóteles, seu discípulo, dedicou-se às questões relativas à prática 

artística e, acreditando que o belo seria determinado pelas características do 

objeto, o retirou da esfera do Ideal. Mais sistemático, forneceu definições de 

ordem e de grandeza, bem como de determinação, simetria e unidade. Princípios 

como ritmo, harmonia e proporção, aliados aos anteriores, conduzem em uma 

última análise à ordem. 

Já Plotino defendia o belo como subjetivo, sujeito a interpretações 

individuais e não a qualidades objetivas. (BOMFIM, 1995) Sua contribuição mais 

importante foi ligar a Beleza à forma. 

Kant foi o primeiro a aplicar a lógica à Beleza, analisando a Arte com rigor 

científico. Afirmava que a Beleza não está no objeto, ela é uma construção no 

espírito do observador. Por este motivo, a Estética afastou-se da Filosofia e 

aproximou-se da Psicologia. Fechner foi o pensador que se encarregou de 

codificar esta nova Estética, chamada de Empirista, pois deveria estar submetida 

ao rigor e aos métodos experimentais da Ciência. Para tal, Fechner realizou um 

experimento com vários tamanhos e proporções de retângulos e comprovou, ao 

mostrá-los para diversas pessoas, que existe uma preferência inquestionável pelo 

retângulo áureo, comprovando experimentalmente a idéia de que a Beleza é 

“unidade na variedade”. Os pós-kantianos vão empreender uma reconstrução da 

Estética, tentando conciliar o objetivismo tradicional e o subjetivismo kantiano. 

(SUASSUNA, 2008) 
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Apesar de ser alvo de reflexão desde a Antiguidade Clássica, apenas em 

1750 a palavra estética foi utilizada para designar um campo de pesquisa 

autônomo na tese de Alexander Baumgarten. Baumgarten partiu das idéias de 

Gottfried Wilhelm Leibniz, que afirmava que a constituição intelectual e espiritual 

do homem poderia ser dividida em razão, vontade e sentimento. O estudo da 

razão conduz à lógica e tem como produção ideal a ciência. Já o estudo da 

vontade leva à ética e tem como produção ideal a política e o Estado. E por fim, o 

autor afirma que o estudo do sentimento relaciona-se à estética e tem sua 

expressão máxima na arte. (BOMFIM, 1995 e 2001) 

Já na segunda metade do século XX, Max Bense “proclama que sua 

estética não se ocupa do ‘belo’, mas da mensuração dos estados estéticos em 

‘portadores de materiais’”. O autor parte da idéia de que “só o que é identificado 

pode ser também determinado e fixado” e que existem três maneiras de identificar 

o mundo: identificação física, identificação semântica e identificação estética e 

cada uma destas está relacionada a um estado: estado físico, semântico e 

estético. O estado físico é fortemente determinado, representado por dados e 

apresenta-se de maneira causal. Já o semântico, como o próprio nome sugere, 

está associado aos significados, sendo, portanto, convencionalmente 

determinados, apresentando-se de maneira comunicativa. O estado estético 

relaciona-se aos feitos, sendo fracamente determinado e apresenta-se de forma 

criativa e singular. Portanto, numa escala de gradação de determinação, tem-se 

como mais determinado o estado físico e menos determinado o estado estético. 

Por esta indeterminação, o estado estético apóia-se nos outros dois estados para 

ser fixável, verificável e mensurável.  (BENSE, 1975) 

Bense (1975) define o estado estético como sendo “uma distribuição de 

elementos por meio de seu repertório...” e que pode ser avaliado numericamente 

através de dois parâmetros: a ordem e a complexidade. “A distribuição de 

elementos que um estado estético apresenta tem uma certa ordem, e o repertório 

mostra uma certa complexidade. (...) Neste sentido, portanto, o grau do estado 

estético, para dentro do qual é possível transferir um repertório, está na 

dependência do grau de ordem e do grau de complexidade.” 

A partir desta noção, o matemático G. D. Birkhoff formulou a medida 

estética, expressa através do quociente: Me=Ordem/Complexidade. Embora não 

se possa negar a existência de uma forte relação entre a estética, a ordem e a 
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complexidade, percebem-se as limitações do quociente de medida de Birkhoff ao 

esclarecer que ele só é válido quando comparamos produtos ou elementos 

semelhantes. Só se pode, por exemplo, comparar vasos com vasos, pois o 

matemático desenvolveu adaptações de sua fórmula inicial para cada caso em 

particular, incluindo outros parâmetros como simetria, equilíbrio e até 

agradabilidade. Baseado nisto, Bense (1975) afirma que as fórmulas são difíceis 

de serem aplicadas e que as mesmas parecem um tanto empíricas e arbitrárias, 

dependendo da subjetividade do observador. 

Na tentativa de elucidar essa questão da subjetividade e objetividade da 

estética, Bomfim (1995) afirma que a estética possui três interpretações 

principais: 

1. A estética refere-se a tudo o que pode ser percebido através dos 

sentidos, “... se ocupa do estudo da percepção sensorial e dos 

conhecimentos adquiridos através dela.” 

2. A estética está atrelada aos conceitos do belo, do agradável, do 

sublime e etc.  

3. A estética vincula-se indissociavelmente à arte, tendo como objetivos 

“as atividades artísticas, seus estilos e normas. Trata-se da visão mais 

limitada de estética. 

A determinação do valor estético pode se dar através de: 
“1. Uma corrente objetivista, que define a natureza do valor estético como uma 
qualidade geral das características de um objeto (proporcionalidade, simetria, 
harmonia, unidade na diversidade, etc.). 
2. uma corrente subjetivista, para qual o belo depende apenas do sentimento do 
observador e 
3. uma síntese dialética das duas interpretações, onde a essência do valor 
estético pertence ao relacionamento entre sujeito e objeto, isto é, à unidade entre 
objetivo e subjetivo, material e espiritual.” (BOMFIM, 1995) 
 

Do ponto de vista da Psicologia, Bomfim (1995) esclarece que a “Psicologia da 

Gestalt mostra como os elementos perceptíveis de um objeto são transformados 

num todo (Gestalt) no processo de percepção e quais as leis (estruturação, 

closura, pregnânica, etc.) que contribuem para a organização da forma.” O 

Behaviorismo, por outro lado, afirma que “a forma é um estímulo que pode 

provocar conflitos no observador. A resolução destes conflitos através da reação, 

que se caracteriza pela exploração da forma do objeto, propicia ao sujeito a 

sensação de prazer.” Para a Psicanálise, a “estética possibilita a sublimação de 

impulsos que são bloqueados por normas e comportamentos sociais ou pelos 
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mecanismos de defesa do ego.” Já a Psicologia da Informação considera a forma 

o “resultado da vontade do artista e da interpretação do observador”.  Há ainda a 

Teoria Integrada, na qual se procura uma explicação geral para o fenômeno 

estético, considerando que “a experiência estética resulta da interligação entre 

tensões não objetivadas do observador e uma fonte substituta de tensões novas e 

específicas (obra de arte ou experiência estética).” (BOMFIM, 1995) 

Verificou-se durante o levantamento bibliográfico, que as Leis da Gestalt 

são o alicerce para todos os autores pesquisados acerca da configuração dos 

objetos, nos levando a discutir sobre este assunto no tópico seguinte.  

 

2.2.2. Estética e Design: Configuração dos Produtos 

 
“O postulado da Gestalt, no que se refere a essas relações psicológicas, pode 
ser assim definido: todo o processo consciente, toda forma psicologicamente 
percebida está estreitamente relacionada às forças integradoras do processo 
fisiológico cerebral. A hipótese da Gestalt, para explicar a origem dessas forças 
integradoras, é atribuir ao sistema nervoso central um dinamismo auto-regulador 
que, à procura de sua própria estabilidade, tende a organizar as formas em todos 
coerentes e unificados.” (GOMES FILHO, 2008) 

 

Através de estudos e experimentos, os psicólogos da Gestalt definiram as forças 

responsáveis pela organização dos estímulos externos que desencadeiam o 

fenômeno da percepção.  

As forças básicas são segregação e unificação, e a partir delas se 

descortinam noções como homogeneidade e contraste, fechamento, 

continuidade, proximidade e semelhança. Este sistema de leitura visual da forma 

foi rebatido pelos teóricos do design sobre os objetos e peças gráficas, gerando 

alguns princípios da forma que regem o processo projetual (Gomes Filho, 2008). 

Autores como Wucius Wong (1998), mesmo sem referenciar diretamente as Leis 

da Gestalt, aplica conceitos semelhantes ao aplicar recursos de composição 

como repetição, gradação, radiação e similaridade, que são na verdade, 

possibilidades de aplicação do conceito maior de segregação e unificação. 

Nem todos os autores utilizam as Leis da Gestalt para “ler” os objetos. 

Löbach (2001), por exemplo, investiga os produtos a partir de suas funções. 

Segundo ele, existem três funções: prática, estética e simbólica. A primeira refere-

se aos “aspectos fisiológicos do uso”, ou seja, o produto deve satisfazer às 

necessidades físicas do usuário. Já a segunda, função estética, envolve o 
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“aspecto psicológico da percepção sensorial”, ou seja, o produto deve estar “de 

acordo com as condições perceptivas do homem”. A função simbólica é a mais 

complexa, pois envolve a subjetividade e as experiências anteriores do usuário. O 

produto desencadeia sentimentos, lembranças, associações com outros aspectos 

da vida do usuário (LÖBACH, 2001). 

Nos últimos anos os produtos de massa, via de regra, privilegiam a função 

prática, manipulam a função estética e desconsideram a função simbólica. O 

design centrado nos avanços tecnológicos gera artefatos imbuídos de qualidades 

e possibilidades que o consumidor sequer tem tempo de questionar se realmente 

necessita e deseja todos esses atributos, ficando a função estética relegada ao 

invólucro, à casca protetora da tecnologia. Um bom exemplo é uma cadeira 

massageadora produzida na China, que apresenta uma estética questionável 

envolvendo funções e “acessórios” como tela LCD, scanner corporal, mp3 player 

além de todos os controles para as diversas modalidades de massagens.  

A crescente necessidade de estar sempre próximo ao estado da arte da 

tecnologia gera sucessivas decepções ao consumidor, pois ele está sempre a um 

passo de conseguir o que há de mais avançado no mercado, dada a velocidade 

dos progressos em pesquisas envolvendo tecnologia. O design tecnocentrado é, 

por tanto, o grande impulsionador de uma atitude consumista e de desperdício, 

pois leva a curtos ciclos de desejo e decepção. 

  
Figura 14: Cadeira massageadora. 

 
Talvez motivado pelas regras de mercado e pelo medo de fracassar, o design 

industrial tem insistido em modelos estéticos pré-concebidos e já plenamente 

aceitos e canaliza sua energia de inovação apenas para a incorporação de novas 

tecnologias. Colocar a tecnologia como único indicativo de valor de um produto 
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acarreta perda de valor e de significado a partir do momento que uma novidade 

chega às prateleiras. (CHAPMAN, 2005) 

Chapman (2005) aponta uma alternativa a esta situação ao afirmar que o 

design deve ser baseado na necessidade humana por empatia. O autor acredita 

que novas relações comerciais serão intermediadas por estes objetos e 

facilitariam upgrades, serviços, reparos e comunicação entre fabricantes e 

usuários. Considerando os objetos como um meio de participação e de inserção 

social nos níveis racionais e emocionais, infere-se que a diminuição da presença 

física dos artefatos decorrente da miniaturização demanda objetos que 

potencializem experiências sensoriais e emocionais. 

Se esta demanda não é atendida, há um problema na relação entre objeto 

e consumidor, onde este se decepciona e aquele é descartado por falha na 

manutenção da empatia com o usuário. Para evitar este ciclo os designers devem 

atentar para outros fatores além da durabilidade material dos produtos, devem 

entender mais sobre a manutenção da empatia, sobre significado, desejo e outros 

fatores metafísicos que influenciam a duração da vida do produto. As tentativas 

para atingir este objetivo nem sempre são satisfatórias. O mobiliário japonês 

Fuwapica (Figura 15) baseia-se numa má interpretação destes valores. Sob a 

alcunha de “móveis interativos”, mesas e bancos acoplados a computadores 

mudam de cor de acordo com as cores dos objetos colocados sobre eles ou com 

o peso das pessoas. Apesar de interessante a primeira vista, acredita-se que este 

tipo de “interatividade” torne-se cansativa e até irritante após alguns minutos, visto 

que não há, de fato, uma conexão forte entre mobiliário e usuário. 

Desde os primórdios da existência humana estamos imersos em uma 

cultura material, mediada através de artefatos, embora apenas se especule 

porque a nossa espécie desenvolveu tal orientação material. O fato é que em 

determinado momento, os artefatos tornaram-se ícones, símbolos ou signos, 

tornando-se personificações dos significados. Os designers precisam ocupar-se 

mais das idéias e não das “coisas”. O excesso de tecnologia acaba alienando o 

usuário, que passa a não mais compreender o que acontece dentro daquela 

casca inviolável que se tornou o produto. O empobrecimento estético dificulta o 

estabelecimento da desejada empatia. Marcus (2002) considera o estilo um 

invólucro do qual todos os produtos estão revestidos e o que os distingue é como 
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os elementos da configuração (forma, cor, textura, material,...) são organizados. É 

o que faz os objetos serem desejados além de sua função prática.  

 

    
Figura 15: Mobiliário Fuwapica. 

 
Em artigo publicado no periódico Psychology Science em 2006, Paul Hekkert 

afirma que a experiência estética está diretamente relacionada à percepção 

sensorial. Partindo desta premissa, o autor defende que os princípios de 

prazer/aceitação em design operam através dos órgãos dos sentidos e estes são 

regidos pelas leis da evolução e da adaptação. Pode-se então, indagar: Por que 

certos estímulos são prazerosos aos sentidos? E como podemos aplicar estes 

estímulos no design? Hekkert fala em quatro Princípios do Prazer Estético: 

• Máximo efeito através de recursos mínimos: o corpo humano funciona 

visando o máximo de economia e assim devem-se dar também os 

estímulos estéticos. Um padrão visual, por exemplo, é tão mais 

agradável quanto mais informações ele transmitir com o maior nível de 

simplicidade. Questiona-se neste quesito até onde o designer deve 

insistir nesta simplicidade, visto que objetos de baixa demanda cognitiva 

não despertam o interesse dos usuários. 

• Unidade na variedade: o cérebro humano tem uma capacidade finita de 

armazenar informações. Com a mesma lógica do item anterior, no intuito 

de poupar esforços estabelecem-se relações entre estruturas afins. O 

sistema sensorial detecta ordem no caos, unidade na variedade e 

compila o que é semelhante e o que é diferente. O jogo de achar 

conexões atrai o usuário. Objetos que desafiem a sua habilidade de 

estabelecer relações tendem a ser mais interessantes do que os que se 

revelam prontamente. 

• Mais avançado, mas ainda aceitável: conhecida como MAYA (Most 

advanced, yet acceptable) a teoria de Raymond Lowey (1951) afirma 
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que as pessoas se interessam pelo que é familiar, típico, mas também 

se sentem atraídas pelo novo. Encontrar o equilíbrio entre familiaridade 

e novidade é o grande desafio dos designers de carros, por exemplo. 

Em artigo da Revista Design Studies, pesquisadores afirmam que após 

várias exposições a um mesmo protótipo de veículo as pessoas passam 

a aprovar mudanças rejeitadas nas primeiras entrevistas. (COUGHLAN 

e MASHMAN, 1999) 

• Redundância: os produtos estimulam os sentidos simultaneamente e o 

ser humano tende a apreciar mais aquilo que envia mensagens 

convergentes a todos os sentidos. A consistência de impressões 

assimiladas pelos diferentes sentidos leva a uma identificação mais 

precisa, a uma melhor apreensão do objeto observado. Entretanto, 

estabelecer incongruências entre mensagens sensoriais é um bom 

caminho para aumentar o interesse do usuário através do fator surpresa 

(HEKKERT, 1999).  

É possível perceber que continua extremamente árdua a tarefa do designer. 

Mesmo conhecendo o processo cognitivo e algumas prerrogativas para se atingir 

o prazer estético, ainda é difícil determinar o quanto se pode desafiar os padrões 

e o quanto se deve permanecer preso a eles sem que se perca a atenção do 

usuário.  

Para entender melhor a comunicação estética no design, pode-se utilizar 

uma adaptação do esquema proposto por Löbach (2001): 
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Figura 16: A comunicação estética no design. Adaptação de Löbach (2001) 

 

Para o autor, o designer emprega seus conhecimentos acerca das características 

estéticas dos produtos determinando seus elementos configurativos, que são os 

“portadores da informação estética”. Estes podem se dividir em macroelementos e 

microelementos. Os macroelementos “são apreendidos conscientemente no 

processo de percepção, como forma, material, superfície, cor etc.”, enquanto os 

microelementos são muitas vezes imperceptíveis, porém essenciais para o 

processo de determinação da configuração. Como exemplos de microelementos 

pode-se citar parafusos, porcas, juntas e rebites. A maneira como os macro e 

microelementos se relacionam é determinada no processo de design e regida 

pela estética aplicada. Como resultado deste processo, tem-se a estética do 

objeto, ou seja, “as características visuais do objeto e suas qualidades”. Quando o 

produto entra em contato com o usuário, inicia-se o processo de percepção 

estética, onde ocorre o “consumo visual de objetos estéticos”. A partir daí entram 

os valores estéticos, compondo o aspecto subjetivo da percepção. A estética de 

valor refere-se à importância subjetiva dos objetos para o usuário, considerando 

as normas socioculturais. Já a estética empírica, vai estudar estes valores 
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estéticos em um grupo de pessoas e fornecer dados para a concepção de novos 

produtos, alimentando o processo de design. (LÖBACH, 2001) 

Conforme já mencionado anteriormente, não é intenção deste trabalho ir a 

fundo nas questões da subjetividade da percepção. Os limites desta análise vão 

desde o início do processo de design e da produção estética até o momento da 

decodificação dos elementos configurativos, no primeiro estágio da percepção 

estética. A Psicologia Cognitiva afirma que a percepção humana se dá em dois 

estágios: o pré-atentivo e o atentivo ou focal. No primeiro estágio, características 

simples como cor, tamanho, textura e orientação são extraídas do objeto num 

processo de segmentação, agrupamento perceptual e levantamento das regiões 

relevantes que serão processadas posteriormente. Esta etapa não necessita de 

ação consciente. Já o segundo estágio, atentivo, utiliza as informações do estágio 

anterior em adição a informações como conhecimento e contexto para realizar o 

reconhecimento e determinar as possíveis relações entre os objetos. (TREISMAN, 

1988) Divisão semelhante é proposta por Fechner no seu princípio da associação, 

segundo o qual “sempre que qualquer coisa excita em nós prazer estético, atuam 

conjuntamente para isso duas espécies de elementos – os externos, como cor, 

forma etc., e os internos, imagens reproduzidas de experiências passadas – que 

nós fundimos num todo global.” (SUASSUNA, 2008) Já Baxter (1998) afirma que 

existem aspectos da percepção que influenciam o estilo dos produtos. Estes 

aspectos podem ser divididos em três níveis. O primeiro se dá no nível da pré-

atenção, referindo-se ao primeiro impacto decorrente da imagem visual. No 

segundo nível fala-se em uma habilidade inata para observar e captar detalhes de 

imagens específicas como o rosto humano e formas orgânicas. No terceiro nível,  

 
“o estilo é determinado pelos fatores sociais, culturais e comerciais. (...) Dentro de cada 
contexto cultural, as tendências sociais determinam as modas. E as modas envolvem 
muitos interesses econômicos. Uma mudança na moda pode causar o encalhe de 
enormes estoques, com grandes prejuízos, e assim, esse processo é controlado pelas 
empresas que lançam as modas. Portanto, o estilo e produtos é um assunto complexo, 
com influência em diversos fatores, que devem ser considerados.” (BAXTER, 1998) 

 
O último estágio de qualquer uma destas abordagens é de grande relevância para 

a apropriação do objeto pelo indivíduo, mas envolve questões sócio-culturais que 

não são o objetivo desta pesquisa, onde apenas a Estética Aplicada de Löbach 

(2005) será considerada, sendo sinônima dos Princípios da Gestalt, do estágio 
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pré-atentivo da Psicologia Cognitiva e de Baxter e dos elementos externos da 

percepção de Fechner. 

 

2.2.3. Estética Aplicada ao Design e Sustentabilidade  

 

As conseqüências da degradação ambiental desencadearam um processo de 

mudança na percepção da realidade pelos homens. Surgiram indagações sobre a 

atitude do homem em relação ao meio ambiente e aos seus iguais, seus valores 

foram questionados e imperou “a necessidade de redefinição dos códigos 

normativos, de mudança das práticas humanas correntes.” (NIEMEYER, 1994) 

Com isso em mente, questiona-se se esta “redefinição” teria 

conseqüências na aparência final dos produtos. Autores como Stuart Walker 

(2005 e 2006) acreditam que o estabelecimento do paradigma da sustentabilidade 

decerto provocaria alterações nas qualidades estéticas dos produtos industriais, já 

que elas são uma função do sistema produtivo. Para ele, “... a estética da maioria 

dos bens de consumo é, de fato, a estética de um desperdício desmedido e de 

práticas sociais e ambientalmente danosas.” 

Partindo desta premissa, ele propõe a criação de uma “tipologia estética” 

para produtos contemporâneos insustentáveis e estabelece como desafio para os 

designers projetar objetos funcionais que sejam: 

“a)  tecnologicamente sofisticados e apropriados para as economias 

modernas, desenvolvidas; e 

b)   responsáveis ambientalmente, enriquecedores socialmente e viáveis na 

sua criação, uso e descarte.” 

O conjunto de “identificadores estéticos” de produtos insustentáveis é assim 

definido: 

• Culturalmente neutro ou moderado; 

• Livre de impurezas, polido e frágil; 

• Oculto e disfarçado; 

• Frio ou distante; 

• Curvo, arredondado e suave; 

• Da moda ou atraente; 

• Completo e inviolável 
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O autor defende a idéia de que objetos “sustentáveis” serão marcadamente 

diferentes dos produtos existentes e projeta, inclusive, vários produtos para 

ilustrar seus conceitos (Figura 17). Questiona-se aqui se os “identificadores 

estéticos” acima são suficientes para determinar a estética defendida por Walker 

(2005 e 2006) e, mais ainda, se essa nova proposta seria aceita pelos 

consumidores. A “estética sustentável” defendida pelo autor não provocaria uma 

forte desvalorização na percepção do produto pelo usuário? Não existiria um 

caminho tecnológico e ecológico que conduzisse a um resultado que atendesse 

não só às necessidades práticas, mas também às necessidades estéticas e 

simbólicas dos usuários?  
 

      
Figura 17: Produtos propostos por Stuart Walker – telefone, cadeira e sistema de som. 

 

A satisfação das necessidades dos usuários é comentada por Zafarmand et al em 

artigo publicado no Journal of Sustainable Product Design em 2003. Segundo 

eles, os fatores estéticos contribuem para a durabilidade do produto através do 

envolvimento emocional que proporcionam, afetando o comportamento e a 

interação entre usuário e objeto. A durabilidade não se refere apenas à forma e à 

função dos produtos, mas também aos fatores psicológicos e às atitudes dos 

usuários. Este processo pode inclusive influenciar questões como o gosto 

pessoal, visibilidade do produto, aceitação da marca e até a relação do homem 

com o meio ambiente, provocando mudanças sociais que contemplem a filosofia 

da sustentabilidade. 

Os autores sugerem sete atributos estéticos principais que determinariam a 

sustentabilidade dos produtos. São eles: 

• Durabilidade estética; 

• Estética local e identidade cultural; 
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• Individualidade e diversidade;           

• Lógica e funcionalidade; 

• Modulação e possibilidade de upgrade estético; 

• Simplicidade e minimalismo; 

• Formas e materiais naturais. 

Seriam estes atributos suficientes para determinar se um produto é ou não 

sustentável? Os sete têm a mesma relevância? Qual seria o “peso” atribuído a 

cada um para efeito de comparação entre produtos similares? Como estes 

atributos seriam traduzidos no processo de configuração? 

Faz-se necessário, portanto, investigar mais a fundo que novas leis 

estéticas regerão a configuração dos produtos orientados para a sustentabilidade. 

Os dois trabalhos mencionados foram os únicos encontrados durante a realização 

da pesquisa bibliográfica a tratar do tema. 

Nesta pesquisa, procurou-se complementar e definir mais claramente os 

critérios adotados por Walker (2005) e Zafarmand et al (2003) propondo-se uma 

associação entre critérios estéticos e critérios de ecodesign. No Capítulo 3: 

Ferramenta, o assunto é abordado em maiores detalhes. 

 
 



49 
 

 

CAPÍTULO 3. Ferramenta 
 
 
3.1. Classificação da Ferramenta 
 
Com fins didáticos, adotou-se a classificação de Silva (2009) para ferramentas de 

ecodesign, que proverá maior clareza acerca dos objetivos desta proposta. 

Segundo o autor, pode-se classificar uma ferramenta “quanto à abrangência, 

objetivo, apresentação, formato e etapa do projeto onde pode ser aplicada”.  

• Quanto à abrangência: ferramenta focada em uma estratégia, visto que 

aborda a fase de pré-produção abrangendo a racionalização e os tipos 

de materiais, a fase de uso, com foco na durabilidade do produto e a 

fase de eliminação considerando especificamente a desmontagem com 

fins de reutilização e reciclagem. Não foram consideradas as etapas de 

produção e distribuição dos produtos. Ressalta-se mais uma vez que 

também não são abordadas as dimensões social e econômica da 

sustentabilidade.  

• Quanto ao objetivo: avaliação, estimativa. Visa contribuir para a 

avaliação de alternativas menos danosas ao meio ambiente no que diz 

respeito a questões como seleção e racionalização de materiais, por 

exemplo. 
• Quanto à apresentação: informatizada. Os testes foram rodados no 

modo analógico, mas já está em andamento a versão informatizada. 
• Quanto ao formato: instrumento de avaliação. A ferramenta fornece um 

diagnóstico do impacto ambiental resultante das escolhas do projeto de 

design. 
• Quanto à etapa de projeto em que se aplica: a ferramenta deve ser 

utilizada na etapa de avaliação das alternativas geradas, afim de que 

seus resultados possam levar a seleção das propostas e até a 

correções. 
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3.2. Construção da Ferramenta 
 
A construção da ferramenta dividiu-se em onze passos: 

• Levantamento Bibliográfico sobre Atributos Estéticos e Critérios de 

Ecodesign; 

• Geração do Formulário de Avaliação 1; 

• Pré-Teste 1; 

• Análise do Formulário de Avaliação 1; 

• Geração do Formulário de Avaliação 2; 

• Pré-Teste 2; 

• Análise do Formulário de Avaliação 2; 

• Geração do Formulário de Avaliação 3; 

• Pré-Teste 3; 

• Análise do Formulário de Avaliação 3; 

• Refinamento do layout da ferramenta. 

 

3.2.1. Levantamento Bibliográfico sobre Atributos Estéticos e Critérios de 

Ecodesign 

 

Para aprofundamento e investigação do tema, foram elaborados inicialmente dois 

roteiros. O primeiro roteiro, uma análise de atributos estéticos para design de 

produtos, é resultado de uma pesquisa bibliográfica comparativa, onde os 

principais livros e artigos que tratam de design, seja gráfico ou de produto, tiveram 

seus critérios configuracionais compilados, gerando uma lista dos vinte atributos 

mais citados. Foram analisados os seguintes autores: Wong (1998), Gomes Filho 

(2006 e 2008), Lupton e Phillips (2008), Rashid et al (2004), Dondis (1999), 

Löbach (2001) e Baxter (1998). Veja Quadro 01. 

Esta lista foi analisada cuidadosamente, pois alguns atributos que referiam-

se especificamente ao Design Gráfico não se aplicavam ao Design de Produtos, 

como é o caso da profundidade, inerente aos objetos tridimensionais. Já 

harmonia, estaria desdobrada em ordem e regularidade, sendo que a própria 

regularidade consiste “em favorecer a uniformidade de elementos no 

desenvolvimento de uma ordem”, por este motivo opta-se pela adoção de um 

único critério: ordem. Agudeza é uma maneira de mostrar contraste, estando 
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então contida neste atributo. O conceito de forma foi excluído pelo entendimento 

de que ele seria o resultado da soma de todos os atributos estéticos responsáveis 

pela configuração do objeto que determinaria “os limites exteriores da matéria”. A 

distorção é o desvirtuamento da forma através de técnicas que se revelam 

através do aumento do contraste, do movimento, da textura, enfim, é um atributo 

que se manifesta através de outros e será portanto, desconsiderado. Pelo mesmo 

motivo desconsiderou-se espontaneidade, que pode se manifestar através da 

falta de ordem ou de equilíbrio, do contraste, etc. (GOMES FILHO, 2008). 

 

Atributos n° citações Autores 

cor 7 Wong (1998), Gomes Filho (2006 e 2008), Lupton e Phillips (2008), 
Rashid et al (2004) , Dondis (1999), Löbach (2001) 

contraste 5 Wong (1998), Gomes Filho (2006 e 2008), Lupton e Phillips (2008), 
Dondis (1999) 
 

transparência 5 Gomes Filho (2006 e 2008), Lupton e Phillips (2008), Rashid et al (2004) , 
Dondis (1999) 
 

complexidade 4 Gomes Filho (2008), Löbach (2001), Baxter (1998), Dondis (1999) 

equilíbrio 4 Gomes Filho (2006 e 2008),  Lupton e Phillips (2008), Dondis (1999) 

forma 4 Wong (1998), Rashid et al (2004) , Dondis (1999), Löbach (2001) 

movimento 4 Gomes Filho (2006 e 2008),  Lupton e Phillips (2008), Dondis (1999) 

profundidade 4 Gomes Filho (2006 e 2008),  Lupton e Phillips (2008), Dondis (1999) 

repetição 4 Gomes Filho (2008),  Wong (1998), Lupton e Phillips (2008), Dondis 
(1999) 
 

simetria 4 Gomes Filho (2008),  Lupton e Phillips (2008), Baxter (1998), Dondis 
(1999) 
 

simplicidade 4 Gomes Filho (2006 e 2008), Baxter (1998), Dondis (1999) 

agudeza 3 Gomes Filho (2006 e 2008), Dondis (1999) 

distorção 3 Gomes Filho (2006 e 2008), Dondis (1999) 

espontaneidade 3 Gomes Filho (2006 e 2008), Dondis (1999) 

ordem 3 Gomes Filho (2006 e 2008), Löbach (2001) 

ritmo 3 Gomes Filho (2006 e 2008),  Lupton e Phillips (2008) 

similaridade 3 Wong (1998), Gomes Filho (2006), Baxter (1998) 

regularidade 3 Gomes Filho (2006 e 2008),  Dondis (1999) 

harmonia 3 Gomes Filho (2006 e 2008),  Dondis (1999) 

textura 3 Wong (1998), Lupton e Phillips (2008), Dondis (1999) 

Quadro 01: Compilação de atributos estéticos 
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O segundo roteiro fornece uma análise de critérios de ecodesign para produtos e 

foi obtido a partir do levantamento bibliográfico realizado em livros e artigos sobre 

o assunto. Foram analisados os critérios propostos pelos seguintes autores: 

Kindlein Júnior, W. et al (2003); McDonough, W. (2000);  Behrendt, S. et al (1997); 

Keoleian, G.A.e Menerey, D. (1993); Manzini, E. e Vezzoli, C. (2005); Moraes, D. 

(2010); Barbero, S. e Cozzo, B. (2009); Fuad-Luke, A. (2009) e o manual D4S 

proposto pela UNEP-TUDelft e originaram o Quadro 02, com 22 critérios citados. 

 

Critérios de Ecodesign n° citações Autores 

compatibilidade entre 
tamanho e função 

6 Kindlein Júnior, W. et al (2003); Behrendt, S. et al (1997); 
Manzini, E. e Vezzoli, C. (2005); Barbero, S. e Cozzo, B. (2009); 
Fuad-Luke, A. (2009) e UNEP-TUDelft 
 

número de materiais 
utilizados 

7 Kindlein Júnior, W. et al (2003); McDonough, W. (2000); 
Behrendt, S. et al (1997); Manzini, E. e Vezzoli, C. (2005); 
Moraes, D. (2010); Barbero, S. e Cozzo, B. (2009); Fuad-Luke, 
A. (2009) 
  

número de componentes 
no produto 

4 Kindlein Júnior, W. et al (2003); Manzini, E. e Vezzoli, C. (2005); 
Moraes, D. (2010); Barbero, S. e Cozzo, B. (2009) 

uso de materiais reciclados 7 McDonough, W. (2000);  Behrendt, S. et al (1997); Keoleian, 
G.A.e Menerey, D. (1993); Manzini, E. e Vezzoli, C. (2005); 
Barbero, S. e Cozzo, B. (2009); Fuad-Luke, A. (2009) e UNEP-
TUDelft 
 

uso de materiais 
recicláveis 

8 Kindlein Júnior, W. et al (2003); McDonough, W. (2000); 
Behrendt, S. et al (1997); Keoleian, G.A.e Menerey, D. (1993); 
Manzini, E. e Vezzoli, C. (2005); Barbero, S. e Cozzo, B. (2009); 
Fuad-Luke, A. (2009) e UNEP-TUDelft 
 

uso de materiais 
compatíveis para 
reciclagem 

5 Behrendt, S. et al (1997); Keoleian, G.A.e Menerey, D. (1993); 
Manzini, E. e Vezzoli, C. (2005); Moraes, D. (2010); Barbero, S. 
e Cozzo, B. (2009) 
 

uso de materiais 
biodegradáveis 

5 Kindlein Júnior, W. et al (2003); Keoleian, G.A.e Menerey, D. 
(1993); Manzini, E. e Vezzoli, C. (2005); Barbero, S. e Cozzo, B. 
(2009); Fuad-Luke, A. (2009)  
 

uso de peças reutilizadas 8 Kindlein Júnior, W. et al (2003); McDonough, W. (2000); 
Behrendt, S. et al (1997); Keoleian, G.A.e Menerey, D. (1993); 
Manzini, E. e Vezzoli, C. (2005); Barbero, S. e Cozzo, B. (2009); 
Fuad-Luke, A. (2009) e UNEP-TUDelft 
 

uso de materiais 
renováveis ou commodities 

6 McDonough, W. (2000); Behrendt, S. et al (1997); Keoleian, 
G.A.e Menerey, D. (1993); Manzini, E. e Vezzoli, C. (2005); 
Fuad-Luke, A. (2009) e UNEP-TUDelft 
 

uso de materiais de baixo 
impacto ambiental 

8 McDonough, W. (2000);  Behrendt, S. et al (1997); Keoleian, 
G.A.e Menerey, D. (1993); Manzini, E. e Vezzoli, C. (2005); 
Moraes, D. (2010);  Barbero, S. e Cozzo, B. (2009); Fuad-Luke, 
A. (2009) e UNEP-TUDelft 
 

substituição de peças 7 Kindlein Júnior, W. et al (2003); Behrendt, S. et al (1997); 
Keoleian, G.A.e Menerey, D. (1993); Manzini, E. e Vezzoli, C. 
(2005); Moraes, D. (2010); Fuad-Luke, A. (2009) e UNEP-
TUDelft 
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CONTINUAÇÃO 

Critérios de Ecodesign n° citações Autores 
padronização de 
componentes 

4 Behrendt, S. et al (1997); Keoleian, G.A.e Menerey, D. (1993); 
Manzini, E. e Vezzoli, C. (2005); Fuad-Luke, A. (2009)  
 

design atemporal 4 Behrendt, S. et al (1997); Barbero, S. e Cozzo, B. (2009); Fuad-
Luke, A. (2009) e UNEP-TUDelft 
 

modulação do produto 7 Kindlein Júnior, W. et al (2003); Behrendt, S. et al (1997); 
Keoleian, G.A.e Menerey, D. (1993); Manzini, E. e Vezzoli, C. 
(2005); Barbero, S. e Cozzo, B. (2009); Fuad-Luke, A. (2009) e 
UNEP-TUDelft 
 

facilidade de 
limpeza/manutenção 

5 Behrendt, S. et al (1997); Keoleian, G.A.e Menerey, D. (1993); 
Manzini, E. e Vezzoli, C. (2005); Fuad-Luke, A. (2009) e UNEP-
TUDelft 
 

proteção contra 
intempéries 
 

1 Behrendt, S. et al (1997 

facilitar a desmontagem  8 Kindlein Júnior, W. et al (2003); Behrendt, S. et al (1997); 
Keoleian, G.A.e Menerey, D. (1993); Manzini, E. e Vezzoli, C. 
(2005); Moraes, D. (2010); Barbero, S. e Cozzo, B. (2009); 
Fuad-Luke, A. (2009) e UNEP-TUDelft 
 

detecção de elementos 
conectores ou de fixação 

5 Behrendt, S. et al (1997); Keoleian, G.A.e Menerey, D. (1993); 
Manzini, E. e Vezzoli, C. (2005); Moraes, D. (2010); Barbero, S. 
e Cozzo, B. (2009) e UNEP-TUDelft 
 

grau de dificuldade da 
desmontagem 
 

1 Behrendt, S. et al (1997 

durabilidade apropriada 5 Keoleian, G.A.e Menerey, D. (1993); Manzini, E. e Vezzoli, C. 
(2005); Moraes, D. (2010); Fuad-Luke, A. (2009) e UNEP-
TUDelft 
 

possibilidade de 
atualização/upgrade 

4 Behrendt, S. et al (1997); Keoleian, G.A.e Menerey, D. (1993); 
Manzini, E. e Vezzoli, C. (2005); Fuad-Luke, A. (2009)  
 

possibilidade de reutilizar 
partes do produto 

5 Keoleian, G.A.e Menerey, D. (1993); Manzini, E. e Vezzoli, C. 
(2005); Barbero, S. e Cozzo, B. (2009); Fuad-Luke, A. (2009) e 
UNEP-TUDelft 
 

Quadro 02: Compilação de critérios de ecodesign 

 

Não foram consideradas as etapas de produção e distribuição dos produtos, visto 

que há uma grande dificuldade em obter dados dos fabricantes, dados estes que 

devem ser considerados empresa a empresa e até produto a produto, o que 

tornaria a ferramenta muito restrita. Além disso, os dados disponíveis são, em sua 

maioria, dados internacionais, que muitas vezes não correspondem à realidade de 

produção brasileira e, em se tratando de informação estratégica, possuem custo 

extremamente elevado (SILVA, 2009). 

Os critérios que envolvem estas fases do ciclo de vida não foram 

considerados no quadro 02, mesmo podendo ter sido citados pelos autores 
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pesquisados. Também não foram levados em consideração os aspectos sociais, 

como já discutido anteriormente. São analisadas, portanto, a fase de pré-

produção abrangendo a racionalização e os tipos de materiais; a fase de uso, com 

foco na durabilidade do produto e a fase de eliminação considerando 

especificamente a desmontagem com fins de reutilização e reciclagem. 

A desmaterialização de produtos em serviços, embora seja uma 

recomendação freqüentemente encontrada na literatura, foi desconsiderada já 

que a ferramenta se propõe a análise de produtos e não de serviços. 

Já o critério facilidade de manutenção foi desmembrado em conservação 

da aparência externa e facilidade de limpeza, ambos atrelados a substituição de 

peças, modulação e desmontagem. Juntos, estes cinco critérios contemplam as 

“indicações para facilitar a manutenção” fornecidas por Manzini e Vezzoli (2005). 

 

3.2.2. Geração do Formulário de Avaliação 1 

 

Com base nos dois roteiros propostos na primeira etapa da metodologia, criou-se 

o Formulário de Avaliação 1, com sistema de pontuação a ser atribuído pelo 

avaliador em escala de zero a dez (0-5-10). 

Em paralelo, procurou-se estabelecer analogias entre os dois roteiros 

propostos, já que avaliar atributos estéticos e critérios de ecodesign de maneira 

isolada feriria o princípio geral da pesquisa, que é investigar as relações entre os 

dois. Além disso, proceder a uma análise apenas estética daria margem a 

interpretações subjetivas de cada avaliador que estivesse utilizando a ferramenta, 

tornando-a bastante variável e imprecisa. 

  

ATRIBUTOS ESTÉTICOS PONTOS 

COR: Para esta pesquisa a cor está atrelada aos materiais, que não devem ser mascarados 
desnecessariamente e, quando for necessário algum tipo de cobertura, que esta seja feita através de materiais 
não-tóxicos. 

0-5-10 

CONTRASTE: Forma de comparação na qual ficam evidenciadas as diferenças, trabalhando com os 
extremos opostos e suas gradações intermediárias. (WONG, 1998) O contraste permite uma maior 
compreensão do objeto, tornando-se mais fácil o seu uso. 

0-5-10 

ORDEM: “O design é o esforço consciente de impor uma ordem significativa.” (VICTOR PAPANEK in 
LUPTON e PHILLIPS, 2008) Refere-se à hierarquia visual que “controla a transmissão e o impacto da 
mensagem” (LUPTON e PHILLIPS, 2008). Sem ordem, a comunicação não é clara e o uso é dificultado.  

0-5-10 
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CONTINUAÇÃO 
ATRIBUTOS ESTÉTICOS PONTOS 

COMPLEXIDADE: “...presença de numerosas unidades formais na organização do objeto, tanto das partes 
como do todo em si. É um fator que concorre para dificultar a leitura rápida de um dado campo perceptivo. 
Exige um maior tempo de observação, concentração e observação formal.” (GOMES FILHO, 2008) 
“Parece que a receita mais adequada é uma combinação de aspectos simples com aqueles complexos, no 
mesmo produto. Os aspectos simples e familiares transmitem segurança ao observador, que encontra neles 
um ponto de referência. Contudo, os aspectos complexos despertam a curiosidade e um certo desafio, que 
deve ser vencido através da exploração e interpretação.” (BAXTER, 1998) 

0-5-10 

REPETIÇÃO: Refere-se ao uso da mesma unidade formal mais de uma vez. (WONG, 1998) 0-5-10 

SIMPLICIDADE: “... organizações formais fáceis de serem assimiladas, lidas e compreendidas 
rapidamente.” 
“... normalmente tende a apresentar baixo número de informações ou unidades visuais.” 
“É uma técnica associada principalmente a técnica da minimidade e da clareza.” (GOMES FILHO, 2008) 
“A simplicidade visual dos produtos é o principal resultado da influência da teoria da gestalt sobre o estilo dos 
produtos. Para seguir a mais poderosa das leis da gestalt, os produtos devem ser simétricos e ter uma linha 
simples, assemelhando-se a figuras geométricas. Isso conduz a um design minimalista.” (BAXTER, 1998) 

0-5-10 

EQUILÍBRIO: “... compensação mútua dos pesos ou das forças visuais que atuam na configuração de um 
objeto.” (GOMES FILHO, 2008) No caso do mobiliário o conceito de equilíbrio une-se ao sentimento de 
estabilidade e segurança. 

0-5-10 

MOVIMENTO: “o movimento visual é definido como função de velocidade e direção. Ele está relacionado ao 
sistema nervoso que cria a sensação de mobilidade e rapidez. (...) Pode-se afirmar que qualquer imagem 
visual, que apresente os objetos por meio de qualidades perceptivas, tais como forma de cunha, direção 
oblíqua, superfície sombreada, linhas ou volumes ondulados, por exemplo, transmitirá a impressão de 
movimento.” (GOMES FILHO, 2008) Para o mobiliário o movimento pode se manifestar através da 
sinuosidade dos elementos. 

0-5-10 

RITMO: “É um padrão forte, constante e repetido. (...) O equilíbrio e o ritmo trabalham juntos para criar 
designs que pulsem com vida, atingindo estabilidade e surpresa.” (LUPTON e PHILLIPS, 2008) 0-5-10 

SIMETRIA: Formatos regulares que, quando traçado um eixo longitudinal em seu centro, apresentam duas 
metades idênticas. (WONG, 1998)  
“Equilíbrio axial que pode acontecer em um ou mais eixos.” (GOMES FILHO, 2008) 
“Os produtos simétricos horizontalmente são preferidos aos simétricos verticalmente, devido principalmente à 
orientação horizontal do campo de percepção humana e do menor esforço perceptivo que resulta dele.” 
(LÖBACH, 2001) 

0-5-10 

SIMILARIDADE: Unidades de forma com características semelhantes, porém não idênticas, que podem ser 
reconhecidas como pertencentes a um mesmo grupo ou hierarquia. Pode ser um fator auxiliar à ordem, 
contribuindo para estabelecer uma hierarquia. (WONG, 1998) 

0-5-10 

TEXTURA: “A textura é o grão tátil das superfícies e substâncias. (...) Colocando uma textura em relação a 
outra, oposta ou complementar, o designer pode amplificar as propriedades formais únicas de cada uma 
delas.” (LUPTON e PHILLIPS, 2008) No caso do mobiliário, a textura está associada à durabilidade das peças. 
Superfícies muito lisas e polidas tendem a arranhar com facilidade e podem conduzir a uma necessidade 
maior de manutenção ou mesmo ao descarte precoce dos móveis, reduzindo a sua vida útil. (WALKER, 2005) 

0-5-10 

TRANSPARÊNCIA: Para esta pesquisa será considerado apenas o conceito de transparência física, que 
“diz respeito aos materiais que possibilitam a visualização por meio do objeto e/ou de coisas sobrepostas – de 
modo que o que está atrás possa ser percebido e visto pelo observador. A visualização pode acontecer de 
maneira total ou parcialmente – como nos casos dos objetos translúcidos, foscos, leitosos, coloridos, 
texturizados.” (GOMES FILHO, 2008)   

0-5-10 

CRITÉRIOS DE ECODESIGN PONTOS 

Compatibilidade entre tamanho e função do produto não <0-5-10> sim 
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Uso de materiais reciclados não <0-5-10> sim 
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CONTINUAÇÃO 
CRITÉRIOS DE ECODESIGN PONTOS 

Número de componentes no produto muitos <0-5-10> poucos 
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Uso de peças reutilizadas não <0-5-10> sim 

Uso de materiais renováveis não <0-5-10> sim 

Uso de materiais abundantes na natureza não <0-5-10> sim 

U
S

O
 D

E
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E
C
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R
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O

S
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N
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V

Á
V

E
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Uso de materiais escassos/não renováveis intensivo <0-5-10> minimizado 

Confiabilidade do produto não confiável <0-5-10> confiável 

Substituição de peças não possível <0-5-10> possível 

Aparência externa do produto  segue tendências <0-5-10> atemporal 

Modulação do produto não possível <0-5-10> possível 

 “Upgradabilidade” não possui <0-5-10> possui 

Facilidade de limpeza difícil <0-5-10> muito fácil 

Garantia até 1 ano <0-5-10> 10 anos ou + 

Proteção contra intempéries não possui <0-5-10> possui 

IN
C

R
E

M
E

N
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U
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A

B
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A

D
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O
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R

O
D

U
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Padronização dos componentes não possui <0-5-10> possui 

Reciclabilidade dos materiais utilizados não reciclável <0-5-10> reciclável 

Compatibilidade na reciclagem dos materiais utilizados incompatíveis <0-5-10> compatíveis 

Materiais utilizados no acabamento muito tóxicos <0-5-10> não tóxicos 

R
E

C
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B
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ID

A
D

E 

Rotulagem dos materiais e componentes que contém 
sustâncias tóxicas não possui <0-5-10> possui 

Estrutura do produto                    complexa <0-5-10> hierarquizada 

D
E

S
M

O
N
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G

E
M

 

Detecção de elementos conectores/de fixação  oculta <0-5-10> visível 

Quadro 03: Formulário de Avaliação 1 
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3.2.3. Pré-Teste 1 

 

Foi realizado um pré-teste com a finalidade de fazer uma sondagem da 

compreensão dos itens avaliados e da praticidade da ferramenta. Esta etapa foi 

conduzida pela pesquisadora junto aos alunos da disciplina de Design de 

Mobiliário do Curso d’Design da UFPE, ministrada como estágio em docência sob 

orientação do Professor Doutor Leonardo Castillo no semestre 2010.1. Em aulas 

anteriores haviam sido apresentados e discutidos os princípios da 

sustentabilidade e critérios de ecodesign. 

Foram distribuídos os Formulários de Avaliação 1 juntamente com 

catálogos da Mostra Design & Natureza, onde os alunos escolheram livremente 

os exemplares de mobiliário que iriam analisar. Analisaram-se 16 peças diferentes 

e então foi encorajada uma discussão em grupo sobre a ferramenta e a 

dificuldade em utilizá-la. 

Os alunos relataram que, mesmo conhecendo os atributos estéticos, 

ficavam confusos em relação às definições. Outro ponto levantado foi quanto à 

atribuição de pontos, que aconteceu de modo intuitivo e envolto por incertezas. 

Quanto aos critérios de ecodesign, a dificuldade residiu na falta de informação 

nos catálogos quanto aos itens inquiridos. 

 

3.2.4. Análise do Formulário de Avaliação 1 

 

Com base no Pré-Teste 1, conclui-se que o sistema de pontuação adotado no 

Formulário de Avaliação 1 é impreciso, bastante sujeito à interpretação e 

subjetividade do avaliador que está utilizando a ferramenta e, por isso, precisava 

ser revisto e modificado no Formulário de Avaliação 2. 

Percebeu-se também uma dificuldade de entendimento e diferenciação dos 

atributos estéticos, o que demanda explicações longas e pouco práticas de cada 

item da ferramenta. 

Ponderando sobre os atributos estéticos, observou-se que conceitos 

próximos como ordem, similaridade e contraste poderiam ser fundidos em um 

único conceito. Ordem refere-se à hierarquia visual que “controla a transmissão e 

o impacto da mensagem” (LUPTON e PHILLIPS, 2008). A similaridade está 

atrelada à ordem como um fator que contribui para estabelecer uma hierarquia, 
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reconhecendo unidades de formas com características semelhantes. O contraste, 

oposto à similaridade, trabalha com evidenciação de diferenças, determinando 

extremos opostos e suas gradações intermediárias (GOMES FILHO, 2008). 

Optou-se por utilizar apenas o conceito de ordem, já que similaridade e contraste 

são meios para se estabelecer esta ordem.  

No caso de complexidade e simplicidade, optou-se apenas pelo primeiro 

conceito, visto que o segundo seria seu oposto.   

Procurou-se estabelecer relações entre os roteiros iniciais e as fases do 

ciclo de vida dos produtos avaliadas e percebeu-se que os atributos equilíbrio, 

movimento e ritmo não influenciavam ou eram influenciados pelos critérios de 

ecodesign e recomendou-se a remoção dos mesmos no Formulário de Avaliação 

2. 

Realizou-se também uma revisão dos critérios de ecodesign, evidenciando-

se a ausência de importantes critérios que obtiveram grande número de citações 

mas foram esquecidos: número de materiais utilizados, uso de materiais 

biodegradáveis e grau de dificuldade de desmontagem, devendo ser incluídos no 

Formulário de Avaliação 2. 

 No quesito Uso de Recursos Renováveis, os três subitens inquirem sobre 

a mesma coisa, podendo ser condensados em um item único: uso de materiais 

renováveis ou commodities.  

 

3.2.5. Geração do Formulário de Avaliação 2 

 

A fim de minimizar a imprecisão e o grau de subjetividade nas avaliações de 

produtos, o Formulário de Avaliação 2 apresenta os atributos estéticos atrelados 

aos critérios de ecodesign. Foram também estabelecidos balizadores de 

pontuação que definem melhor as possibilidades de cada item avaliado. Este fato 

acarretou a mudança do sistema de pontuação, que agora varia apenas de dois a 

zero (2 pontos, 1 ponto ou zero pontos). Foi estabelecida a estratégia de extra 

points para eventuais desdobramentos ou especificidades de cada atributo ou 

critério avaliado. 

Com o intuito de facilitar a compreensão dos atributos estéticos, fez-se uso 

de imagens para exemplificar os balizadores de pontuação. 
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ATRIBUTOS ESTÉTICOS PONTOS 

COR: Para esta pesquisa a cor está atrelada aos materiais, 
que não devem ser mascarados desnecessariamente e, 
quando for necessário algum tipo de cobertura, que esta seja 
feita através de materiais não-tóxicos. 
 

cor inerente ao material: 1pt;                                                                
cor fabricada: 0pt. 

    

Se cor fabricada:                                                                                  
cor obtida a partir de pigmentos naturais: 1pt;                                 
cor obtida a partir de pigmentos artificiais: 0pt. 

Ex. cor 
inerente 

Ex. cor 
fabricada 

Ex. cor 
necessária 

Ex. cor 
cosmética 

Extra point:                                                                           
cor necessária à proteção/funcionalidade do material: 1pt;  
cor meramente “cosmética”: 0pt. 
 

  

ORDEM: Refere-se à hierarquia visual que “controla a 
transmissão e o impacto da mensagem” (LUPTON e 
PHILLIPS, 2008). Sem ordem, a comunicação não é clara e o 
uso é dificultado. A compreensão do objeto que se dá através 
da ordem facilita seu uso, sua manutenção e desmontagem. 
Objetos de alta ordem são facilmente dominados pelo homem, 
o que aumenta a interação homem-produto, evitando o efeito 
de distanciamento gerado pela “caixa preta inviolável”. 

alta ordem: 2pt;                                                                                
ordem média: 1pt;                                                                            
baixa ordem: 0pt. 

Ex. alta 
ordem 

Ex. baixa 
ordem 

 

  

COMPLEXIDADE: “... presença de numerosas unidades 
formais na organização do objeto, tanto das partes como do 
todo em si. É um fator que concorre para dificultar a leitura 
rápida de um dado campo perceptivo. Exige um maior tempo 
de observação, concentração e observação formal.” (GOMES 
FILHO, 2008) Nesta pesquisa, a complexidade está atrelada 
ao número de partes que compõem o sistema. Deve-se 
considerar uma estimativa de uma quantidade de partes que 
se adéqüe a função do objeto, em termos relativos. 
 

baixa complexidade / 
menos partes do que o 
esperado: 2pt; 
média complexidade / n. 
de partes compatível 
com função: 1pt; 
alta complexidade / mais 
partes do que o 
esperado: 0pt. 
 

Ex. baixa 
complexidade 

Ex. alta 
complexidade 

  

SIMETRIA: Refere-se a formatos regulares que, quando 
traçado um eixo longitudinal em seu centro, apresentam duas 
metades idênticas. (WONG, 1998). Considerando que o 
mobiliário é uma peça feita para satisfazer as necessidades 
humanas, pode-se tomar como paradigma a simetria 
longitudinal relativa do corpo humano. Assim, peças 
simétricas em um dos eixos sofrem menos desgaste estético 
do que completamente assimétricas, que tendem a ser 
substituídas em um tempo bem menor. 
 

simétrico em um dos 
eixos: 1pt;                                      
completamente 
assimétrico: 0pt. 

Ex. simetria 
em um dos 

eixos 

Ex. 
completamen-
te assimétrico 

 
TEXTURA: “A textura é o grão tátil das superfícies e 
substâncias. (...) Colocando uma textura em relação a outra, 
oposta ou complementar, o designer pode amplificar as 
propriedades formais únicas de cada uma delas.” (LUPTON e 
PHILLIPS, 2008) No caso do mobiliário, a textura está 
associada à durabilidade das peças e ao conforto visual 
gerado. Deve-se analisar que tipo de material foi utilizado para 
produzir o acabamento final da peça. 
 

acabamento natural: 1pt;                                                     
acabamento sintético: 0pt. 

TRANSPARÊNCIA: Refere-se a não se ocultar a estrutura ou 
o material utilizado. Ao se ocultar a estrutura ou material 
utilizados, compromete-se a facilidade de manutenção dos 
produtos. 
 

   
Ex. 

estrutura/material 
oculto 

Ex. 
estrutura/material 

exposto 
 

estrutura ou material oculto: 0pt;                                             
estrutura ou material semi-oculto: 1pt;                                  
estrutura ou material exposto: 2pt. 
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CONTINUAÇÃO 

CRITÉRIOS DE ECODESIGN PONTOS 

Compatibilidade entre tamanho e função do 
produto 

tamanho minimizado em relação a função: 2pt; 
tamanho adequado a função: 1pt;                                         
tamanho exagerado em relação a função: 0pt. 
 

Número de materiais utilizados no produto: uma 
maior quantidade de materiais dificulta a 
desmontagem e, conseqüentemente, a reciclagem. 

apenas um material: 2pt;                                                                     
até 2 materiais: 1pt;                                                                          
acima de 2 materiais: 0pt. 
 

Uso de materiais reciclados todos os materiais são reciclados: 2pt;                                     
alguns materiais são reciclados: 1pt;                                       
nenhum material é reciclado: 0pt. 
extra point: uso de materiais compatíveis para 
reciclagem: +1pt. 
 

Uso de materiais biodegradáveis todos os materiais são biodegradáveis: 2pt;                            
alguns materiais são biodegradáveis: 1pt;                             
nenhum material é biodegradável: 0pt; 
extra point: considerar o tempo de degradação dos 
materiais menos de 1 ano: +2pt, menos de 50 anos: +1pt, 
mais de 100 anos: -1pt. 
 

Número de componentes no produto: o 
pesquisador deve-se perguntar se o número de 
peças está em conformidade com a proposta do 
projeto e se o mesmo móvel poderia ser feito com 
menos peças. 
 

número exagerado de componentes: 0pt;                                 
número médio de componentes: 1pt;                               
número minimizado de componentes: 2pt. 
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Uso de peças reutilizadas nenhuma peça reutilizada: 0pt;                                                 
algumas peças reutilizadas: 1pt;                                                   
todas as peças reutilizadas: 2pt. 
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 Uso de materiais renováveis ou commodities todos os materiais renováveis/commodities: 2pt;                         

alguns materiais renováveis/ commodities: 1pt;                          
nenhum material renovável/ commodities: 0pt. 

Substituição de peças não é possível: 0pt;                                                                      
possível para algumas peças: 1pt;                                          
possível para todas as peças: 2pt. 
 

Aparência externa do produto: os produtos que 
seguem tendências da moda sofrem desgaste 
estético rápido e podem ser descartados 
precocemente. 
 

segue tendências: 0pt;                                                         
atemporal/neutro: 1pt. 

Modulação do produto: a modulação confere 
maior flexibilidade no uso, além de possibilitar 
reparos e atualizações de partes do produto, 
prolongando a vida útil do mesmo. 
 

não é possível: 0pt;                                                                       
parcialmente possível: 1pt;                                                   
completamente possível: 2pt. 

Possibilidade de atualização/upgrade: permite 
que as partes danificadas ou ultrapassadas do 
produto sejam substituídas sem a necessidade de 
se desfazer do todo. 
 

não é possível: 0pt;                                                              
parcialmente possível : 1pt;                                                       
completamente possível: 2pt. 

Facilidade de limpeza: prolonga a vida útil do 
produto, evitando seu desgaste estético e funcional 

difícil limpeza: 0pt;                                                                              
fácil limpeza: 1pt. 
 

Proteção contra intempéries: permite que o 
material permaneça em bom estado quando 
submetido a intempéries. 

não possui proteção: 0pt;                                                             
possui em algumas partes: 1pt;                                                  
possui proteção integral: 2pt; 
extra point: proteção se dá a partir de produtos tóxicos 
ao meio ambiente? Sim: -1pt. 
 

IN
C

R
E

M
E

N
TO

 D
A

 D
U

R
A

B
IL

ID
A

D
E 

Padronização dos componentes: confere a 
possibilidade destes componentes serem utilizados 
para outros fins e permite a substituição de peças 
com mais facilidade. 

completamente padronizado: 2pt;                                           
parcialmente padronizado: 1pt;                                                         
não padronizado: 0pt. 
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CONTINUAÇÃO 

CRITÉRIOS DE ECODESIGN PONTOS 

R
E

C
IC

LA
B

IL
ID

A
D

E 
Compatibilidade na reciclagem dos materiais 
utilizados 

incompatíveis: 0pt;                                                                     
parcialmente compatíveis: 1pt;                                                
totalmente compatíveis: 2pt. 

Possibilidade de desmontagem desmontagem completamente possível: 2pt;                
desmontagem parcialmente possível: 1pt;                
desmontagem  impossível: 0pt. 
 

Detecção de elementos conectores/de fixação completamente oculta: 0pt;                                                          
oculta com marcação: 1pt;                                                           
visível: 2pt. 
 

D
E

S
M

O
N

TA
G

E
M

 

Grau de dificuldade de desmontagem difícil: 0pt;                                                                                            
fácil: 1pt;                                                                                             
muito fácil: 2pt. 
 

Quadro 04: Formulário de Avaliação 2 

 

3.2.6. Pré-Teste 2 

 

Partindo de uma amostra de oito (08) cadeiras selecionadas de maneira aleatória, 

a pesquisadora realizou um pré-teste com o intuito de verificar a exeqüibilidade da 

ferramenta. 

As oito cadeiras selecionadas foram: Cadeira Número 14 de Michael 

Thonet; Cadeira Aeron, produzida pela Herman Muller; Cadeira Panton, de Verner 

Panton; Cadeiras Cesca e Wassily de Marcel Breuer; Cadeira Louis Ghost, de 

Philippe Starck; Cadeira Lounge, de Charles Eames e Poltrona Diz, de Sérgio 

Rodrigues. 

                                       

                         
Figura 18: Cadeiras selecionadas aleatoriamente para o pré-teste. 
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Ainda não se objetivou o estabelecimento de um ranking entre as peças 

analisadas, mas sim o comportamento da ferramenta ao ser utilizada. 

 Após a aplicação do Pré-Teste 2, verificou-se que alguns atributos 

estéticos ainda não estavam bem conceituados e geravam dúvidas, como no caso 

de textura. Ao analisar a Cadeira Aeron, no item cor inerente e cor fabricada 

chegou-se a um impasse, visto que a peça apresenta as duas possibilidades.  

 Dentre os critérios de ecodesign sentiu-se uma carência de dados mais 

específicos como uma lista de materiais compatíveis para reciclagem, de 

materiais commodities e do tempo de degradação dos materiais. 

Observou-se que o item compatibilidade entre os materiais reciclados 

estava duplicado, já que também constava como extra-point do quesito uso de 

materiais reciclados. 

O item aparência externa do produto gerou grande inquietação já que, aos 

olhos da pesquisadora, todos os componentes da amostra poderiam ser 

considerados “clássicos do design”, mas não se verifica em absoluto uma unidade 

formal que possa caracterizar um “estilo atemporal”.  

 

3.2.7. Análise do Formulário de Avaliação 2 

 

A experiência do Pré-Teste 2 revelou que ainda há uma dicotomia entre atributos 

estéticos e critérios de ecodesign, embora já se mostre um entrelace dos mesmos 

nos itens iniciais do Formulário de Avaliação 2. 

Apesar de ser um critério bastante citado entre os autores pesquisados a 

possibilidade de atualização/upgrade deve ser desconsiderada visto que 

praticamente não há tecnologia incorporada ao mobiliário suscetível a upgrade. 

Os critérios mais adequados, neste caso, seriam modulação e facilidade de 

substituição de peças, que já contemplariam alguns exemplos citados por Manzini 

& Vezzoli (2005) como a substituição de pernas de uma cadeira infantil que 

acompanha o crescimento da criança ou a possibilidade de ajustes em estações 

de trabalho para usuários de diversas alturas. 

A padronização dos componentes relaciona-se diretamente ao critério de 

substituição de peças, e será, portanto, convertido em um critério único, facilidade 

de substituição de peças. Fuad-Luke (2009), preconiza, inclusive, o uso de 

componentes já existentes no mercado ao invés de produzir novos componentes. 
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A discussão acerca da aparência externa levou a releitura de autores como 

Barbero e Cozzo (2009) e Fuad-Luke (2009), que se referem ao design atemporal 

como estratégia para prolongar a vida útil do produto, evitando o desgaste 

estético e o descarte precoce do mesmo por estar ultrapassado ou “fora de 

moda”. Após o Pré-Teste 2, verificou-se que é impossível classificar uma forma 

como atemporal, pois a análise sempre se dá através das referências do 

observador, contidas no contexto temporal e estético em que ele está inserido. 

Atualmente, observa-se a tendência a considerar os vanguardistas móveis dos 

anos 1960 como clássicos do design. Teriam então aqueles móveis, inspirados na 

corrida para o espaço, design atemporal? E a tão clássica cadeira Thonet, não é 

reflexo do modo de produção e do desenvolvimento de uma técnica específica do 

pós-Revolução Industrial? Deve-se então voltar os olhos para os preceitos da 

“Gute Form”? Esses preceitos não estariam atrelados a uma sociedade 

específica, muito diversa da atual? Mesmo propensa a revivalismos, a indústria 

dos anos 2000 dispõe de outros materiais, de outros meios de produção e, 

principalmente, atende a um novo tipo de público, com necessidades bem 

diferentes dos anos 1950. Como determinar então o que seria “atemporal”?  

Conclui-se que é impossível analisar um objeto contemporâneo e afirmar 

que ele é atemporal. Apenas as gerações seguintes poderão rejeitar ou perpetuar 

sua forma.  

 

3.2.8. Geração do Formulário de Avaliação 3 

 

Com base nas reflexões geradas a partir do Pré-Teste 2, verificou-se a 

necessidade da revisão das relações entre os atributos estéticos e os critérios de 

ecodesign.  

Para facilitar esta revisão modificou-se previamente o item aparência 

externa, sendo proposta a adoção do critério conservação da aparência externa, 

ou seja, a manutenção da forma original do produto em bom estado de 

conservação, que já contempla o item de proteção contra intempéries. Deste 

modo estaremos contornando também a questão individual de seguir ou não 

tendências. Há consumidores mais sensíveis às alterações da moda a cada 

coleção lançada e outros mais conservadores. Destaca-se ainda o design 

emocional, onde a ligação entre usuário e produto transcende o vai-e-vem da 
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moda. A fim de fugir destas variações individuais, a ferramenta se propõe a 

analisar o potencial do produto em manter-se em boas condições de uso. No caso 

de estar em boas condições, é provável que este produto apenas mude de mãos, 

encontrando um novo usuário. Estão aliados a este critério a facilidade de 

limpeza, modulação e substituição de componentes, visto que estes são fatores 

preponderantes para a conservação da aparência externa.  

Considerando que todos os materiais se degradam e que o que varia é o 

tempo em que ocorrerá esta degradação, determina-se a conversão deste extra 

point em critério, retirando o uso de materiais biodegradáveis. 

Após feitas estas modificações, os critérios de ecodesign foram agrupados 

em quatro tópicos principais: Racionalização de Materiais, Tipo de Material 

Utilizado, Incremento da Durabilidade do Produto e Favorecimento da 

Desmontagem. Construiu-se então um quadro para confrontá-los com os atributos 

estéticos. Veja Quadro 05. 

O Quadro 05 apresenta o resultado da análise do impacto dos critérios de 

ecodesign sobre os atributos estéticos, tendo sido atribuídos dois tiques (√√ - 

equivalente a dois pontos) para impactos mais fortes e um tique (√ - equivalente a 

um ponto) quando há algum impacto. A justificativa para cada uma das relações 

estabelecidas na tabela 03 está no item 3.3.3. Relações entre os atributos 

estéticos e os critérios de ecodesign. 

Estabelecer a intensidade destas relações nem sempre obedeceu a 

critérios racionais, explícitos e apoiados na literatura científica. Tome-se como 

exemplo o critério facilidade de limpeza. É senso comum que cores claras tendem 

a sujar e manchar com mais facilidade do que cores escuras, o que estabelece 

uma relação direta e mais intensa do que a ordem. Sim, é preciso compreender 

um objeto para limpá-lo, mas esta não é uma condição preponderante para a 

limpeza. Já ao considerar-se a complexidade, tem-se uma relação de 

conseqüência, pois um grande número de peças fatalmente afetará a limpeza, 

assim como a granulometria da textura está diretamente relacionada ao grau de 

facilidade de limpeza. Raciocínios semelhantes foram conduzidos para todos os 

critérios e atributos e são melhor expressos no item 3.3.3. Relações entre os 

Atributos Estéticos e os Critérios de Ecodesign. 
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Assim foi possível criar um novo formulário com base no impacto dos 

critérios de ecodesign sobre os seguintes atributos estéticos: cor, ordem, 

complexidade, equilíbrio, simetria, textura e transparência.  

O número de critérios de ecodesign que influencia cada um dos atributos 

estéticos, assim como sua intensidade, determina o peso de cada quesito 

analisado no formulário. Tem-se então: 

• Perguntas relacionadas à cor: peso 18 

• Perguntas relacionadas à ordem: peso 11 

• Perguntas relacionadas à complexidade: peso 14 

• Perguntas relacionadas à simetria: peso 07 

• Perguntas relacionadas à textura: peso 06 

• Perguntas relacionadas à transparência: peso 08 

 

CRITÉRIOS DE ECODESIGN A
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RACIONALIZAÇÃO DE MATERIAIS 

compatibilidade entre tamanho e função  √√     

número de materiais utilizados  √ √  √√  

número de componentes no produto  √ √√    

TIPO DE MATERIAL UTILIZADO 

uso de materiais reciclados √√      

uso de materiais compatíveis para reciclagem √√      

uso de materiais biodegradáveis √√      

uso de peças reutilizadas √√      

uso de materiais renováveis ou commodities √√      

INCREMENTO DA DURABILIDADE DO PRODUTO 

padronização dos componentes √ √ √ √√   

substituição de peças √  √ √√  √ 

aparência externa do produto √√  √  √√ √ 

modulação do produto  √ √√ √  √ 

facilidade de limpeza √√ √ √√  √√ √ 
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CONTINUAÇÃO 

CRITÉRIOS DE ECODESIGN A
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FAVORECIMENTO DA DESMONTAGEM 

detecção de elementos conectores ou de fixação √ √√ √√ √  √√ 

grau de dificuldade da desmontagem √ √√ √√ √  √√ 

PONTUAÇÃO TOTAL 18 11 14 7 6 8 

Quadro 05: Relação entre os Critérios de Ecodesign e os Atributos Estéticos 

 

Na elaboração do formulário, procurou-se reunir as informações de modo objetivo, 

coerente e acessível aos designers. Silva (2009), em sua tese de doutorado, 

afirma que um dos principais fatores responsáveis pela não utilização de 

ferramentas de ecodesign por parte dos designers é a dificuldade de 

compreensão das informações. Advindas de áreas como a química, a física ou 

mesmo a engenharia de produção, as informações necessárias à utilização de 

tais ferramentas precisam ser “traduzidas” em uma linguagem comum aos 

designers.  

Definidos os questionamentos a serem feitos no formulário, iniciou-se a 

fase de levantamento de dados para conferir gradientes de análise a cada 

pergunta. Silva (2009) ressalta a dificuldade de construir ferramentas de 

ecodesign dada a variedade de informações necessárias, informações estas que 

devem ser buscadas em fontes dispersas e muitas vezes inacessíveis. Na 

tentativa de contornar estes entraves, a ferramenta foi construída a partir dos 

dados disponíveis em livros, artigos e bancos de dados de outras ferramentas 

disponíveis na internet. Considera-se que os parâmetros de avaliação da 

ferramenta são mais importantes que os gradientes de análise, visto que estes 

são mutáveis. Focou-se então na solidificação dos parâmetros para que, numa 

versão eletrônica posterior, a ferramenta seja alimentada com os dados 

necessários. 

Pensou-se inicialmente na utilização de uma escala nominal como possível 

resposta a cada item questionado, com conceitos variando de muito a pouco, a 

exemplo do Formulário de Avaliação 1, mas a imprecisão dos conceitos nos 
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obrigou a pensar em uma escala de gradação numérica, variando de cinco a um 

(5, 4, 3, 2,1). Esta escala foi descartada ao constatarmos que algumas perguntas 

não se aplicam a todos os produtos. Por exemplo, se temos um produto 

monobloco, como responder a questão a respeito do impacto da cor na 

desmontagem se a desmontagem não é possível? Resolveu-se assim criar uma 

escala normal que atendesse a estas situações, variando de três a menos três (3, 

2, 1, 0, -1, -2, -3). Ressalta-se que uma resposta neutra corresponde ao um (1), 

fator que será multiplicado pelo peso do atributo correspondente sem alterá-lo. 

Quando a pergunta não se aplicar à análise de determinado produto, atribui-se 

zero (0) para que ao multiplicarmos este valor pelo peso, tenha-se uma anulação 

do atributo em relação àquele quesito. 

O resultado destas intervenções apresenta-se a seguir, no Formulário de 

Avaliação 3. 

 
COR    x18=  
1) Quanto ao tipo de material: 
Cor inerente ao material ou cor fabricada? 
3: não há qualquer recobrimento no material 
2: há recobrimento com solvente a base d’água ou outros materiais não tóxicos 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: utiliza recobrimento com potencial de emissão de COV ou outros materiais tóxicos em pequenas partes do produto 
-2: utiliza recobrimento com potencial de emissão de COV ou outros materiais tóxicos em grandes partes do produto 
-3: utiliza recobrimento com potencial de emissão de COV ou outros materiais tóxicos em todo o produto 
 

A cor e o uso de materiais reciclados: 
3: todos os materiais são reciclados 
2: a maioria dos materiais é reciclado 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: algum material não é reciclado e o mesmo é utilizado em pequenas partes do produto 
-2: alguns materiais não são reciclados e/ou são utilizados em grandes partes do produto 
-3: Nenhum material é reciclado 
 

A cor e a compatibilidade na reciclagem dos materiais utilizados:  
3: materiais totalmente recicláveis e compatíveis entre si 
2: maioria dos materiais é reciclável e compatível e/ou há fácil separação dos materiais incompatíveis 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: alguns materiais são não recicláveis ou incompatíveis e/ou há dificuldade de separação destes materiais 
-2: a maioria dos materiais é não reciclável ou incompatível e/ou há dificuldade de separação destes materiais 
-3: todos os materiais são não recicláveis ou incompatíveis para reciclagem. 
 
A cor e o tempo de degradação do material: em caso de mais de um material, considerar o de maior tempo de 
degradação. 
3: menos de um ano ( papel,papelão, tecidos de fibras naturais, madeira sem tratamento, biopolímeros) 
2: de 1 a 2 anos  
1: entre 2 e 5 anos  
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: entre 5 e 10 anos (aço) 
-2: entre 10 e 100 anos (madeira pintada, nylon, couro)  
-3: mais de 100 anos (alumínio, vidro, embalagem longa vida, polímeros em geral: isopreno-pneu, PET, PC, PEAD, 
PEBD,...)  
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CONTINUAÇÃO 

COR    x18= 

1) Quanto ao tipo de material: 

A cor e o uso de materiais renováveis/commodities:  
3: Todos os materiais renováveis/commodities 
2: A maioria dos materiais é renovável/commodity 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: algum material não é renovável/commodity e está em pequenas partes do produto 
-2: alguns materiais não são renováveis/commodities e/ou estão em grandes partes do produto 
-3: Nenhum material renovável/ commodities 
 

A cor e o uso de peças reutilizadas: 

3: todas as peças reutilizadas 
2: maioria das peças é reutilizada 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: poucas peças são reutilizadas 
-2: poucas peças são reutilizadas e correspondem a partes pequenas do produto 
-3: nenhuma peça é reutilizada 

2) Quanto à durabilidade: 
A cor e a conservação da aparência externa do produto: 
3: a cor é responsável pela conservação da aparência externa do produto 
2: a cor contribui para a conservação da aparência externa do produto 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: a cor não auxilia a conservação da aparência externa do produto 
-2: a cor atrapalha a conservação da aparência externa do produto 
-3: a cor impede a conservação da aparência externa do produto 
 
A cor e a facilidade de limpeza:  
3: a cor é responsável pela facilidade de limpeza 
2: a cor contribui para facilidade de limpeza 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: a cor não contribui para facilidade de limpeza 
-2: a cor atrapalha a limpeza 
-3: a cor impede a limpeza 
 
ORDEM    x11= 
1) Quanto ao incremento da durabilidade 

Alta ordem ou Baixa ordem? 
3: alta ordem, a compreensão do objeto se dá muito rapidamente 
2: elevada ordem, a compreensão do objeto se dá rapidamente 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: baixa ordem, a compreensão do objeto se dá com pouca dificuldade 
-2: baixa ordem, a compreensão do objeto se dá com alguma dificuldade 
-3: baixa ordem, a compreensão do objeto se dá com muita dificuldade 
 
2) Quanto à racionalização de materiais 

A ordem e a compatibilidade entre tamanho e função do produto: 
3: o objeto conserva sua função e tem seu tamanho bastante reduzido 
2: o objeto conserva sua função e tem seu tamanho reduzido 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: o objeto apresenta alguma distorção entre tamanho e função 
-2: o objeto tem seu tamanho exagerado em relação a função que desempenha 
-3: o objeto tem sua função prejudicada por seu tamanho exagerado 
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CONTINUAÇÃO 

ORDEM    x11= 
3) Quanto à desmontagem 

A ordem e a detecção dos elementos conectores/de fixação: 
3: a ordem é responsável pela detecção dos elementos conectores /de fixação 
2: a ordem contribui para a detecção dos elementos conectores /de fixação 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: a ordem não auxilia a detecção dos elementos conectores /de fixação 
-2: a ordem atrapalha a detecção dos elementos conectores /de fixação 
-3: a ordem impede a detecção dos elementos conectores /de fixação 
 

A ordem e o grau de dificuldade de desmontagem: 

3: compreende-se muito rapidamente como o objeto deve ser desmontado 
2: compreende-se rapidamente como o objeto deve ser  desmontado 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: compreende-se com alguma dificuldade como o objeto deve ser desmontado 
-2: Há muitas dúvidas de como o objeto deve ser desmontado 
-3: Não se compreende como o objeto deve ser desmontado 
 

COMPLEXIDADE    x14= 

1) Quanto à racionalização de materiais 

A complexidade e o número de componentes no produto: o pesquisador deve-se perguntar se o número de partes 
está em conformidade com a proposta do projeto e se o mesmo objeto poderia ser feito com menos partes.  

3: o objeto apresenta um número bastante reduzido de componentes 
2: o objeto apresenta um número reduzido de componentes 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: o objeto apresenta alguns componentes a mais do que o necessário 
-2: o objeto apresenta muitos componentes a mais do que o necessário 
-3: o objeto apresenta número exagerado de componentes 
 
2) Quanto ao incremento da durabilidade 

A complexidade e a modulação do produto:  
3: a modulação é completamente possível 
2: a modulação é possível na maior parte do produto 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: a modulação é possível em algumas partes do produto 
-2: a modulação é possível em poucas partes do produto e/ou partes pequenas 
-3: a modulação é impossível 
 

A complexidade e a substituição de componentes:   

3: a substituição de componentes é completamente possível 
2: a substituição de componentes é possível na maior parte do produto 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: a substituição de componentes é possível em algumas partes do produto 
-2: a substituição de componentes é possível em poucas partes do produto e/ou partes pequenas 
-3: a substituição de componentes é impossível 
 

A complexidade e a facilidade de limpeza:  

3: todos os componentes do produto são fáceis de limpar 
2: a maioria dos componentes do produto são fáceis de limpar 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: há dificuldade para limpar algumas partes do produto 
-2: há dificuldade para limpar a maioria das partes do produto  
-3: Não há como realizar a limpeza do produto 
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CONTINUAÇÃO 

COMPLEXIDADE    x14= 

3) Quanto à desmontagem 

A complexidade e a detecção dos elementos conectores/de fixação:  
3: há um número mínimo de elementos conectores/de fixação e são todos facilmente detectáveis 
2: há um número compatível com a função do produto de elementos conectores/de fixação e são todos facilmente 
detectáveis 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: há um grande número de elementos conectores/de fixação e a maioria é detectável 
-2: há um grande número de elementos conectores/de fixação e alguns são detectáveis 
-3: há um grande número de elementos conectores/de fixação e nenhum é detectável 
 

A complexidade e a dificuldade de desmontagem:   
3: há um número mínimo de componentes a serem desmontados e a desmontagem é fácil 
2: há um número compatível com a função do produto de componentes a serem desmontados e a desmontagem é fácil 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: há um grande número de componentes a serem desmontados e a desmontagem é fácil 
-2: há um grande número de componentes a serem desmontados e a desmontagem é difícil 
-3: há um número exagerado de componentes a serem desmontados e a desmontagem é difícil 
 

SIMETRIA    x7= 
1) Quanto ao incremento da durabilidade: 

A simetria e a padronização dos componentes: 
3: a simetria é responsável pela facilidade de padronização dos componentes 
2: a simetria contribui para a padronização dos componentes 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: a simetria não contribui para facilitar a padronização dos componentes 
-2: a simetria atrapalha a padronização dos componentes 
-3: a simetria dificulta a padronização dos componentes 
 

A simetria e a substituição dos componentes:  
3: a simetria é responsável pela facilidade de substituição dos componentes 
2: a simetria contribui para a facilidade de substituição dos componentes 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: a simetria não contribui para a substituição dos componentes 
-2: a simetria atrapalha a substituição dos componentes 
-3: a simetria dificulta a substituição dos componentes 
 
2) Quanto à desmontagem 

A simetria e a desmontagem: 
3: a simetria é responsável pela facilidade de desmontagem dos componentes 
2: a simetria contribui para a facilidade de desmontagem dos componentes 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: a simetria não contribui para a desmontagem dos componentes 
-2: a simetria atrapalha a desmontagem dos componentes 
-3: a simetria dificulta a desmontagem dos componentes 
 
TEXTURA    x6= 
1) Quanto a racionalização de materiais 

A textura e o número de materiais utilizados: 
3: utiliza apenas um tipo de material 
2: utiliza o número de materiais condizente com a função do produto 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: utiliza mais materiais do que o necessário 
-2: utiliza muitos materiais 
-3: utiliza um número exagerado de materiais 
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CONTINUAÇÃO 

TEXTURA    x6= 
2) Quanto ao incremento da durabilidade do produto 

A textura e a limpeza do produto: 
3: a textura é responsável pela facilidade de limpeza do produto 
2: a textura contribui para a facilidade de limpeza do produto 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: a textura não contribui para a facilidade de limpeza do produto 
-2: a textura atrapalha a limpeza do produto 
-3: a textura dificulta a limpeza do produto 
 

A textura e a conservação da aparência externa do produto:  

3: a textura é responsável pela conservação da aparência externa do produto 
2: a textura contribui para a conservação da aparência externa do produto 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: a textura contribui para a conservação da aparência externa do produto, mas utiliza produtos tóxicos 
-2: a textura atrapalha a conservação da aparência externa do produto 
-3: a textura prejudica a conservação da aparência externa do produto 
 

TRANSPARÊNCIA    x8= 
1) Quanto ao incremento da durabilidade do produto 
Estrutura/ material exposto ou Estrutura/material oculto?   
3: estrutura ou material completamente exposto   
2: estrutura ou material exposta na maioria de suas partes 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: estrutura ou material oculta em algumas partes 
-2: estrutura ou material oculta na maioria de suas partes 
-3: estrutura ou material completamente oculta 
 

2) Quanto a desmontagem 

A transparência e a detecção de elementos conectores/de fixação: 

3: elementos conectores/de fixação completamente visíveis   
2: elementos conectores/de fixação visíveis na maioria de suas partes 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: elementos conectores/de fixação ocultos em algumas partes 
-2: elementos conectores/de fixação ocultos na maioria de suas partes 
-3: elementos conectores/de fixação completamente ocultos 
 

A transparência e o grau de dificuldade da desmontagem: 

3: desmontagem extremamente fácil 
2: desmontagem fácil 
1: neutro 
0: este critério não se aplica ao produto em questão 
-1: desmontagem fácil, porém com desgaste das peças 
-2: desmontagem difícil 
-3: desmontagem muito difícil 
 

Quadro 06: Formulário de Avaliação 3
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3.2.9. Pré-Teste 3 

Tomou-se a mesma amostra do pré-teste 2 e aplicou-se o Formulário de 

Avaliação 3, obtendo-se as pontuações abaixo: 

 

CADEIRAS AVALIADAS  PONTUAÇÃO 
Nome: Número 14 
Designer: Michael Thonet 
Materiais: Madeira vergada e encerada, palhinha 
e parafusos 

 

507 pontos 
Cor: 108 
Ordem: 99 
Complexidade: 196 
Simetria: 42 
Textura: 06 
Transparência: 56 

Nome: Poltrona Diz 
Designer: Sérgio Rodrigues 
Materiais: Estrutura em madeira maciça, assento 
e encosto em compensado moldado em dupla 
curvatura folheado em madeira de lei encerada. 

 

474 pontos 
Cor: 126 
Ordem: 44 
Complexidade: 196 
Simetria: 42 
Textura: 18 
Transparência: 48 

Nome: Cesca 
Designer: Marcel Breuer 
Materiais: Estrutura em aço inox, madeira maciça 
envernizada, palhinha e parafusos. 

 

326 pontos 
Cor: -90 
Ordem: 99 
Complexidade: 210 
Simetria: 28 
Textura: 06 
Transparência: 72 

Nome: Poltrona Lounge 
Designer: Charles e Ray Eames 
Materiais: Compensado moldado folheado de 
madeira de lei encerado, base e demais 
ferragens em alumínio, estofado em poliuretano 
coberto com couro.  

240 pontos 
Cor: 54 
Ordem: 22 
Complexidade: 112 
Simetria: 42 
Textura: 18 
Transparência: -08 

Nome: Wassily 
Designer: Marcel Breuer 
Materiais: Aço cromado e couro natural. 

 

186 pontos 
Cor: -36 
Ordem: 00 
Complexidade: 98 
Simetria: 42 
Textura: 18 
Transparência: 64 

Nome: Aeron 
Designer: Don Chadwick e Bill Stumpf 
Materiais: aço, alumínio, plástico reciclado, 
tecido. 

 

119 pontos 
Cor: -18 
Ordem: 33 
Complexidade: 70 
Simetria: 42 
Textura: 00 
Transparência: -08 

Nome: Louis Ghost 
Designer: Philippe Starck 
Materiais: policarbonato 

 

21 pontos 
Cor: -72 
Ordem: 33 
Complexidade: 42 
Simetria: 00 
Textura: -06 
Transparência: 24 

Nome: Panton 
Designer: Verner Panton 
Materiais: poliuretano e laca 

 

20 pontos 
Cor: -72 
Ordem: 44 
Complexidade: 00 
Simetria: 00 
Textura: 24 
Transparência: 24 

Quadro 07: Resultado do Pré-Teste 3 
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Questionou-se a imparcialidade da avaliação feita por quem criou a ferramenta e 

a partir daí propôs-se a realização de testes com designers em formação. Em 

uma sala de aula, foi colocado um slide com imagens em diversos ângulos da 

cadeira Cesca, de Marcel Breuer e informações sobre material estrutural, material 

de acabamento, materiais dos elementos conectores e origem dos materiais 

(virgem, reciclada ou reutilizada) diante de 10 alunos do curso de design de 

interiores da Escola Técnica Professor Agamenon Magalhães – ETEPAM, 

cursando o terceiro semestre. Como resultado, observou-se que os alunos 

acharam difícil compreender tantos itens e subitens e ficaram com dúvidas na 

hora de responder as questões sobre commodities, materiais reciclados e 

recicláveis. Curiosamente, alguns alunos, diante da dúvida, marcavam o quesito 

“neutro” ou “este critério não se aplica ao produto em questão”. Quanto à 

pontuação, foi observada uma séria discrepância de resultados, com oito (08) 

resultados numéricos diferentes. 

Outro teste realizado foi a aplicação da ferramenta através de imagens das 

peças e através da análise das peças ao vivo. O teste foi realizado pela 

pesquisadora apenas com a poltrona Diz e o resultado obtido foi rigorosamente o 

mesmo. Alerta-se para a qualidade do material de análise, que deve ser 

constituído de uma ficha técnica detalhada sobre o produto, fotos em diversas 

vistas do produto final bem como informações, fotos ou vídeos do processo de 

fabricação e de desmontagem. 

 

3.2.10.  Análise do Formulário de Avaliação 3 

 

A discrepância da pontuação, analisada item a item, levou a conclusão de que o 

formulário não é suficientemente claro e que deixa dúvidas quanto à sua 

utilização, pois as discrepâncias não estavam em questões interpretativas, que 

dão margem à subjetividade, e sim em itens objetivos que foram respondidos de 

forma errada, como por exemplo, dizer que a cadeira Cesca apresenta apenas 

um tipo de material. Pensou-se que transformar os itens em perguntas objetivas e 

claras facilitaria a utilização da ferramenta. 

A divisão em itens e subitens se deu neste momento por se tratar de um 

Formulário e não da ferramenta em si, devendo ser suprimidas na versão final. 
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Todas as questões de layout e usabilidade já estavam previstas para serem 

resolvidas no passo seguinte: Refinamento do layout da ferramenta. 

Já as dúvidas geradas em algumas questões poderiam ser sanadas com a 

inclusão de janelas explicativas na versão digital. A fim de evitar o escapismo das 

dúvidas para as respostas “neutro” e “este critério não se aplica ao produto em 

questão”, especificou-se o que é o neutro em cada pergunta e a outra resposta 

terá sua definição esclarecida na primeira tela da ferramenta: instruções para 

utilização da ferramenta.  

 

3.2.11. Refinamento do layout da ferramenta 

 

Com base na análise do teste realizado, foram sugeridas modificações no 

Formulário de Avaliação 3, demonstradas abaixo: 

 

BLOCO 1 

Como a cor do objeto é obtida? 
a) não há qualquer recobrimento no material que altere sua cor natural 
b) há recobrimento com solvente a base d’água ou outros materiais não tóxicos 
c) há partes sem recobrimento e outras equivalentes com recobrimento à base de materiais não-tóxicos 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) utiliza recobrimento com potencial de emissão de compostos orgânicos voláteis (COV) ou outros 
materiais tóxicos em pequenas partes do produto 
f) utiliza recobrimento com potencial de emissão de COV ou outros materiais tóxicos em grandes partes do 
produto 
g) utiliza recobrimento com potencial de emissão de COV ou outros materiais tóxicos em todo o produto 
 
Os materiais utilizados são reciclados? 
a) todos os materiais são reciclados 
b) a maioria dos materiais é reciclado 
c) algum material não é reciclado mas o mesmo é utilizado em uma pequena parte do produto 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) alguns materiais não são reciclados e/ou são utilizados em grandes partes do produto 
f) a maioria dos materiais não é reciclada 
g) Nenhum material é reciclado 
 
Os materiais utilizados são compatíveis para reciclagem, ou seja, podem ser reciclados juntos?  
a) materiais totalmente recicláveis e compatíveis entre si 
b) maioria dos materiais é reciclável e compatível e/ou há fácil separação dos materiais incompatíveis 
c) maioria dos materiais é reciclável, mas a separação dos materiais incompatíveis para reciclagem é difícil 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) alguns materiais são não recicláveis e/ou há dificuldade de separação destes materiais 
f) a maioria dos materiais é não reciclável ou incompatível e/ou há dificuldade de separação destes 
materiais 
g) todos os materiais são não recicláveis ou incompatíveis para reciclagem. 
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CONTINUAÇÃO 

BLOCO 1 

Qual o tempo de degradação do material utilizado? Em caso de mais de um material, considerar o de 
maior tempo de degradação. 
a) menos de um ano  
b) de 1 a 2 anos,  
c) entre 2 e 5 anos  
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) entre 5 e 10 anos  
f) entre 10 e 100 anos  
g) mais de 100 anos 
 
Os materiais utilizados são renováveis e/ou commodities?  
a) Todos os materiais renováveis e/ou commodities 
b) A maioria dos materiais é renovável e/ou commodity 
c) algum material não é renovável e/ou commodity e está em uma pequena parte do produto 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) alguns materiais não são renováveis e/ou commodities e/ou estão em grandes partes do produto 
f) a maioria dos materiais não é renovável e/ou commodity  
g) Nenhum material renovável e/ou commodity 
 
Há reutilização de peças? 
a) todas as peças reutilizadas 
b) maioria das peças é reutilizada 
c) há número equivalente de peças novas e peças reutilizadas 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) poucas peças são reutilizadas  
f) poucas peças são reutilizadas e correspondem a partes pequenas do produto 
g) nenhuma peça é reutilizada 
 
Como a cor interfere na conservação da aparência externa do produto? 
a) a cor é responsável pela conservação da aparência externa do produto 
b) a cor contribui para a conservação da aparência externa do produto 
c) a cor não afeta a conservação da aparência externa do produto 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) a cor atrapalha um pouco a conservação da aparência externa do produto 
f) a cor atrapalha muito a conservação da aparência externa do produto 
g) a cor impede a conservação da aparência externa do produto 
 
Como a cor interfere na limpeza do produto?  
a) a cor é responsável pela facilidade de limpeza 
b) a cor contribui para facilidade de limpeza 
c) a cor não afeta a limpeza do produto 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) a cor atrapalha um pouco a limpeza 
f) a cor atrapalha muito a limpeza 
g) a cor impede a limpeza 
 

BLOCO 2 

Qual a classificação do produto em relação à ordem? 
a) muito alta ordem, a compreensão do objeto se dá muito rapidamente 
b) alta ordem, a compreensão do objeto se dá rapidamente 
c) nem alta nem baixa, há uma compreensão mediana do objeto 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) baixa ordem, a compreensão do objeto se dá com pouca dificuldade 
f) baixa ordem, a compreensão do objeto se dá com alguma dificuldade 
g) baixa ordem, a compreensão do objeto se dá com muita dificuldade 
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CONTINUAÇÃO 

BLOCO 2 

Qual a relação entre a função e o tamanho do produto? 
a) o objeto conserva sua função e tem seu tamanho bastante reduzido 
b) o objeto conserva sua função e tem seu tamanho reduzido 
c) o objeto tem tamanho compatível com a sua função 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) o objeto apresenta alguma distorção entre tamanho e função 
f) o objeto tem seu tamanho exagerado em relação a função que desempenha 
g) o objeto tem sua função prejudicada por seu tamanho exagerado  
 
Como a ordem interfere na detecção dos elementos conectores/de fixação? 
a) a ordem é responsável pela detecção dos elementos conectores /de fixação 
b) a ordem contribui para a detecção dos elementos conectores /de fixação 
c) a ordem não auxilia a detecção dos elementos conectores /de fixação 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) a falta de ordem atrapalha um pouco a detecção dos elementos conectores /de fixação 
f) a falta de ordem atrapalha muito a detecção dos elementos conectores /de fixação 
g) a falta de ordem impede a detecção dos elementos conectores /de fixação 
 
Qual o grau de dificuldade de desmontagem do produto?  
a) compreende-se muito rapidamente como o objeto deve ser desmontado 
b) compreende-se rapidamente como o objeto deve ser  desmontado 
c) parte do objeto é facilmente desmontada e outra desperta algumas dúvidas 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) compreende-se com alguma dificuldade como o objeto deve ser desmontado 
f) Há muitas dúvidas de como o objeto deve ser desmontado 
g) Não se compreende como o objeto deve ser desmontado 
 

BLOCO 3 

Qual o número de componentes do produto?  

a) o objeto apresenta um número bastante reduzido de componentes 
b) o objeto apresenta um número reduzido de componentes 
c) o objeto apresenta um número de componentes compatível com a função do produto 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) o objeto apresenta alguns componentes a mais do que o necessário 
f) o objeto apresenta muitos componentes a mais do que o necessário 
g) o objeto apresenta número exagerado de componentes  
 
O produto permite a modulação de suas partes?  
a) a modulação é completamente possível 
b) a modulação é possível na maior parte do produto 
c) a modulação é possível em partes grandes e impossível em partes pequenas do produto 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) a modulação é possível em poucas partes do produto  
f) a modulação é possível em poucas partes do produto e essas partes são pequenas 
g) a modulação é impossível 
 
O produto permite a substituição de componentes? 
a) a substituição de componentes é completamente possível 
b) a substituição de componentes é possível na maior parte do produto 
c) a substituição é possível em partes grandes e impossível em partes pequenas do produto 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) a substituição de componentes é possível em poucas partes do produto 
f) a substituição de componentes é possível em poucas partes do produto e essas partes são pequenas 
g) a substituição de componentes é impossível 
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CONTINUAÇÃO 

BLOCO 3 

Qual o grau de facilidade de limpeza do produto? 
a) o produto praticamente não requer limpeza 
b) todos os componentes do produto são fáceis de limpar 
c) a maioria dos componentes do produto são fáceis de limpar 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) há dificuldade para limpar algumas partes do produto 
f) há dificuldade para limpar a maioria das partes do produto  
g) Não há como realizar a limpeza do produto 
 
Qual a quantidade de elementos conectores/de fixação no produto? 
a) há um número mínimo de elementos conectores/de fixação e são todos facilmente detectáveis 
b) há um número compatível com a função do produto de elementos conectores/de fixação e são todos 
facilmente detectáveis 
c) há um número compatível com a função do produto de elementos conectores/de fixação e a maioria é 
detectável  
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) há um grande número de elementos conectores/de fixação e a maioria é detectável 
f) há um grande número de elementos conectores/de fixação e alguns são detectáveis 
g) há um grande número de elementos conectores/de fixação e nenhum é detectável 
 

Qual a relação entre o número de componentes e o grau de dificuldade de desmontagem do 
produto? 

a) há um número mínimo de componentes a serem desmontados e a desmontagem é fácil 
b) há um número compatível com a função do produto de componentes a serem desmontados e a 
desmontagem é fácil 
c) há um número mínimo de componentes a serem desmontados, mas a desmontagem é difícil. 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) há um grande número de componentes a serem desmontados e a desmontagem é fácil 
f) há um grande número de componentes a serem desmontados e a desmontagem é difícil 
g) há um número exagerado de componentes a serem desmontados e a desmontagem é difícil 
 
BLOCO 4 

Como a simetria interfere na padronização dos componentes do produto? 
a) a simetria é indispensável à padronização dos componentes 
b) a simetria contribui para a padronização dos componentes 
c) a simetria não afeta a padronização dos componentes 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) a assimetria atrapalha um pouco a padronização dos componentes 
f) a assimetria atrapalha muito a padronização dos componentes 
g) a assimetria impede a padronização dos componentes 
 
Como a simetria interfere na substituição dos componentes do produto? 
a) a simetria é indispensável à substituição dos componentes 
b) a simetria contribui para a facilidade de substituição dos componentes 
c) a simetria não afeta a substituição dos componentes 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) a assimetria atrapalha um pouco a substituição dos componentes 
f) a assimetria atrapalha muito a substituição dos componentes 
g) a assimetria impede a substituição dos componentes 
 
Como a simetria interfere na desmontagem dos componentes do produto? 
a) a simetria é responsável pela facilidade de desmontagem dos componentes 
b) a simetria contribui para a facilidade de desmontagem dos componentes 
c) a simetria não afeta a desmontagem dos componentes 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) a assimetria atrapalha um pouco a desmontagem dos componentes 
f) a assimetria atrapalha muito a desmontagem dos componentes 
g) a simetria impede a desmontagem dos componentes 
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CONTINUAÇÃO 

BLOCO 5 

Qual o número de materiais utilizados no produto? 
a) utiliza apenas um tipo de material 
b) utiliza o número reduzido de materiais em relação à função do produto 
c) utiliza o número de materiais condizente com a função do produto 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) utiliza mais materiais do que o necessário 
f) utiliza muitos materiais 
g) utiliza um número exagerado de materiais 
 
Como a textura interfere na limpeza do produto?  
a) a textura é responsável pela facilidade de limpeza do produto 
b) a textura contribui para a facilidade de limpeza do produto 
c) a textura não afeta a facilidade de limpeza do produto 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) a textura atrapalha um pouco a limpeza do produto 
f) a textura atrapalha muito a limpeza do produto 
g) a textura impede a limpeza do produto 
 
Como a textura interfere na conservação da aparência externa do produto? 
a) a textura é responsável pela conservação da aparência externa do produto 
b) a textura contribui para a conservação da aparência externa do produto 
c) a textura não afeta a conservação da aparência externa do produto 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) a textura atrapalha um pouco a conservação da aparência externa do produto 
f) a textura atrapalha muito a conservação da aparência externa do produto 
g) a textura impede a conservação da aparência externa do produto 
 
BLOCO 6 

Como se encontra a estrutura ou o material estrutural do produto? 
a) estrutura ou material completamente exposto 
b) estrutura ou material exposto na maior parte do produto 
c) estrutura ou material exposto em partes grandes e oculta em partes pequenas do produto 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) estrutura ou material exposto em poucas partes do produto  
f) estrutura ou material exposto em poucas partes do produto e essas partes são pequenas 
g) estrutura ou material completamente oculta 
 
Como se detectam os elementos conectores/de fixação do produto?  
a) elementos conectores/de fixação completamente visíveis   
b) elementos conectores/de fixação visíveis na maioria de suas partes 
c) elementos conectores/de fixação visíveis em parte do produto e oculta em parte equivalente 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) elementos conectores/de fixação ocultos em pequenas partes do produto 
f) elementos conectores/de fixação ocultos em grandes partes do produto 
g) elementos conectores/de fixação completamente ocultos 
 

Qual o grau de dificuldade de desmontagem do produto? 

a) desmontagem extremamente fácil 
b) desmontagem fácil 
c) grau de dificuldade de desmontagem médio 
d) este critério não se aplica ao produto em questão 
e) grau de dificuldade de desmontagem médio, porém com desgaste das peças 
f) desmontagem difícil 
g) desmontagem muito difícil 
 

Quadro 08: Redefinição do Formulário de Avaliação 3 
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Após a conclusão das modificações no formulário 3 deu-se a etapa de conversão 

do mesmo em telas de um software.  Segundo pesquisa conduzida por Silva 

(2009), há uma preferência de utilização pelos designers de ferramentas de 

ecodesign com base na internet ou em forma de softwares atualizáveis. O 

desenvolvimento de um software envolve conhecimentos específicos em 

informática e tecnologia da informação que fogem dos domínios da pesquisadora, 

além da necessidade de recursos financeiros e contratação de pessoal 

especializado. Por isso, nesta etapa de mestrado foram definidos todos os 

parâmetros de desenvolvimento de uma ferramenta de ecodesign e uma sugestão 

de funcionamento do software. As telas e sugestões de uso foram feitas através 

da colaboração entre a pesquisadora e o designer Buggy, da Tipos do aCASO.  A 

programação do software será finalizada em um desdobramento futuro desta 

pesquisa, assim como a implementação de um banco de dados atualizável pela 

internet. 

A primeira tela (Figura 19) corresponde a identificação do usuário, com log 

in e senha. Estas informações são necessárias visto que um mesmo objeto pode 

ser testado por várias pessoas. O administrador – chefe da pesquisa – determina 

previamente quantos avaliadores usarão a ferramenta e após a conclusão de 

todas as avaliações o software gera uma média resultante.  

 

 
Figura 19: Tela 01 – Identificação do Usuário 
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Nas telas seguintes o usuário deve clicar nos quadrados correspondentes às 

respostas desejadas para cada bloco de perguntas (Figura 20).  

 
Figura 20: Exemplo de tela para o Bloco 1 
 

Pop ups com informações técnicas estão disponíveis em um clique e sinalizadas 

pela cor verde (Figura 21). 
 

 
Figura 21: Exemplo de informação em pop up 
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É possível desmarcar todas as alternativas e recomeçar a avaliação ou continuar 

respondendo (Figura 22). 

 

 
Figura 22: Exemplo de finalização de bloco de perguntas 

 

Ao passar por todos os blocos de perguntas, uma tela de confirmação encerra o 

teste (Figura 23). 
 

 
Figura 23: Tela de encerramento da avaliação. 
 

O resultado da avaliação, seja ela única ou através de vários pesquisadores, é 

disponibilizado ao administrador e se apresenta na forma de um gráfico que varia 
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de -1005 a +1005, pontuações máxima e mínima possíveis na ferramenta, 

respectivamente e aponta a posição do objeto avaliado. As cores variam de 

vermelho a verde, sinalizando o alerta máximo em vermelho e decaindo até 

chegar ao ponto ótimo que seria o verde. Além do gráfico, é fornecida a 

pontuação em cada bloco de perguntas, assim como os principais problemas 

detectados (Figura 24). 

 É possível obter mais informações sobre cada bloco de perguntas ao 

marcar a opção “incluir comentários”. Abre-se um pop up demonstrando as 

relações entre os atributos estéticos e os critérios de ecodesign que podem 

auxiliar na correção dos problemas detectados pela ferramenta (Figura 25). 

 A partir daí é possível gerar um arquivo tipo pdf ou imprimir o resultado da 

avaliação em forma de relatório. 

  

 

 
 
Figura 24: Tela de Resultado da Avaliação 
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Figura 25: Possibilidade de “Incluir Comentários” na tela de Resultado da Avaliação 



84 
 

 

3.3. Definição dos Parâmetros da Ferramenta  
 

Para a total compreensão de como os atributos estéticos e os critérios de 
ecodesign foram utilizados na ferramenta proposta apresentam-se os quadros 09, 
10 com base na revisão bibliográfica, e os quadro 13 a 19 que apresentam as 
relações entre os dois definidas nesta pesquisa. 
   
 
3.3.1. Definições dos Atributos Estéticos 

ATRIBUTO ESTÉTICO DEFINIÇÃO 
Cor Para Farina et al (2006), a cor “é uma onda luminosa, um raio de luz branca 

que atravessa nossos olhos. É ainda uma produção do nosso cérebro, uma 
sensação visual”. A cor está condicionada ao estímulo da luz no olho receptor 
(PEDROSA, 2003), por isso, nossas reações e instintos diante das cores 
incorporadas em um objeto dependem de nosso desenvolvimento cultural, da 
moda, da idade e das preferências pessoais (AMBROSE & HARRIS, 2008). 
Pode-se ainda dividir os estímulos cromáticos em cor-luz e cor-pigmento. Cor-
luz refere-se à “radiação luminosa que tem como síntese aditiva a luz branca”. 
Já cor-pigmento é a capacidade de um objeto de absorver, refratar e refletir os 
raios luminosos (PEDROSA, 2003). Para esta dissertação, falaremos apenas 
em cor-pigmento quando nos referirmos à cor.  

Ordem Refere-se à hierarquia visual que “controla a transmissão e o impacto da 
mensagem” (LUPTON e PHILLIPS, 2008). Sem ordem, a comunicação não é 
clara e o uso é dificultado. Objetos de alta ordem são facilmente dominados 
pelo homem, o que aumenta a interação homem-produto, evitando o efeito de 
distanciamento gerado pela “caixa preta inviolável” (FLUSSER, 2005). 

Complexidade Define-se complexidade como a “presença de numerosas unidades formais na 
organização do objeto, tanto das partes como do todo em si. É um fator que 
concorre para dificultar a leitura rápida de um dado campo perceptivo. Exige um 
maior tempo de observação, concentração e observação formal.” (GOMES 
FILHO, 2008) Nesta pesquisa, a complexidade está atrelada ao número de 
partes que compõem o sistema. Deve-se considerar uma estimativa de uma 
quantidade de partes que se adéqüe a função do objeto, em termos relativos. 
Assim, objetos de baixa complexidade têm número reduzido de componentes e 
objetos de alta complexidade têm alto número de componentes. 

Simetria Refere-se a formatos regulares que, quando traçado um eixo longitudinal em 
seu centro, apresentam duas metades idênticas (WONG, 1998). 
  

Textura “A textura é o grão tátil das superfícies e substâncias. (...) Colocando uma 
textura em relação à outra, oposta ou complementar, o designer pode amplificar 
as propriedades formais únicas de cada uma delas.” (LUPTON e PHILLIPS, 
2008). Fala-se em textura visual e textura tátil. A textura visual é bidimensional, 
percebida pelo olhar e a textura tátil é aquela que além de poder ser vista pode 
ser sentida pelo tato, sendo, portanto, tridimensional (WONG, 1998). 
No caso do mobiliário, a textura está associada à durabilidade das peças e ao 
conforto visual e tátil gerado.  

Transparência Para Gomes Filho (2008), transparência “diz respeito aos materiais que 
possibilitam a visualização por meio do objeto e/ou de coisas sobrepostas – de 
modo que o que está atrás possa ser percebido e visto pelo observador.” 
 

Quadro 09: Definições dos Atributos Estéticos 
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3.3.2. Definições dos Critérios de Ecodesign 

CRITÉRIO 
DE ECODESIGN DEFINIÇÃO 

Compatibilidade entre 
tamanho e função 

Critério relacionado à minimização de recursos, ou seja, “redução dos 
consumos de matéria e energia para um determinado produto”, o que 
ocasionará a redução dos impactos ambientais. Manzini e Vezzoli (2005) 
apontam “evitar dimensionamentos excessivos” como uma das estratégias para 
a minimização de recursos (MANZINI & VEZZOLI, 2005). 
 

Número de materiais 
utilizados 

Manzini e Vezzoli (2005) consideram a premissa de “usar somente um tipo de 
material em um produto ou em subconjunto do produto” como uma estratégia 
para minimizar o número de materiais incompatíveis entre si. Além disso, uma 
maior quantidade de materiais dificulta a desmontagem e, conseqüentemente, 
a reciclagem (BARBERO & COZZO, 2009). 
 

Número de componentes no 
produto 

Para uso desta ferramenta, o pesquisador deve-se perguntar se o número de 
partes está em conformidade com a proposta do projeto e se o mesmo objeto 
poderia ser feito com menos partes. Este critério está diretamente ligado à 
desmontagem, visto que quanto mais componentes o objeto apresentar, mais 
tempo e dinheiro se gastará no processo de desmontagem, podendo, inclusive 
tornar inviável a reciclagem dos materiais (MANZINI & VEZZOLI, 2005). 
 

Uso de materiais reciclados O uso de materiais reciclados evita o impacto ambiental dos produtos 
descartados e da produção de novos materiais virgens (MANZINI & VEZZOLI, 
2005). 
 

Uso de materiais recicláveis 
e compatíveis para 
reciclagem 

“Estender a vida dos materiais significa fazê-los viver por mais tempo do que 
duram os produtos que esses materiais estão compondo”. A “reciclabilidade” 
dos materiais deve ser estudada na etapa de seleção dos materiais, a fim de 
diminuir o impacto ambiental e os custos de produção de material virgem, sem 
perder de vista que o processo de reciclagem também causa impacto 
ambiental.Há materiais que “podem ser reciclados juntos sem que sejam 
comprometidas as características e qualidades provenientes dessa mistura. [...] 
Os materiais que podem ser reciclados junto sem comprometer a qualidade da 
reciclagem são chamados de materiais compatíveis.“ (MANZINI & VEZZOLI, 
2005). Segundo Behrendt et al (1997), metais como o aço podem ter sua 
reciclagem comprometida por impurezas de outros metais como cobre e zinco, 
o que deixaria o material mais quebradiço, com elasticidade limitada. O mesmo 
raciocínio vale para o alumínio. No caso dos polímeros, pode-se seguir a tabela 
04. 
 

Uso de materiais 
biodegradáveis 

Barbero e Cozzo (2009) afirmam que, considerando os custos de extração, 
transformação e descarte dos recursos, o ecodesign envolve a utilização de 
materiais biodegradáveis, sejam eles orgânicos ou derivados de produtos 
naturais como os biopolímeros. Pode-se utilizar a tabela 05 de degradação de 
materiais para nortear as respostas. Em caso de mais de um material, deve-se 
considerar aquele que apresentar o maior tempo de degradação. 
 

Uso de peças reutilizadas “Por reutilização entendemos um segundo uso de produtos, ou de suas partes, 
previamente descartados/eliminados.” (MANZINI & VEZZOLI, 2005). A 
reutilização previne o impacto ambiental gerado a partir da confecção de peças 
virgens.  
 

Uso de materiais renováveis 
ou commodities 

Os recursos são considerados renováveis quando possibilitam a sua utilização 
sistemática sem risco de se esgotarem. A sua reposição ou regeneração é feita 
de forma contínua pela Natureza. Em termos de reservas naturais, trata-se de 
um bem ilimitado. (INFOPEDIA, 2003-2010). Commodities são produtos de 
origem primária, em estado bruto ou em baixo estágio de industrialização. 
Geralmente são padronizados e possuem baixo valor agregado. (PORTELA e 
SILVA, 2010) 

Substituição de 
componentes 

Com o intuito de aumentar a vida útil dos produtos, pode-se manter uma parte 
significativa do produto inicial e substituir suas partes gastas ou defeituosas. 
Este processo é facilitado com a padronização dos componentes (MANZINI & 
VEZZOLI, 2005). 
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CONTINUAÇÃO 

CRITÉRIO 
DE ECODESIGN DEFINIÇÃO 

Padronização de 
componentes 

Significa tornar compatíveis peças produzidas por diversos fabricantes 
(MANZINI & VEZZOLI, 2005), facilitando a sua substituição em caso de 
desgaste ou defeito. Fuad-Luke (2009) preconiza, inclusive, o uso de 
componentes já existentes no mercado ao invés de produzir novos 
componentes. 
 

Conservação da aparência 
externa do produto 

Diretamente relacionado à durabilidade, considera-se conservação da 
aparência externa como a manutenção da forma original do produto em bom 
estado de conservação. Estando o produto em boas condições, é provável que 
ele apenas mude de mãos, encontrando um novo usuário. Estão aliados a este 
critério a facilidade de limpeza, modulação e substituição de componentes, 
visto que estes são fatores preponderantes para a conservação da aparência 
externa.  
 

Modulação do produto A modulação confere maior flexibilidade no uso, além de possibilitar reparos e 
atualizações de partes do produto (FUAD-LUKE, 2009), prolongando a vida útil 
do mesmo e facilitando a reutilização de peças. (MANZINI & VEZZOLI, 2005) 
 

Facilidade de limpeza “A reparação, a limpeza e todas as operações que servem para conservar a 
integridade de um produto podem ser entendidas e operadas a favor da 
transição de um uso a outro. Logicamente, um produto bem mantido será mais 
facilmente reutilizável. É, portanto, muito importante facilitar a manutenção e o 
reparo dos produtos.” (MANZINI & VEZZOLI, 2005) 
 

Detecção de elementos 
conectores ou de fixação 

Manzini e Vezzoli (2005) consideram importante “projetar vias acessíveis e 
identificáveis para as operações de desmontagem”, o que se dá através da 
facilidade de detecção dos elementos conectores ou de fixação, que em muito 
auxiliará a rapidez e facilidade de desmontagem e, conseqüentemente, a 
manutenção, o reuso e a reciclagem.  
 

Grau de dificuldade da 
desmontagem 

Minimizar e facilitar as operações de desmontagem são ações preponderantes 
para viabilizar o reuso e a reciclagem, já que quanto mais tempo se levar nesta 
atividade, mais caro será o processo de reciclagem (MANZINI & VEZZOLI, 
2005). Facilitar a desmontagem também favorece a conservação da aparência 
externa do produto, visto que será mais fácil promover sua limpeza e 
substituição de peças, contribuindo para o prolongamento da vida útil do 
produto. 
 

Quadro 10: Definições dos Critérios de Ecodesign 
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Quadro 11: Compatibilidade de polímeros. Fonte: BEHRENDT et al, 1997. 
 

TEMPO DE DEGRADAÇÃO MATERIAIS 
menos de um ano 
  

papel,papelão, tecidos de fibras naturais, madeira sem tratamento, 
biopolímeros 
 

de 1 a 2 anos cascas de algumas frutas 
 

entre 2 e 5 anos goma de mascar, papel laminado 
 

entre 10 e 100 anos  madeira pintada, nylon, couro 
 

mais de 100 anos   alumínio, vidro, embalagem longa vida, polímeros em geral: isopreno-pneu, 
PET, PC, PEAD,PEBD,... 
 

 
Quadro 12: Tempo de degradação dos materiais. Fonte: site www.lixo.com.br. 
 
 
 
3.3.3. Relações entre os Atributos Estéticos e os Critérios de Ecodesign 

 

O entrelace dos atributos estéticos com os critérios de ecodesign foi explicitado 

na tabela 03, contida no item 3.2.8. Geração do Formulário de Avaliação 3. O 

presente item aprofunda-se na questão, mostrando como os critérios de 

ecodesign influenciam os atributos estéticos.  
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3.3.3.1. Cor 

QUANTO AO TIPO DE MATERIAL UTILIZADO 

Todos os materiais acarretam algum impacto ambiental. Para comparar materiais e selecioná-los para um 
produto deve-se considerar a função desempenhada pelo produto em questão. “De fato, um material, mais que 
outro, pode ter um impacto ambiental maior na fase de produção e na fase de eliminação, mas pode fazer o 
produto perdurar por um período maior (alongar a vida do produto) e de maneira mais eficiente.” (MANZINI & 
VEZZOLI, 2005). Levando isto em consideração, esclarece-se que a análise do tipo de material utilizada nesta 
ferramenta está atrelada aos demais critérios avaliados, não podendo ser entendida como um critério único e 
definitivo. 
 
A cor em peças de mobiliário se manifesta freqüentemente através de pigmentos, tintas e vernizes. As tintas e 
vernizes devem ser evitados devido ao seu potencial de emissão de Compostos Orgânicos Voláteis (COV), 
principalmente aqueles com solventes à base de derivados de petróleo. “São aconselhadas, em vez deles, as 
tintas e os vernizes à base de água e os vernizes vulcanizados a UV.” (MANZINI & VEZZOLI, 2005). Os 
autores alertam ainda que tratamentos galvanizados devam ser evitados devido à dificuldade de filtração dos 
resíduos metálicos na água, devendo-se dar preferência a vernizes metal-crômicos. 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO COR 

Uso de materiais reciclados A cor pode ser um impeditivo ou complicador do processo de 
reciclagem. Na reciclagem de alguns polímeros, por exemplo, 
misturar cores claras a cores escuras pode conduzir à 
necessidade de utilização de aditivos para uniformizar a cor, 
prevalecendo a cor escura.  
 

Uso de materiais recicláveis e compatíveis 
para reciclagem 
 

Semelhante ao item anterior. 

Uso de materiais biodegradáveis Os materiais biodegradáveis podem apresentar, naturalmente, 
variações de cor dependendo do lote utilizado e alterações na cor 
com o passar do tempo. 
 

Uso de materiais renováveis ou 
commodities 

Os materiais renováveis ou commodities podem apresentar, 
naturalmente, variações de cor dependendo do lote utilizado e 
alterações na cor com o passar do tempo. 
 

Uso de peças reutilizadas Pode requerer a utilização de uma tinta, verniz ou outro 
recobrimento se houver a necessidade de uniformização de cores 
entre as peças reutilizadas e peças novas. 
 

Quadro 13: Relações entre o atributo cor e os critérios de ecodesign quanto ao tipo de material utilizado 

 

QUANTO AO INCREMENTO DA DURABILIDADE 
“Um produto que é mais durável que outro, exercendo a mesma função, determina geralmente um impacto 
ambiental menor. Se um produto dura menos, ele de fato não só gera precocemente mais lixo, mas determina 
também outros impactos indiretos, como a necessidade de ter que substituí-lo.” (MANZINI & VEZZOLI, 2005). 
Deve-se observar a eficiência ambiental do produto, já que alguns produtos podem ter um forte impacto da 
etapa do uso e sua substituição se justifica através do desenvolvimento tecnológico que reduziria este impacto. 
No caso do mobiliário há pouca tecnologia incorporada ao uso, podendo-se desconsiderar esta ressalva e 
considerar o prolongamento da vida útil dos móveis como um aspecto integralmente positivo. 
 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO COR 

Padronização de componentes A variedade de cores pode dificultar a padronização de 
componentes. 
 

Substituição de componentes A variedade de cores pode dificultar a substituição de 
componentes. 
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CONTINUAÇÃO 

QUANTO AO INCREMENTO DA DURABILIDADE 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO COR 

Conservação da aparência externa do 
produto 

A cor pode sofrer alterações com o passar do tempo ou sob ação 
de intempéries. Por exemplo, cores escuras podem desbotar se 
expostas ao sol, cores claras podem sujar ou encardir com o uso. 
 

Facilidade de limpeza Cores claras podem apresentar manchas mais resistentes a 
limpeza, cores escuras podem desbotar com a abrasão do 
processo ou com o uso de produtos de limpeza. 
 

QUANTO AO FAVORECIMENTO DA DESMONTAGEM 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO COR 

Detecção dos elementos conectores/de 
fixação 

A cor pode sinalizar ou esconder os elementos conectores/de 
fixação. 
 

Grau de dificuldade de desmontagem A cor pode sinalizar ou esconder os elementos conectores/de 
fixação. Em alguns casos, a utilização de uma mesma cor para 
várias peças pode tornar a desmontagem mais lenta e minuciosa. 
 

Quadro 14: Relações entre o atributo cor e os critérios de ecodesign  

 

3.3.3.2. Ordem 

QUANTO A RACIONALIZAÇÃO DE MATERIAIS 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO ORDEM 

Compatibilidade entre tamanho e função Como a ordem desencadeia a compreensão do objeto, este 
critério está relacionado ao fato de que alterações nas 
dimensões, muito exageradas ou muito diminuídas, podem 
comprometer o entendimento do produto. 
 

Número de materiais utilizados A utilização de muitos tipos de materiais pode comprometer a 
compreensão do objeto e dificultar seu uso, limpeza, troca de 
peças e desmontagem. 
 

Número de componentes Um número elevado de componentes tende a diminuir a 
compreensão do produto, principalmente se não houver uma 
hierarquia visual clara. Ex.: alguns controles remotos apresentam 
tantos botões que seu uso é dificultado. 
 

QUANTO AO INCREMENTO DA DURABILIDADE 

A compreensão do objeto que se dá através da ordem facilita seu uso, sua manutenção e desmontagem. 
Objetos de alta ordem são facilmente dominados pelo homem, o que aumenta a interação homem-produto, 
evitando o efeito de distanciamento gerado pela “caixa preta inviolável” (FLUSSER, 2005) e, 
conseqüentemente, o descarte precoce dos produtos. 
 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO ORDEM 

Padronização de componentes Objetos de ordem elevada tendem para a racionalização dos 
componentes e, conseqüentemente, sua padronização. Ex.: 
produto apresenta todos os parafusos do mesmo tipo. 
 

Modulação  Produtos de ordem elevada apresentam uma hierarquia de 
montagem que se traduz na modulação. 
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CONTINUAÇÃO 

QUANTO AO INCREMENTO DA DURABILIDADE 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO ORDEM 
Facilidade de limpeza A ordem determina a compreensão do objeto pelo usuário. 

Quanto mais familiarizado o usuário estiver com o produto, mais 
facilmente ele executará as tarefas de manutenção e limpeza. 

QUANTO A DESMONTAGEM 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO ORDEM 

Detecção de elementos conectores/de 
fixação 

Produtos de elevada ordem deixam claro  onde estão os 
elementos conectores/de fixação, pois isto facilita sua 
manutenção, troca de componentes e desmontagem. 
 

Grau de dificuldade de desmontagem A hierarquia visual proporcionada pela ordem auxilia o processo 
de desmontagem. 
 

Quadro 15: Relações entre o atributo ordem e os critérios de ecodesign  
 

3.3.3.3. Complexidade 

QUANTO A RACIONALIZAÇÃO DE MATERIAIS 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO COMPLEXIDADE 

Número de materiais utilizados O uso de materiais diferentes implica num maior número de 
peças. 
 

Número de componentes do produto A complexidade está diretamente relacionada às unidades 
formais de um objeto e a leitura do mesmo pode ser prejudicada 
pelo número excessivo de componentes. Para uso desta 
ferramenta o pesquisador deve-se perguntar se o número de 
partes está em conformidade com a proposta do projeto e se o 
mesmo objeto poderia ser feito com menos partes.  
 

QUANTO AO INCREMENTO DA DURABILIDADE 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO COMPLEXIDADE 

Padronização de componentes Quanto mais componentes o produto apresentar (alta 
complexidade), mais difícil será a padronização dos mesmos. 
 

Conservação da aparência externa Um número elevado de peças, ou seja, alta complexidade, 
dificulta a manutenção e a limpeza, condições para a 
conservação da aparência externa. 
 

Modulação A modulação afeta diretamente o número de partes do produto e, 
portanto a complexidade.  
 

Substituição de componentes Quanto maior for o número de peças de um produto mais difícil 
será a substituição das mesmas. 
 

Facilidade de limpeza um número elevado de peças, ou seja, alta complexidade, 
dificulta a manutenção e a limpeza. 
 

QUANTO A DESMONTAGEM 
A desmontagem está atrelada a complexidade já que o número de peças a ser desmembrado e o grau de 
dificuldade para tal determina o custo da desmontagem, fator preponderante na viabilização da reciclagem. 
(MANZINI & VEZZOLI, 2005). 
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CONTINUAÇÃO 

QUANTO A DESMONTAGEM 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO COMPLEXIDADE 

Detecção de elementos conectores/de 
fixação 

Um elevado número de peças implica normalmente em mais 
elementos conectores/de fixação, o que pode complicar a sua 
detecção. 
 

Grau de dificuldade de desmontagem Quanto mais peças o produto apresentar, mais difícil e/ou 
demorada será sua desmontagem. 
 

Quadro 16: Relações entre o atributo complexidade e os critérios de ecodesign  

 

3.3.3.4. Simetria 

QUANTO AO INCREMENTO DA DURABILIDADE 

Considera-se que objetos simétricos têm mais partes iguais do que objetos assimétricos. O usuário terá mais 
facilidade de desmontar os componentes do produto, visto que as peças são semelhantes, além de tornar a 
substituição das mesmas mais fácil. Manzini e Vezzoli (2005) consideram “evitar partes assimétricas 
desnecessárias” um dos critérios para “minimizar e facilitar os movimentos e as operações de desmontagem e 
separação”. 
 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO SIMETRIA 

Padronização de componentes A simetria acarreta um maior número de peças iguais no produto, 
favorecendo, portanto a padronização de componentes. 
 

Substituição de componentes A simetria acarreta um maior número de peças iguais no produto, 
favorecendo, portanto a padronização  e substituição de 
componentes. 
 

Modulação do produto A simetria acarreta um maior número de peças iguais no produto, 
favorecendo, portanto a modulação de componentes. 
 

QUANTO AO FAVORECIMENTO DA DESMONTAGEM 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO SIMETRIA 

Detecção dos elementos conectores/de 
fixação 

A simetria acarreta um maior número de peças iguais no produto, 
assim os elementos conectores/de fixação também tendem a ser 
mais homogêneos e mais facilmente detectáveis. 
 

Grau de dificuldade de desmontagem A simetria acarreta um maior número de peças iguais no produto, 
que serão desmontadas da mesma forma e portanto de maneira 
mais rápida. 
 

Quadro 17: Relações entre o atributo simetria e os critérios de ecodesign  
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3.3.3.5. Textura 

QUANTO A RACIONALIZAÇÃO DE MATERIAIS 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO TEXTURA 

Número de materiais utilizados Todo material possui uma textura específica. Assim sendo, 
quanto mais materiais o produto utilizar, mais texturas diferentes 
ele poderá apresentar. 
 

QUANTO AO INCREMENTO DA DURABILIDADE 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO TEXTURA 

Aparência externa do produto A textura pode facilitar ou prejudicar a conservação da aparência 
externa do produto. Dependendo do tipo de material utilizado, 
pode-se ter superfícies mais susceptíveis a quebra, arranhões, 
manchas, sujeira, etc. 
 

Facilidade de limpeza A textura pode facilitar ou dificultar a limpeza e, 
conseqüentemente, a conservação da aparência externa do 
produto. Texturas menos profundas tendem a ser mais fáceis de 
limpar que as mais profundas. 
 

Quadro 18: Relações entre o atributo textura e os critérios de ecodesign  

 

3.3.3.6. Transparência 

QUANTO AO INCREMENTO DA DURABILIDADE 

A transparência, neste caso, refere-se a não se ocultar a estrutura ou o material utilizado. Ao se ocultar a 
estrutura ou material utilizados, compromete-se a facilidade de manutenção dos produtos e de desmontagem. 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO TRANSPARÊNCIA 

Padronização de componentes A transparência facilita a padronização de componentes já que 
eles estarão mais expostos e por isso tenderão a ser mais 
homogêneos. 
 

Substituição de componentes A transparência facilita a substituição de componentes já que 
eles estarão mais expostos e serão mais facilmente trocados. 
 

Aparência externa do produto A exposição dos materiais e/ou da estrutura facilita tanto a 
limpeza quanto a manutenção do produto, já que não serão 
necessários grandes  esforços para desempenhar estas 
atividades. 
 

Modulação do produto Produtos com estrutura e/ou materiais expostos geralmente 
apresentam uma boa modulação, pois precisam estar bem 
resolvidos sem recobrimentos, capas, pinturas, etc. 
 

Facilidade de limpeza A exposição dos materiais e/ou da estrutura facilita a limpeza 
visto que não será necessário desmontar, retirar recobrimentos 
ou qualquer outra ação para realizar a limpeza do produto. 
 

QUANTO AO FAVORECIMENTO DA DESMONTAGEM 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO TRANSPARÊNCIA 

Detecção dos elementos conectores/de 
fixação 

Quanto mais expostos estiverem os materiais e a estrutura, mais 
facilmente se detectará os elementos conectores ou de fixação. 
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CONTINUAÇÃO 

QUANTO AO FAVORECIMENTO DA DESMONTAGEM 

CRITÉRIO DE ECODESIGN RELAÇÃO COM O ATRIBUTO TRANSPARÊNCIA 

Grau de dificuldade de desmontagem Quanto mais expostos estiverem os materiais e a estrutura, mais 
facilmente se detectará os elementos conectores ou de fixação e 
mais facilmente se dará a desmontagem. 
 

Quadro 19: Relações entre o atributo transparência e os critérios de ecodesign  

 

3.4. Aplicação da Ferramenta 
 

Com base na análise do formulário de avaliação 3, verificou-se a necessidade de 

uma tela inicial com as instruções para utilização da ferramenta, que seguem: 

 
1) Preencher a ficha técnica sobre o objeto analisado. Informações 

necessárias: material estrutural, material de acabamento, materiais de 
conexão/fixação e origem dos materiais (virgem, reciclada ou reutilizada); 

2) Colocar-se em frente ao objeto a ser analisado ou obter vídeos de 
fabricação, desmontagem ou fotos de diversos ângulos do mesmo; 

3) Ler atentamente as perguntas e marcar apenas uma das alternativas, de 
acordo com o que julgar mais pertinente diante do objeto analisado; 

4) A opção “este critério não se aplica ao produto em questão” deve ser 
marcada no caso de, por exemplo, serem feitas perguntas a cerca da 
desmontagem de um objeto monobloco e que, portanto, não permite 
desmontagem, ou perguntas a cerca da reciclagem de um material que 
não é reciclável. 

5) A ferramenta pode ser utilizada por mais de um avaliador para o mesmo 
produto. Será gerada automaticamente uma média das avaliações. 
Quanto mais especialistas avaliarem o objeto, mais assertivo será o 
resultado do teste. 

Estabelecidas as regras de utilização da ferramenta, deu-se início a seleção da 

amostra para o teste final da ferramenta. Manteve-se como objeto de análise a 

cadeira, formando uma amostra que deveria atender aos seguintes requisitos: 

• Cadeiras com funções parecidas, ou seja, com uso a que se destina 

semelhante; 

• A amostra deve apresentar cadeiras com variedade de materiais, a fim 

de verificar o comportamento da ferramenta diante de um maior 

número de possibilidades; 

• As cadeiras devem ser produzidas em série; 
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• As cadeiras devem ter suas informações técnicas disponíveis, assim 

como possibilidade de visualização sob vários ângulos e de detalhes 

construtivos. 

Foram selecionadas 20 cadeiras em sites e livros especializados, conforme o 

quadro 20. 

 

01 Nome: Número 14 
Designer: Michael Thonet 
Materiais Estruturais: Madeira vergada, palhinha natural 
Materiais de acabamento: cêra vegetal 
Materiais de conexão/fixação: aço inox 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação: MILLER, 2005  

02 Nome: Cesca 
Designer: Marcel Breuer 
Materiais Estruturais: aço inox, madeira maciça, palhinha natural 
Materiais de acabamento: ebanizado 
Materiais de conexão/fixação: aço inox polido 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação: http://www.modernidademoveis.com 
 

 

03 Nome: Victoria Ghost 
Designer: Philippe Starck 
Materiais Estruturais: policarbonato 
Materiais de acabamento: - 
Materiais de conexão/fixação: - 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação: http://www.kartell.com 

 

04 Nome: Panton Classic 
Designer: Verner Panton 
Materiais Estruturais: poliuretano 
Materiais de acabamento: laca 
Materiais de conexão/fixação: - 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação: http://www.vitra.com  

05 Nome: NIU 
Designer: Emiliano Godoy 
Materiais Estruturais: compensado de bétula 
Materiais de acabamento: - 
Materiais de conexão/fixação: aço inox 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação http://www.pirwi.com/ 

 

06 Nome: Plana 
Designer: Feiz Design 
Materiais Estruturais: chapas de alumínio 
Materiais de acabamento: feltro orgânico 
Materiais de conexão/fixação: - 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação: http://www.feizdesign.com  
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CONTINUAÇÃO 

07 Nome: 2 PAC 
Designer: Raw Design 
Materiais Estruturais: compensado de bétula 
Materiais de acabamento: - 
Materiais de conexão/fixação: - 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação: http://www.rawstudio.co.uk/raw_2pac.html 
  

08 Nome: Snap 
Designer: Karim Rashid 
Materiais Estruturais: aço inox tubular e polipropileno expandido 
Materiais de acabamento: - 
Materiais de conexão/fixação: - 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação: 
http://www.feek.nl/downloads/press/fk10_feek_brochure-xl_a.pdf 
 

 

09 Nome: Melandra 
Designer: Antonio Citterio 
Materiais Estruturais: aço tubular (estrutura interna), chapa de aço e 
espuma de poliuretano 
Materiais de acabamento: pés niquelados, fibra de poliéster 
Materiais de conexão/fixação: - 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação: http://www.bebitalia.it/  

10 Nome: Serie 7 
Designer: Aarne Jacobsen 
Materiais Estruturais: compensado de madeira e aço  
Materiais de acabamento: cromado e cêra vegetal 
Materiais de conexão/fixação: aço cromado 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação: http://www.designcraft.net.au/ 

 
11 Nome: Trattoria 

Designer: Jasper Morrison 
Materiais Estruturais: policarbonato e faia (madeira maciça)  
Materiais de acabamento: - 
Materiais de conexão/fixação: - 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação:  http://www.jaspermorrison.com/ 

 

12 Nome: Striped 
Designer: Ronan & Erwan Baroullec 
Materiais Estruturais: tiras de poliamida e aço tubular  
Materiais de acabamento: pintura em poliéster 
Materiais de conexão/fixação: - 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação:  http://www.magisdesign.com/  

13 Nome: Sparkling 
Designer: Marc Wanders 
Materiais Estruturais: poliestireno  
Materiais de acabamento: - 
Materiais de conexão/fixação: - 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação:  http://www.magisdesign.com/ 
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CONTINUAÇÃO 

14 Nome: One 
Designer: Konstantin Grcic 
Materiais Estruturais: alumínio 
Materiais de acabamento: pintura em poliéster 
Materiais de conexão/fixação: - 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação:  http://www.magisdesign.com/ 

 

15 Nome: Navy  
Designer: Emeco 
Materiais Estruturais: alumínio 
Materiais de acabamento: polimento 
Materiais de conexão/fixação: - 
Origem dos materiais: 80% reciclado 
Fonte de informação:  http://www.emeco.net 

 
16 Nome: Papton 

Designer: Fuchs & Funke 
Materiais Estruturais: papelão 
Materiais de acabamento: - 
Materiais de conexão/fixação: - 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação:  http://www.fuchs-funke.de/products/papton 

 
17 Nome: Atlântica 

Designer: Tramontina 
Materiais Estruturais: polipropileno 
Materiais de acabamento: resina anti-UV 
Materiais de conexão/fixação: - 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação:  http://empresarial.tramontina.com.br 

 
18 Nome: Prop sem braço 

Designer:Juliana Llussá 
Materiais Estruturais: madeira maciça 
Materiais de acabamento: verniz incolor a base d’água 
Materiais de conexão/fixação: - 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação:  http://www.llussamarcenaria.com.br/ 

 

19 Nome: Girafa 
Designer: Lina Bo Bardi, Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki 
Materiais Estruturais: Pinho-do-Paraná, madeira maciça 
Materiais de acabamento: cêra vegetal 
Materiais de conexão/fixação: cavilhas de ipê 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação: Museu da Casa Brasileira (2007) 
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CONTINUAÇÃO 

20 Nome: Fresh Fat 
Designer: Tom Dixon 
Materiais Estruturais: polímero PETG 
Materiais de acabamento: - 
Materiais de conexão/fixação: - 
Origem dos materiais: virgem 
Fonte de informação: http://www.tomdixon.net/products/ 

 

Quadro 20: Ficha técnica das cadeiras selecionadas para amostra da aplicação da ferramenta  

 

Os testes foram realizados pela própria pesquisadora, em posse de fotos das 

cadeiras da amostra em diversas posições e com possibilidade de aproximação 

para checar detalhes caso a ficha técnica não fosse suficientemente 

esclarecedora, detalhes do processo construtivo e de desmontagem. Foi utilizado 

um formulário analógico (Quadro 08) já que a ferramenta digital não estava 

finalizada. 

 

 

  
 

   

Figura 26: Exemplos do material gráfico utilizado para realização do teste  

 

Após a realização dos testes, a soma da pontuação em cada bloco foi 

multiplicada pelo fator calculado a partir do Quadro 05 e, a seguir, esses valores 
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foram todos somados. Na versão digital este passo será efetuado 

automaticamente, assim como o diagnóstico dado. 

 

 

3.5. Resultados e Discussão dos Resultados 
 

O resultado obtido é apresentado no quadro 13: 

CADEIRA ANALISADA PONTUAÇÃO 
obtida/total 

PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS 

01. Número 14 

 

381 pontos 
Cor: 36/432 
Ordem: 99/132 
Complexidade: 168/252 
Simetria: 42/63 
Textura: -12/54 
Transparência: 48/72 

- não utilização de material reciclado ou reutilizado; 
- alto tempo de degradação dos elementos  
  conectores/fixação; 
- textura da palhinha dificulta a limpeza. 

02. Cesca 

 

283 pontos 
Cor: 00/432 
Ordem: 77/132 
Complexidade: 126/252 
Simetria: 28/63 
Textura: -12/54 
Transparência: 64/72 

- utiliza pintura na madeira com produtos tóxicos; 
- não utilização de material reciclado ou reutilizado; 
- textura da palhinha dificulta a limpeza. 
 

03. Victoria Ghost 

 

229 pontos 
Cor: 72/432 
Ordem: 33/132 
Complexidade: 70/252 
Simetria: 00/63 
Textura: 30/54 
Transparência: 24/72 

- não utilização de material reciclado ou reutilizado; 
- utilização de material com tempo de degradação  
  elevado; 
- objeto monobloco, o que inviabiliza a modulação,  
  padronização, desmontagem e substituição de  
  peças. 

04. Panton Classic 

 

-185 pontos 
Cor: -270/432 
Ordem: 33/132 
Complexidade: 70/252 
Simetria: 00/63 
Textura: 06/54 
Transparência: -24/72 

- utiliza pintura com produtos tóxicos; 
- não utilização de material reciclado ou reutilizado; 
- utilização de material com tempo de degradação  
  elevado; 
- utilização de material não-commodity 
- objeto monobloco, o que inviabiliza a modulação,  
  padronização, desmontagem e substituição de  
  peças. 

05. NIU 

 

365 pontos 
Cor: -72/432 
Ordem: 121/132 
Complexidade: 182/252 
Simetria: 42/63 
Textura: 36/54 
Transparência: 56/72 

- não utilização de material reciclado ou reutilizado; 
- alto tempo de degradação dos elementos  
  conectores/fixação; 
- a cor clara do produto o torna mais susceptível a  
  manchas e sujeiras pois a madeira não está  
  protegida. 
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CONTINUAÇÃO 

CADEIRA ANALISADA PONTUAÇÃO 
obtida/total 

PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS 

06. Plana 

 

170 pontos 
Cor: 36/432 
Ordem: 55/132 
Complexidade: 84/252 
Simetria: 21/63 
Textura: 30/54 
Transparência: -56/72 

- não utilização de material reciclado ou reutilizado; 
- alto tempo de degradação do alumínio; 
- não permite a substituição de componentes; 
- não se compreende facilmente como o produto  
  deve ser desmontado. 

07. 2 PAC 

 

442 pontos 
Cor: 72/432 
Ordem: 88/132 
Complexidade: 112/252 
Simetria: 56/63 
Textura: 42/54 
Transparência: 72/72 

- não utilização de material reutilizado; 
- a cor clara do produto o torna mais susceptível a  
  manchas e sujeiras pois a madeira não está  
  protegida; 
- a grande quantidade de pedaços de madeira no  
  encosto e no assento pode retardar a  
  desmontagem e o curto espaço entre estes  
  elementos dificulta a limpeza do produto. 

08. Snap 

 

581 pontos 
Cor: 90/432 
Ordem: 121/132 
Complexidade: 224/252 
Simetria: 56/63 
Textura: 18/54 
Transparência: 72/72 

- não utilização de material reciclado ou reutilizado; 

09. Melandra 

 

-124 pontos 
Cor: -72/432 
Ordem: 22/132 
Complexidade: -84/252 
Simetria: 56/63 
Textura: 18/54 
Transparência: -64/72 

- utiliza pintura com produtos tóxicos; 
- não utilização de material reciclado ou reutilizado; 
- utilização de material com tempo de degradação  
  elevado; 
- não se sabe como o produto deve ser desmontado  
  pois a estrutura e os elementos conectores/fixação 
- estão totalmente encobertos pelo estofado . 

10. Serie 7 

 

295 pontos 
Cor: -18/432 
Ordem: 66/132 
Complexidade: 126/252 
Simetria: 35/63 
Textura: 30/54 
Transparência: 56/72 

- utiliza recobrimento das pernas da cadeira com  
  potencial de emissão de compostos orgânicos  
  voláteis; 
- não utilização de material reciclado ou reutilizado; 
- utilização de material com tempo de degradação  
  elevado; 

11. Trattoria 

 

282 pontos 
Cor: -54/432 
Ordem: 66/132 
Complexidade: 154/252 
Simetria: 42/63 
Textura: 18/54 
Transparência: 56/72 

- não utilização de material reciclado ou reutilizado; 
- utilização de material com tempo de degradação  
  elevado; 
- utilização de material não-commodity 
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CONTINUAÇÃO 

CADEIRA ANALISADA PONTUAÇÃO 
obtida/total 

PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS 

12. Striped 

 

78 pontos 
Cor: -144/432 
Ordem: 110/132 
Complexidade: 14/252 
Simetria: 56/63 
Textura: 18/54 
Transparência: 24/72 

- utiliza pintura com produtos tóxicos; 
- não utilização de material reciclado ou reutilizado; 
- utilização de material com tempo de degradação  
  elevado; 
- utilização de material não-commodity 
- a desmontagem da estrutura do produto não é  
  possível. 

13. Sparkling 

 

479 pontos 
Cor: 36/432 
Ordem: 77/132 
Complexidade: 210/252 
Simetria: 42/63 
Textura: 42/54 
Transparência: 72/72 

- não utilização de material reciclado ou reutilizado; 
- utilização de material com tempo de degradação  
  elevado; 

14. One 

 

-15 pontos 
Cor: -144/432 
Ordem: 33/132 
Complexidade: 56/252 
Simetria: 42/63 
Textura: -18/54 
Transparência: 16/72 

- utiliza pintura com produtos tóxicos; 
- não utilização de material reciclado ou reutilizado; 
- utilização de material com tempo de degradação  
  elevado; 
- pintura arranha com facilidade; 
- limitada substituição de peças. 

15. Navy  

 

259 pontos 
Cor: 144/432 
Ordem: 77/132 
Complexidade: 00/252 
Simetria: 14/63 
Textura: 24/54 
Transparência: 00/72 

- utilização de material com tempo de degradação  
  elevado; 
- apesar de ser produzido a partir de peças  
  padronizadas (modulação e padronização), o  
  produto final é monobloco, o que inviabiliza a  
  desmontagem e substituição de peças. 

16. Papton 

 

141 pontos 
Cor: 36/432 
Ordem: 33/132 
Complexidade: 00/252 
Simetria: 14/63 
Textura: -6/54 
Transparência: 64/72 

- não utilização de material reciclado ou reutilizado; 
- a cor clara do produto o torna mais susceptível a  
  manchas e sujeiras pois o papelão não está  
  protegido; 
- objeto monobloco, o que inviabiliza a modulação,  
  padronização, desmontagem e substituição de  
  peças. 

17. Atlântica 

 

154 pontos 
Cor: 36/432 
Ordem: 44/132 
Complexidade: 14/252 
Simetria: 00/63 
Textura: 36/54 
Transparência: 24/72 

- não utilização de material reciclado ou reutilizado; 
- utilização de material com tempo de degradação  
  elevado; 
- textura lisa propicia o aparecimento de arranhões  
  no produto; 
- objeto monobloco, o que inviabiliza a modulação,  
  padronização, desmontagem e substituição de  
  peças. 
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CONTINUAÇÃO 

CADEIRA ANALISADA PONTUAÇÃO 
obtida/total 

PRINCIPAIS PROBLEMAS DETECTADOS 

18. Prop sem braço 

 

544 pontos 
Cor: 162/432 
Ordem: 88/132 
Complexidade: 168/252 
Simetria: 42/63 
Textura: 36/54 
Transparência: 48/72 

- não utilização de material reutilizado; 
- a desmontagem requer experiência e ferramentas  
  adequadas. 

19. Girafa 

 

491 pontos 
Cor: 126/432 
Ordem: 99/132 
Complexidade: 126/252 
Simetria: 42/63 
Textura: 42/54 
Transparência: 56/72 

- não utilização de material reutilizado; 
- o número de elementos conectores/fixação é  
  maior do que o necessário; 
- a desmontagem requer experiência e ferramentas  
  adequadas. 

20. Fresh Fat 

 

-130 pontos 
Cor: -72/432 
Ordem: -22/132 
Complexidade: -84/252 
Simetria: 00/63 
Textura: 00/54 
Transparência: 48/72 

- não utilização de material reciclado ou reutilizado; 
- utilização de material com tempo de degradação  
  elevado; 
- utilização de material não-commodity; 
- objeto de baixa ordem, de compreensão difícil 
- a grande quantidade de elementos e sua alta  
  complexidade dificultam a limpeza do produto; 
- apesar de haver a padronização dos  
  componentes, o produto final é  monobloco, o que  
  inviabiliza a desmontagem e substituição de  
  peças. 
 

Quadro 21: Resultado do teste   

 

No pleno funcionamento do software, o resultado final de uma avaliação vem 

acompanhado de um gráfico para cada objeto testado. O resultado do teste aqui 

executado se apresenta de forma consolidada na Figura 20, estabelecendo um 

ranking entre as cadeiras da amostra. Observa-se uma grande concentração de 

cadeiras na faixa amarela (70%), indicando um grau de sustentabilidade em 

amadurecimento, mas ainda não satisfatório. Apenas 10% da amostra 

alcançaram a faixa verde, e com uma pontuação muito próxima do limite entre 

amarelo e verde. 

Renomados designers contemporâneos como Philippe Starck (cadeira 03, 

Victoria Ghost) e Konstantin Grcic (cadeira 14, One) figuram no teste com 

produtos de grande difusão na mídia especializada e com boa vendagem mundial, 

mas com um balanço ambiental ruim de acordo com a ferramenta. 
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A ferramenta apresentou coerência ao agrupar cadeiras com materiais e 

processos construtivos semelhantes como as cadeiras números 01 (Número 14), 

02 (Cesca), 05 (NIU), 07 (2 PAC), 10 (Serie 7) e 11 (Trattoria). Esta sucessão 

inicialmente poderia levar a crer que o uso da madeira e seus derivados seria 

mais bem avaliado do que o de outros materiais. Entretanto, as cadeiras 08 

(Snap) e 13 (Sparkling), de aço tubular com polipropileno expandido e poliestireno 

respectivamente, alcançaram altas pontuações devido às soluções que favorecem 

a desmontagem, a reciclagem e a substituição de peças.  

As cadeiras 03 (Victoria Ghost) e 15 (Navy) apresentaram pontuações 

semelhantes, o que sugere uma análise mais aprofundada dos critérios 

durabilidade, conservação da aparência externa e substituição de componentes, 

já que a vida útil da Navy é quase tão longa quanto o seu tempo de degradação e 

a necessidade de substituição de peças durante este tempo é nula. Já a Victoria 

Ghost é mais frágil, tornando sua vida útil muito inferior ao tempo de degradação 

do material utilizado e a impossibilidade de substituição de partes mais grave. 

 
Figura 27: Ranking da amostra 
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Conclusões e Desdobramentos 
 
 

As crescentes demandas dos designers contemporâneos contemplam, 

irremediavelmente, fatores ligados à sustentabilidade. Preocupações inerentes às 

fases do ciclo de vida dos produtos sugerido por Manzini e Vezolli (2005) são, 

hoje, pré-requisitos projetuais indispensáveis, refletindo a urgência de modificação 

do processo criativo, produtivo e de consumo de nossa sociedade. O meio 

ambiente vem, constantemente, dando alertas sobre esta necessidade de 

mudança e, assim, é natural que surjam investigações sobre estes processos. 

Esta pesquisa teve seu início com o entrelace da história do mobiliário com 

a história da sustentabilidade, constatando as influências de um sobre o outro ao 

longo do tempo. Esta constatação suscitou a dúvida sobre como esta influência 

se dá e, sobretudo, se a sustentabilidade afeta a configuração dos produtos e 

como isto acontece. O complicado processo de estabelecer relações entre o que 

foi chamado de atributos estéticos e critérios de ecodesign resultou em uma 

ferramenta capaz de orientar a concepção de produtos coerentes com as 

necessidades ambientais atuais. 

Ao compararmos a ferramenta proposta com as diretrizes de Walker (2005 

e 2006) e Zafarmand et al (2003) percebe-se uma maior clareza na definição dos 

critérios a serem analisados, facilitando o uso pelo designer durante o processo 

criativo. A ferramenta cumpre o objetivo de usar uma linguagem simples e familiar 

aos designers e, quando uma informação técnica se faz necessária, esta é 

fornecida através de pop ups que aparecem na tela ao clicar na informação 

desejada. Entretanto, reconhece-se a necessidade de ampliar estes pop ups e de 

disponibilizar um banco de dados que auxilie o usuário de forma mais efetiva 

quando surgirem questionamentos sobre se o material é ou não reciclável, se ele 

é ou não compatível para reciclagem, enfim, que torne as respostas mais precisas 

e a ferramenta mais auto-suficiente. 

Através dos resultados obtidos, percebe-se que a ferramenta não aponta 

um tipo de configuração definido como o caminho a ser seguido rumo à 

sustentabilidade, mas sim apóia a escolha de estratégias que podem resultar em 

configurações diversas, sem tolher o processo criativo do designer. Conclui-se 

que o resultado estético é múltiplo, e que não faz sentido ditar uma “estética da 
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sustentabilidade”. A forma continua sendo resultado do projeto, da escolha dos 

materiais e das estratégias de produção. Cada vez mais a indústria de materiais 

se volta para a produção limpa e surgem novas possibilidades, como a extensa 

lista - já defasada - publicada por Fuad-Luke (2009), o que derruba os 

argumentos de que as opções de materiais “amigos do meio ambiente” são 

escassas e limitam a configuração dos produtos. O desafio atual para os 

designers é conhecer estes novos materiais, pesquisar os materiais existentes e 

pesar seu impacto ambiental, além de conceber produtos que atendam às 

demandas sustentáveis, seja na produção, no uso ou no descarte. Para esta nova 

realidade, a ferramenta proposta deve ser complementada, tornando-se 

possivelmente uma open source tool, que poderá ser alimentada continuamente 

com dados fornecidos pelos usuários, adequando-a a produtos específicos. 

Vale ressaltar ainda que o projeto mais antigo da amostra analisada, a 

Cadeira Número 14 de Thonet, de 1859, tem um desempenho considerado 

razoável pela ferramenta, superando 14 outros projetos. No século 19 as pessoas 

começavam a enfrentar as conseqüências da recém iniciada industrialização, mas 

a produção não estava voltada para estas conseqüências como observamos hoje 

em dia. No entanto, a Número 14 apresenta características como modulação, 

redução do número de componentes e possibilidade de substituição dos mesmos, 

desmontagem facilitada, critérios estes completamente desconsiderados pela 

recente Fresh Fat, de 2004. O que leva os designers contemporâneos a propor 

este tipo de solução para seus projetos? Descaso ou desconhecimento? 

Desinteresse da indústria nestas questões? 

Não parece ser a última opção. A Vitra, um dos maiores produtores 

mundiais de móveis atualmente, propôs em 1999 uma releitura “eco” do projeto 

clássico da Panton, de 1959-1960. Mantida a forma da Panton original, a nova 

versão é feita em polipropileno colorido, o que dispensa a pintura em laca da 

anterior. Além disso, o polipropileno é um polímero commodity e praticamente 

100% reciclável. O projeto atual utiliza 2% de material reciclado, mas já está em 

fase de estudo o aumento desta quantidade. O desempenho desta nova versão 

na ferramenta subiu para 223 pontos, contra os 185 negativos da Panton 

Clássica. Percebe-se, portanto, uma sensível melhora na resposta ambiental sem 

grandes modificações na forma, na qualidade e até mesmo na linha de produção. 

(VITRA, 2010) 
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De modo geral, a ferramenta apresentada cumpre o papel de auxiliar na 

geração de alternativas, fornecendo um parecer com indicações do que deve ser 

melhorado no projeto a fim de torná-lo menos agressivo ao meio ambiente. As 

próximas versões da ferramenta podem incluir os aspectos sociais e econômicos 

da sustentabilidade, assim como as demais etapas do ciclo de vida dos produtos - 

produção e distribuição. Propõe-se ainda um aprofundamento na questão de 

como a ferramenta seria utilizada, levando em consideração em que momento 

sua aplicação é mais pertinente e determinando o seu impacto no processo de 

concepção do design. 

Reconhece-se a necessidade de uma revisão da atribuição dos pesos, 

visto que esta etapa não passou por um crivo matemático para a correção de 

eventuais distorções, caso elas existam.  

Não se considera a ferramenta concluída até o momento, ou muito menos 

dá-se por esgotadas as possibilidades de exploração do tema. Novas pesquisas 

como um teste de usabilidade da ferramenta com especialistas podem ser 

realizadas a fim de apontar as deficiências que ainda não foram percebidas pela 

pesquisadora devido ao seu nível de envolvimento com a pesquisa. Da mesma 

forma, estender a aplicação da ferramenta a outros produtos além de cadeiras 

certamente acarretaria em ajustes e revisões dos critérios utilizados, o que a 

tornaria mais completa e com maior credibilidade. 

Por fim, entende-se que é necessário avançar a pesquisa incluindo os 

aspectos subjetivos da percepção nos atributos estéticos, ou seja, o consumo 

estético e a percepção estética, segundo modelo sugerido por Löbach (2001), 

apresentado na página 44 deste documento. Assim, seria possível entender a 

influência destes fatores nos resultados obtidos pois, caso esta influência seja 

considerável, e especula-se que o seja, a ferramenta deverá ser revista e 

complementada. Pretende-se assim que esta pesquisa torne-se o primeiro passo 

a caminho da criação de indicadores de sustentabilidade próprios do design, 

inexistentes até hoje. 
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