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O impacto negativo da indústria polimérica tem vindo a aumentar. Estes 
produtos poliméricos têm um ciclo de vida reduzido, e geram desperdícios  com 
um impacto ambiental agravado. Esta investigação, tem como objetivo estudar 
alternativas viáveis para a reutilização da lona publicitária, de forma a reduzir o 
impacto negativo destes mesmo materiais, e encontrar uma forma de prolongar 
a sua vida útil.
Investigaram-se métodos para o tratamento da lona publicitária e foi desenvolvida 
uma proposta de reutilização do material. 

O tratamento das lonas publicitárias é um processo complexo, devido à natureza 
do material, uma vez que são compostas por materiais poliméricos e PVC, que 
apresentam um complexo processo de reciclagem e reaproveitamento. Foram 
aplicadas as metodologias Material Driven Design e Human Centered Design. 
Desenvolveram-se dois produtos: um saco tipo tote bag e um saco estanque 
para o transporte de equipamentos de desportos aquáticos, mais concretamente 
o equipamento molhado, como o fato de neoprene, toalhas entre outros. Dos 
vários estudos e experiências realizadas, conclui-se que o método de selagem 
a quente é um processo mais viável para a criação de produtos provenientes da 
lona publicitária, dispensando a aplicação de colas sintéticas ou qualquer outro 
material químico não natural. O projeto desta dissertação culminou então, na 
criação duma dry bag que utiliza a lona como material primordial, através dum 
processo de colagem ecológica sem a necessidade de recorrer a costuras.
Percebeu-se assim que a lona publicitária, dada a sua constituição, é adequada para 
o desenvolvimento de artigos na área do vestuário e acessórios, como mochilas 
ou sacos, que tenham como prioridade a impermeabilização e a durabilidade. 
Esta poderá ser uma  oportunidade para extender o ciclo de vida deste material, 
contribuindo para a diminuição do impacto ambiental negativo causado pelo seu 
descarte.
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The negative impact of the polymeric industry on society is increasingly evident, 
polymeric products have a reduced life cycle and with the waste generated by 
these articles their impact on the environment is increasingly evident and constantly 
increasing.
This investigation aims to study viable alternatives for the reuse of advertising 
canvas, in order to reduce the negative impact of consumption patterns in current 
societies.

Methods for the treatment of advertising tarpaulins were investigated and a 
proposal was made to reuse the material in a new product. It was noticed that the 
treatment of advertising tarpaulins is a
complex process, due to the nature of the material, since they are composed of 
polymeric materials and PVC, which present a complex process of recycling and 
reuse.
The material’s sensory properties were investigated,
through the Material Driven Design methodology, and the product development 
was guided by the Human Centered Design methodology, in order to create a 
product that best meets the user’s needs. Two methods were tested
of gluing the material, and the most viable was the sealing through the use of a 
hot air gun.
  
Two products were developed: a tote bag and a waterproof bag for transporting 
water sports equipment, more specifically wet equipment, such as wetsuits, towels, 
among others. It is concluded that the hot sealing method is a viable process for 
the creation of products from advertising canvas, since it is totally sustainable, 
dispensing with the application of synthetic glues or any other unnatural chemical 
material. Finally, it was noticed that the advertising canvas, given its constitution, 
is suitable for the development of articles in the area of   clothing and accessories, 
such as backpacks or bags, that prioritize impermeability and durability, presenting 
a great opportunity for extension of the life cycle of this material, thus contributing 
to the reduction of the negative environmental impact caused by its disposal.
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1. Introdução

1.1. Pertinência

Desde a sua introdução até hoje, os materiais poliméricos 
rapidamente ganharam uma enorme importância, 
tornando-se indispensáveis na vida em sociedade, 
em áreas complexas como produção industrial ou a 
indústria aeronáutica devido às suas propriedades 
mecânicas e custos de produção. A aplicação em 
componentes de produtos relacionadas com o dia a 
dia como embalagens, produtos relacionados com 
logística  e dispositivos eletrónicos, com uma produção 
mundial crescente de 250 a 299 toneladas entre 2009 e 
2013 (Ye, Qi, Hong, & Ma, 2017). Dentro dos polímeros, 
um dos mais utilizados nas indústrias atuais é o PVC 
(policloréto de vinilo), devido às suas propriedades 
mecânicas, versatilidade e baixo custo de produção. 
Anualmente, o PVC tem uma produção mundial de 35 
toneladas por ano só superado pelo PP (Polipropileno) 
(Sadat-Shojai & Bakh- shandeh, 2011).

Os plásticos têm um grande impacto no ecossistema, 
contaminando a vida marinha e posteriormente 
afetando a saúde humana. Na União Europeia, todos 
os anos, são gerados cerca de 26 milhões de toneladas 
de resíduos, menos de 30% destes desperdícios são 
reciclados sendo os restantes depositados em aterro 
(Europarl, 2019). A lona publicitária, material compósito 
composto por PVC (Policloreto de vinila) e reforçado 
com fibra de poliéster, é um material durável, leve e 
com alta resistência à tensão. Com estas propriedades 
são ideais para aplicações como produtos que estão 
expostos ao desgaste. Contudo, dada a sua natureza, 
após a sua breve utilização, como, por exemplo, 
na indústria publicitária em lonas publicitárias, são 
rapidamente substituídos e descartados. A quantidade 
de produtos de PVC a serem descartados tem vindo a 
aumentar nos últimos anos. Por um lado, é um material 
usado para criar uma grande variedade de produtos, 
no entanto, estes produtos em geral têm um tempo de 
vida útil curto (Yadav, Baliyan, V, & Sibi, 2018).

No entanto, com todas as mais-valias atribuída 
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à utilização destes materiais, também surgiram 
problemas adjacentes aos mesmos, para os combater 
estas problemáticas são utilizadas soluções como a 
deposição em aterro. Esta alternativa não é aceitável 
tanto a nível social ou económico visto que os aterros 
estão a atingir o seu ponto de rotura tornando esta 
alternativa mais dispendiosa. Além disso, algumas das 
aplicações deste material são em produtos efémeros, 
rapidamente chegam ao seu final-de-vida sem sistemas 
próprios para o tratamento dos mesmos, resultando no 
seu descarte (Sadat-Shojai & Bakhshandeh, 2011).

Esta investigação pretende analisar as características 
da lona publicitária, tipologias, quantidade, destino 
após fim-de-vida, e a possibilidade de utilizá-lo no 
desenvolvimento de outros produtos. Pretende-
se definir meios de produção mais adequados, 
procurando áreas de aplicação. Esta dissertação está 
enquadrada no Projeto WWWy (We Won’t Waste You) 
em desenvolvimento no Design Studio FEUP, e em 
parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos. O 
WWWy tem como objetivo dar um novo significado aos 
materiais, através do design.

1.2. Motivações

Esta investigação teve como base o projeto TRAINEIRA 
desenvolvido na UC projeto de design do MDIP 
(Mestrado em Design Industrial e de Produto), onde 
surgiu devido à necessidade de aprofundar as técnicas 
utilizadas, nomeadamente, o método de selagem com 
recurso à pistola de ar quente e o método de colagem 
com recurso à prensa térmica hidráulica. 

Para além das técnicas de transformação, pretende-se 
investigar outras áreas onde a lona poderia ser aplicada 
na produção de produtos. 
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1.3. Limitações

No decorrer do projeto surgiram constrangimentos 
causados pela pandemia do SARS-Cov 2/ Covid-19. 
Com o encerramento das instituições necessárias para 
a realização do projeto nomeadamente a FBAUP e as 
oficinas do Projeto Oficina Design, onde as atividades 
do projeto WWWy são desenvolvidas, e posteriormente 
com implementação das medidas de distanciamento 
social e confinamento, geraram-se atrasos no 
desenvolvimento dos protótipos, testes de utilização e 
realização de questionários da Material Driven Design 
que requerem contacto.
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1.4. Objetivos

Gerais

Os objetivos desta investigação passam por reduzir 
o impacto ambiental da lona publicitária através da 
reutilização do material, prolongando assim o seu 
tempo de vida.

Específicos

Desenvolver um produto através do processo de 
upcycling com recurso às técnica de colagem, pistola de 
ar quente e prensa térmica utilizando a lona publicitária 
de forma a fazer uso das mais-valias do material.  
Consequentemente aumentando o tempo de vida útil 
do material e reduzindo quantidade de lona publicitária 
a ser descarta.
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1.5. Metodologia

Foram utilizadas as seguintes entradas de informação 
de investigação:

Revisão Bibliográfica

Esta ferramenta foi utilizada para apurar o que tem 
vindo a ser trabalhado nas áreas pertinentes para esta 
investigação como o impacto da indústria polimérica, a 
reutilização, o upcycling entre outros.

Pesquisa de mercado

Houve a necessidade de investigar os produtos já 
existentes da tipologia.

Inquéritos

Foram feitos inquéritos a entidades que comercializam 
e utilizavam o material em questão com o intuito de 
compreender o ciclo de vida do mesmo, também foram 
realizados inquéritos a praticantes de bodyboard e surf.  

Material Driven Design (MDD)

Com o auxílio das ferramentas disponibilizadas por 
esta metodologia foi possível compreender a perceção 
dos possíveis utilizadores, a nível sensorial e emocional. 
(Karana, Barati, Rognoli, & Zeeuw van der Laan, 2015).

Human-Centered Design (HCD)

Na fase de desenvolvimento foi aplicada a  metodologia 
HCD para identificar as necessidades do utilizador e, 
posteriormente, como responder a estas necessidades 
em parceria com o utilizador.
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Desenvolvimento de Protótipos

A prototipagem foi utilizada com o intuito de materializar 
e testar a viabilidade dos artigos idealizados, ao nível 
de produção, sensorial, formal e antropológico.

Testes de Usabilidade

Os testes de usabilidade foram realizados para 
identificar falhas não percetivas durante a produção e 
consequentemente gerar possíveis soluções.

1.6. Estrutura da Dissertação

Este documento divide-se em quatro capítulos:

Capítulo I 

Numa primeira fase, na Introdução, foi justificada 
a pertinência da temática abordada assim como as 
circunstâncias em que esta mesma se insere. Em 
seguida, foram descritos os objetivos pretendidos com 
este trabalho de investigação, gerais e específicos, e 
a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste 
projeto.

Capítulo II

Neste capítulo foi efetuada uma pesquisa das temáticas 
necessárias para a compreensão e desenvolvimento da 
investigação, sustentabilidade e a sua implementação 
através design, tal como também como a lona 
publicitária é feita e descartada. Também foi feito um 
levantamento de possíveis métodos de maquinabilidade 
polimérica de forma a compreender os processos mais 
indicados para trabalhar o material. Foi feita uma 
pesquisa de mercado, de produtos já desenvolvidos 
e/ou atualmente no mercado produzidos através de 
upcycling, reutilização, assim como artefactos que 
utilizem o material. Finalmente foi feita uma síntese dos 
dados recolhidos.
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Capítulo III

Neste capítulo, foi  iniciado o processo  de  
experimentação com uma descrição dos objetivos 
pretendidos, a metodologia usada e um plano 
detalhado de como o processo foi realizado assim 
como os requisitos. 

Depois de recolhidas as informações, foi estruturado 
um plano experimental de forma a compreender as 
possíveis aplicações do material. Por fim, com o auxílio 
de algumas das ferramentas da metodologia Human 
Centered Design foram analisadas as necessidades do 
público alvo e desenvolvido um produto que responde 
a estas necessidades e através da metodologia Material 
Driven Design foram identificadas as propriedades 
sensoriais e emocionais aos olhos do utilizador. 

Capítulo IV

Este capítulo detalha as conclusões de todo o 
processo de investigação e desenvolvimento, objetivos 
alcançados e sugestões para o desenvolvimento futuro 
nesta área.
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2. Estado da Arte

Recentemente foi apresentada uma proposta no 
parlamento europeu, a 26 de novembro de 2019, sobre 
a emergência climática e ambiental, constituída por 
medidas que visam assegurar que as temperaturas não 
ultrapassem os 1,5 °C, de forma a não causar efeitos 
irreversíveis no planeta, nomeadamente a perda de 
biodiversidade (Parlamento Europeu, 2019).

O consumo de recursos atual é insustentável e a 
utilização contínua de recursos naturais não permite 
que o planeta os reponha criando uma escassez. Com 
o virar do século, também ocorreram mudanças nos 
padrões de consumo da sociedade. Passou-se de 
um paradigma de adquirir o necessário para um de 
é necessário adquirir, consumismo, os produtos são 
desenvolvidos com um tempo de vida predefinido 
desta forma desvalorizando-os rapidamente (Bridgens 
et al., 2018).

De acordo com a APA (agência portuguesa do ambiente) 
a produção de RU (resíduos urbanos) em 2019 Portugal 
foi de 5,281 milhões de toneladas, mais 1% do que o 
ano anterior que por sua vez teve uma subida de 4% 
em relação a 2017, onde 11,45% dos RU são resíduos 
poliméricos. 33% dos RU acabam em aterro, 24% 
passa por um tratamento mecânico e biológico e 19% 
é utilizado para produção de energia (APA, 2019). 
Tendo em conta os dados apresentados pela APA, os 
processos mais utilizados em Portugal para o descarte 
de resíduos urbanos são os de deposição aterro, 
tratamento mecânico, biológico e incineração para a 
produção de energia. 

O PVC quando puro é facilmente reciclado e utilizado 
para a criação de outros produtos, no entanto, quando 
este se insere num compósito, mesmo que a separação 
seja possível, o PVC corre o risco de ser contaminado 
no processo (APA, 2019; Castro et al., 2013).
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Para a sobrevivência do planeta e por consequência de 
quem o habita, é considerado imperativo e necessário 
impulsionar a implementação de modelos de produção 
sustentáveis. Este elemento impulsionador pode ser 
introduzido através do design, design thinking e system 
thinking. Segundo Victor Papanek, o design industrial 
é uma das áreas mais prejudiciais para a sobrevivência 
do nosso planeta (Papanek, 1973). No entanto, com 
uma análise mais profunda é observável que o design 
na verdade está intrinsecamente ligado com a vida em 
sociedade. O design tem o papel de criar produtos mais 
sustentáveis quando necessário, e propor soluções 
inovadoras ou melhorias para os existentes (Penty, 
2019).
Jane Penty no seu livro “Product Design and 
Sustainability” afirma que o design industrial tem como 
obrigação criar produtos sustentáveis. Segundo Penty, 
para um produto ser sustentável não é suficiente que 
este seja eco friendly, é necessário que este também 
gere lucro para as entidades que o produz, criando 
uma situação benéfica para ambas as partes. Um 
produto sustentável não é necessariamente livre de 
consequências negativas, mas deve mitigar o seu  
impacto negativo (Penty, 2019).
É necessário reverter o fluxo de resíduos poliméricos 
que acabam em aterro ou incinerados, e se possível, 
até em reciclagem. Segundo NSW EPA (New South 
Wales Environment Protection Authority) os cenários 
preferíveis na hierarquia dos desperdícios (fig.1) são 
os seguintes: Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Recuperar 
energia, Tratamento do desperdício, e em última 
instância, a deposição em aterro. Encontrando-se o 
primeiro cenário indisponível, a melhor alternativa é a 
reutilização (EPA, n.d.).
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2.1. Upcycling

Existe a necessidade de combater a natureza consumista 
da sociedade contemporânea onde os produtos 
desvalorizam rapidamente, com cada iteração que os 
precede (Fromm, 2013).

Upcycling é um processo de reutilização, que consiste 
na transformação de subprodutos, resíduos ou 
produtos que já atingiram o seu fim-de-vida onde estes 
são utilizados para a criação de novos materiais ou 
produtos de maior valor (Oxford English Dictionary, 
2016; Wegener, 2016). Reiner Pilz foi o primeiro a utilizar 
o termo upcycling numa entrevista à revista Salvo em, 
1994, onde o mesmo considera a reciclagem como um 
processo de downcycling, afirma que o que precisamos 
são de processos de upcycling. 
McDonough e Braungart também utilizam o termo 
nos livros Cradle to Cradle e posteriormente em The 
Upcycle (Braungart & McDonough, 2013; magazin 
restkultur, n.d.; McDonough & Braungart, 2002).

Fig. 1 - Hierarquia dos Desperdícios
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Existem duas razões pela qual o upcycling é uma 
opção, em primeiro lugar, por necessidade, como 
na construção de abrigos improvisados reutilizando 
resíduos, em segundo lugar, guiado pela arte com a 
finalidade desenvolver objetos estéticos (Bridgens et 
al., 2018).

William McDonough no seu livro The Upcycle faz um 
apanhado dos seguintes conceitos;
Não existe um problema de toxinas, ou falta de energia, 
mas sim materiais no lugar errado. É necessário 
reorganizar os processos de seleção e olhar para 
os resíduos de uma maneira diferente, em vez de 
desperdício, mas sim como uma matéria-prima, como 
algo com valor (Braungart & McDonough, 2013).

Os processos de reutilização e reciclagem podem ser 
divididos em duas categorias; Downcycling e Upcycling, 
sendo este último o preferível. São considerados 
downcycling os processos em que o produto é revertido 
para matéria-prima, como é observável na reciclagem 
(Wilson, 2016). Com o processo de reciclagem o 
material ou objeto reciclado passa por uma fase de 
transformação em que volta ao estado de matéria-prima, 
no entanto, este perde propriedades e cria, muitas 
vezes, desperdício, daí ser denominado de downcycling 
(Wilson, 2016). Os processos de upcycling, por sua vez, 
acontecem quando um produto, no seu fim-de-vida, é 
reaproveitado para a criação de outro produto de maior 
valor.  Henry Ford fez uso de um tipo de reutilização: 
os ‘Model A’ eram exportados em caixas de madeira 
que por sua vez quando chegavam ao seu destino eram 
utilizadas como suportes  para exposição (McDonough 
& Braungart, 2002). Um dos primeiros exemplos de 
upcycling aplicado no design foi o banco Mezzadro de 
Achille Castiglioni (fig.2), consiste num assento de um 
trator que Castiglioni reaproveitou e converteu num 
banco. Embora não tenha sido motivado por uma ideia 
de redução de desperdícios, mas si por uma motivação 
estética, segue a mesma linha de pensamento (Zannota, 
n.d.).

Fig. 2 - Banco Mezzadro, Castiglioni
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Fig.3 - PET Lamp, Bolgatanga

Prevenir é a melhor solução logo evitar desperdício está 
no topo da pirâmide da hierarquia dos desperdícios, 
sempre que possível procurar soluções que contornem 
a produção de mais desperdícios. A segunda solução 
proposta pela pirâmide é a reutilização, considerada 
um processo de upcycling, uma vez que esse processo 
envolve o reaproveitamento de um produto ou material 
que já atingiu o ao seu fim-de-vida e é reorientado para 
a construção de um produto de valor. Outra mais-valia 
do upcycling é que este processo pode ser reproduzido 
várias vezes sem que o material perca propriedades nem 
impede que eventualmente o produto seja reciclado.

O processo de upcycling, em geral, não requer 
muita energia, visto que a maquinabilidade é mínima 
comparado à reciclagem. Este processo também 
ajuda   a prolongar o tempo de vida do material, visto 
que este não é logo descartado após o seu primeiro 
fim de vida. Para além dos benefícios ambientais, 
também há um valor estético para um certo tipo de 
público que considera que produtos desenvolvidos 
com este processo têm o mesmo valor visual estético 
superior a um produto desenvolvido através de meios 
convencionais (Wilson, 2016).
O projeto inicialmente desenvolvido pelo designer 
Alvaro Catalán de Ocón, PET Lamp é um exemplo 
de upcycling, (fig.3) junta a reutilização de garrafas 
PET com técnicas tradicionais de tecelagem, criando 
candeeiros que são sempre únicos dependendo de 
onde foram produzidos. Esta ideia surgiu como solução 
à problemática de algumas comunidades em regiões 
tropicais, onde ainda não existiam meios para a recolha 
e tratamento de resíduos, como forma de combater a 
quantidade crescente de produtos poliméricos, garrafas 
PET, que acabam no oceano (Petlamp, 2011). 

Existem três modelos de sistemas de produção: 
o modelo linear, onde os recursos são usados na 
produção de artefactos que depois são consumidos 
até atingirem o seu fim-de-vida e se transformam em 
resíduos este modelo já não é aceitável atualmente. 
O modelo seguinte tem a mesma estrutura com um 
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Fig.4 - Bulls Head, Picasso

Fig.5 - Lâmpada garrafa PET 

Fig.6 - Chinelo, Maria, Bruno

Fig.8 - Skateboard, Vitor Freitas

Fig.7 - Joalharia, Lina Bitkeviciute

elemento diferenciador, a reciclagem, onde o produto 
após descartado é transformado em matéria-prima. 
Por fim na economia circular existe uma produção, um 
consumo, só que neste caso, não acaba em resíduo e 
é logo reutilizado para produção, dentro deste modelo 
enquadram-se os processos de reutilização.

2.1.1. Exemplos de upcycling

São observáveis, no mundo da arte exemplos de uma 
primeira fase do que hoje em dia é chamado de upcycling. 
Em trabalhos como Bull’s Head (fig.4) de Picasso, onde 
foi utilizado um banco de bicicleta e um guidão para 
representar a cabeça de um touro, o mesmo nos Ready-
made de Duchamp como a Fonte ou a Roda da Bicicleta 
onde objetos banais são reapropriados para criar peças 
de arte (Moma, 1942).

A reutilização e o upcycling não se tratam de novos 
conceitos e já vêm a ser praticados pelos consumidores 
ao longo da história. Os consumidores com poucas 
possibilidades financeiras reapropriam artefactos para 
satisfazer as suas necessidades (Beninger, Robson, & 
Street, 2014). Um exemplo de upcycling como forma 
de lidar com a adversidade é a garrafa lâmpada (fig.5) 
de Alfredo Moser em 2002. Durante um apagão, algo 
frequente na cidade onde vivia, decidiu, através de uma 
garrafa de dois litros com água e alguma lixivia, criar 
uma lâmpada improvisada que durante o dia equipara-
se a uma lâmpada de 40 a 60 watts (Gibby, 2013).

Dentro dos produtos já desenvolvidos na área da 
reutilização, upcycling, podem ser identificadas 
algumas investigações desenvolvidas na Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto como “Design 
Sustentável: Neo, Projeto para a reutilização de 
desperdício têxtil da indústria do mobiliário de estofo” 
de Maria Bruno que teve enfoque no desperdício 
têxtil (fig.6) (Bruno, 2019). Na área dos desperdícios 
poliméricos foi desenvolvida uma investigação sobre a 
reutilização de garrafas PET por Lina Bitkeviciute na sua 
dissertação “Eco-conscious message in a bottle” onde 
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Fig.10 - Mochila, Era uma Vez

Fig.9 - Joalharia, Sea Jewelry

as garrafas PET são usadas para a criação de acessórios 
de joalharia (fig.7) (Bitkeviciute, 2012). O projeto de 
Vítor Hugo em 2015, consiste no reaproveitamento de 
desperdícios de couro da indústria do calçado, este 
projeto culminou no desenvolvimento de um material 
compósito com diversas aplicações como por exemplo 
na criação de uma prancha de skateboard (fig.8) 
(Freitas, 2015). 
“From fish scales to sea jewellery” foi o artigo 
desenvolvido no MDIP na FEUP (Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto) apresentado 
na conferencia The 19th European Roundtable for 
Sustainable Consumption and Production - ERSCP em 
2019, que descreve um projeto desenvolvido na UC 
(Unidade Curricular) de Projeto de Design, que deu 
origem a peças joalharia feitas a partir de escamas 
de peixe (fig.9) (Oliveira, Teixeira, Silva, Rangel, & 
Fernandes, Adriana Alves, 2019).

No que toca a projetos desenvolvidos a nível nacionais, 
“Era uma Vez”, de Alexandra Arnóbio e Susana Leite, 
foi criado com o intuito de reaproveitar velharias e 
transformá-las em peças de decoração e de iluminação. 
Dentro destas peças apresentadas pela dupla destacam-
se as mochilas feitas com caixas de vinho (fig.10). Susana 
Leite comenta numa entrevista ao PÚBLICO “Penso no 
que poderiam ser e no que posso fazer com elas” o que 
resume o pensamento de upcycling, utilizar um objeto 
aparentemente inútil e reaproveitá-lo para a criação de 
algo com mais valor (Público, 2018). 

Na área da música também são encontrados exemplos 
de reutilização e upcycling, Paulo Meirinhos (fig.11), 
um músico e artesão de Miranda do Douro, reutiliza 
latas de conserva, de comida ou lubrificantes, para 
criar instrumentos de cordas, acústicos e elétricos, 
denominados de “guitarro”. Este método foi 
anteriormente desenvolvido na década de 50 por 
Francisco dos Reis Domingues que utilizava latas de 
conserva para criar o corpo do instrumento e adicionava  
braços de guitarras que já não eram utilizadas. Paulo 
Meirinhos afirma que este processo “é uma forma de 

Fig.12 - Midi em Preto, Ablesia

Fig.13 - Casaco, Vintage for a Cause

Fig.11 - Guitarro, Paulo Meirinhos 
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reutilizar materiais que marcaram o seu tempo”, e 
também prevenir que estes materiais acabem em aterro 
(Público, 2019).

Na indústria da moda em Portugal existem marcas 
como ABLESIA (fig.12) e VINTAGE FOR A CAUSE 
(fig.13) que reutilizam desperdícios e stock que não é 
vendido para a produção de peças de vestuário.

A nível internacional, na indústria da moda, destacam-
se estúdios de design como ALCH de Alexandra 
Hackett que se foca em desconstruir peças de roupa 
já existentes e reutiliza-as para  a  criação de novos 
artigos. (fig.14) Como Coletes feitos com sacos de 
viagem (fig.15) que também foram desenvolvidos por 
ALCH para a marca Patta. 

É possível traçar uma ligação entre a utilização de 
processos de upcycling e regiões que carecem as 
ferramentas necessárias para a gestão de resíduos 
(Wilson, 2016). Em Wan Chai, Hong Kong, Kevin Cheung 
Wai-chun cria diversos objetos com lixo. Segundo Wai-
chun, Hong Kong não tem os meios necessários para 
reciclar os desperdícios produzidos, por outro lado 
também não conseguem exportar estes desperdícios 
para serem reciclados como matéria-prima noutros 
países. O primeiro artefacto que desenvolveu foi a 
boombottle uma coluna feita a partir de garrafões de 
plástico com garrafões (fig.16). Wai-chun também cria 
produtos que contam uma história, como os pianos 
em miniatura, feitos com guarda-chuvas partidos, 
utilizados nos protestos Umbrella Movement em 2014, 
que tocavam melodias relacionadas com o movimento 
(Kim & Ling, 2020). 

Podem ser encontrados exemplos de reutilização em 
alguns dos projetos premiados com o prestigiado 
prémio Red Dot em 2018. Bottle Pedestal Solar Lamp 
(fig.17) de Shenzhen Thinkdo design Co., Ltd, consiste 
num candeeiro de leitura, alimentado através de energia 
solar, com um suporte em metal que pode ser montado 
numa garrafa de água. Este produto foi desenvolvido 
para ser utilizado em países em desenvolvimento onde 

Fig.15 - Coleção, ALCH x Patta

Fig.14 - ALCH, Alexandra Hackett

Fig.16 - Boombottle, Kevin Cheung

Fig.17 - Pedestal Solar Lamp, Shenzhen 

Thinkdo design

Fig.18 - Mochila The Better Blue, Kim 

Harlie
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o acesso à eletricidade é limitado (RedDot, 2018a).

Na área do reaproveitamento têxtil, THE BETTER 
BLUE de Kim Harlie, são desenvolvidas malas (fig.18) 
e acessórios com várias peças de ganga. Kim Harlie 
defende que os resultados obtidos neste tipo de 
processo não são de possíveis atingir numa fábrica, uma 
vez que, estas peças, por serem feitas com partes de 
roupa já existentes, transmitem uma história (RedDot, 
2018b). 

O Nanugi é um projeto de design que recolhe 
desperdícios da indústria têxtil e transforma-os em 
diversos produtos de valor, como sacos, tote bags 
entre outros (fig.19). Dada a natureza deste projeto e 
a variedade de produtos desenvolvidos, vários serviços 
são subcontratados dando trabalho a várias pessoas, 
como idosos, lojas de costura entre outros (Daegu 
Gyeongbuk Design Center, n.d.). 

Outro exemplo da utilização de utilização de  upcycling 
para o desenvolvimento de produto, é a cadeira 
CANOPY, desenvolvida pelo estúdio LAYER em 
parceria com RÆBURN, pertencente à indústria da 
moda conhecida pelo seu compromisso com o design 
responsável e sustentável. A cadeira CANOPY é uma 
cadeira de baloiço (fig.20) que reutiliza paraquedas 
sobre uma estrutura de metal para fazer o assento 
(Layer, 2019). 

Fig.19 - Projeto Nanugi, Daegu 

Gyeongbuk Design Center

Fig.20 - Cadeira Baloiço, Layer Design
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2.3. Lona Publicitária

A produção polimérica global tem vindo a aumentar, 
sendo a Europa o segundo maior produtor. Dos 25 
milhões de toneladas de desperdício plástico gerado, 
38% acaba em aterro, 36% é reciclado e 26% é incinerado 
para a produção de energia (Comaniţǎ et al., 2016). 
11%  do consumo de produtos poliméricos em 2011 foi 
de PVC, sendo este um dos polímeros mais utilizados 
a nível mundial devido às suas propriedades mecânicas 
versus custo. Embora seja um material versátil, o PVC 
tem um impacto ambiental, a nível da emissão de gases  
que contribuem para a contaminação da camada de 
ozono (Comaniţǎ et al., 2016).

As lonas (fig.21) são constituídas por dois materiais, 
no interior uma malha de poliéster, ou em alguns casos 
polietileno, que oferecem mais resistência à lona, esta 
resistência varia consoante a da densidade de massa 
linear das fibras da malha. Em geral as lonas têm uma 
densidade de massa linear de 150 a 1000 denier1. 
Posteriormente, a lona, é revestida com o segundo 
material, Policloreto de vinilo (PVC), com o intuito de 
proporcionar mais resistência aos elementos. A duração 
da lona é determinada pelos aditivos contidos no PVC. 
O vinil líquido é reforçado através de aditivos, os 
plastificantes, podem ser de composição monomérica 
ou polimérica, sendo que o último é o que oferece 
propriedades superiores de resistência (Sdgmag, n.d.). 
1 A unidade tradicional de definição de fibras é o “denier”, que é o peso da fibra 
ou conjunto de fibras em função do comprimento. Um denier é 1 g / 9 km (Bunsell, 
2018). 

Fig. 21 - Composição lona
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Existem composições mais complexas, geralmente em 
aplicações que requerem mais resistência, EXXOTEC™ 
FABRIC (fig.22) e PK900 (fig.23) estas possuem 
mais camadas de PVC, padrões de malha robustos, 
propriedades adicionais como resistência a baixas e 
altas temperaturas, resistência UV e acabamentos em 
acrílico (Legacy, 2017; Paskal, n.d.).   

As lonas podem ser produzidas através de dois 
processos:
Laminado: processo onde duas camadas de vinil são 
laminadas com uma trama de poliéster de reforço no 
interior, também é comum adicionar uma camada preta 
que serve como bloqueio.

Revestimento/ mergulhado: a trama de poliéster é 
mergulhada numa mistura de vinil.
A maioria das lonas encontradas atualmente são 
produzidas através do processo de laminação, este 
sendo mais económico que o de revestimento / 
mergulhado, no entanto têm uma qualidade inferior. 
(Sdgmag, n.d.)
Existem diversos tipos de lona que variam em 
composição conforme a aplicação;

Fig. 22 - EXXOTEC™ FABRIC, Legacy-

buildingsolutions

Fig. 23 - PK900, Paskal

Tabela 1 - Tipos de lona

(fig.24)

(fig.25)

Fig. 24 - Lona com trama 75/25

Fig. 25 - Speaker mesh 45/55



Upcycling de Lona Publicitária

22

(fig.26)
(fig.27)

(fig.28)
(fig.30)

Fig. 26 - Lona de camião

Fig. 28 - Lona roll up

Fig. 27 - Lona de poste

Fig. 29 - Stand de lona

Fig. 30 - Lona de teto

(fig.29)

(fig.31)

Fig. 31 - Lona retro iluminada

a

a.
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2.4. Upcycling de lona

No artigo “Future of Vinyl Banners: Chemical 
Composition, Toxicity, Environmental Impact and 
Degradation” estão descritos diversos testes realizados 
para averiguar o impacto ambiental da lona publicitária. 
Neste artigo S. Yadav et al. descrevem a lona como algo 
particularmente desafiante quando reciclada, trata-se 
de dois polímeros ligados, PVC e geralmente poliéster 
o dificulta o processo de reciclagem (Yadav et al., 2018).

Dentro dos projetos em lona desenvolvidos em Portugal 
destaca-se Madalena Martins que em 2011 desenvolveu 
almofadas de rua (fig.32), para o evento “Serralves em 
Festa”, feitas a partir de telas publicitárias fornecidas 
pela Super Bock e com a participação dos reclusos do 
Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, 55 lonas 
publicitários foram transformadas em 5 mil almofadas 
de rua (Jpn, 2011; TimeOut, 2019).

A Freitag é um dos exemplos principais de marcas 
que foram criadas à volta do conceito de upcycling. 
A empresa foi fundada por Markus e Daniel Freitag 
quando estes procuravam uma mochila resistente. 
Com lonas de cobertura para camiões, câmaras de ar 
de bicicletas e cintos de segurança, criaram a primeira 
mochila da FREITAG. Desde então, desenvolveram 
diversos artigos, todos recorrendo ao mesmo material 
primário, lona. Até à data desenvolveram 4000 produtos 
únicos, entre estes, mochilas (fig.33), malas (fig.34), 
carteiras (fig.35), capas para telemóveis (fig.36) entre 
outros (FREITAG, n.d.).

Ainda dentro dos artigos desenvolvidos no campo dos 
acessórios de moda, Angaza, uma marca da Ruanda, 
desenvolve acessórios (fig.37) com desperdícios locais, 
como a lona publicitária (Angaza, 2012).

EcologicDesign é uma empresa dos Estados Unidos da 
América que tem como filosofia trabalhar em parceria 
com diversas empresas com o intuito de criar produtos 
feitos de desperdícios, como a lona e projetam produtos 

Fig.32 - Almofada, Madalena Martins

Fig.33 - F49 Fringe, Freitag

Fig.35 - F555 Caroline, Freitag

Fig.34 - F201 Pete, Freitag

Fig.36 - F353 Folio, Freitag



Upcycling de Lona Publicitária

24

como estojos, malas para portáteis e tote bags (fig.38) 
(EcologicDesigns, n.d.).

Outro projeto desenvolvido como forma de combater os 
desperdícios de lona foi criado pela  GarbageLab, uma 
empresa baseada em Milão, Itália, que à semelhança 
da Freitag desenvolve vários tipos de mochilas (fig.39) 
com lonas selecionadas e cintos de automóveis 
(GarbageLabs, n.d.). 

Vaho, uma marca espanhola, também consciente do 
grande volume de lonas publicitárias existentes nas 
ruas, que após o seu uso acabam sendo descartadas, 
desenvolve diversos modelos de mochilas (fig.40) com 
estas mesmas lonas (Vaho, n.d.).

À semelhança das marcas anteriormente apresentadas, 
Rebago, uma marca polaca, reaproveita lonas 
publicitárias, câmaras de ar e cintos de segurança, para 
automóveis, para criar mochilas, carteiras entre outros 
acessórios (fig.41). Sempre com o intuito de diminuir 
a quantidade de desperdícios que acabam sendo 
depositados em aterro (Rebago, n.d.).

Foi feito um quadro (fig.42) com os diferentes 
artigos encontrados que são produzidos em lona, e 
Constatou-se que a maioria dos produtos das marcas 
encontradas que utiliza a lona são para a construção de 
mochilas, malas estojos, carteiras, tote bags e artigos 
de transporte de pertences, onde as características 
mais importantes a ter em conta são, a resistência 
durabilidade, maleabilidade tal como também em 
alguns casos a permeabilidade.

Foi feita uma comparação entre as principais marcas que 
utilizam lona e os produtos que as mesmas produzem, 
a nível de variedade, país de origem, preços e criação/ 
fundação.

Fig.37 - Mala, Angaza

Fig.38 - Amazon Custom Tote Bags 

feitos lona com trama 75/25, Ecologic 

Designs

Fig.39 - Mochilas, GarbageLabs

Fig.40 - Mochilas, Vaho

Fig.41 - Bolsa de Cintura, Rebago
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Fig. 42 - Tipologias de artigos em lona

Tabela 2 - Estudo de mercado



Estudo de caso



III

Estudo de caso



Upcycling de Lona Publicitária

28

3. Estudo de Caso

3.1. Introdução 

Nesta secção estão descritos os vários testes 
efetuados com a lona publicitária. Foram utilizadas 
ferramentas da metodologia Material Driven Design 
(MDD) desenvolvida pela investigadora Elvin Karana e 
ferramentas da metodologia da IDEO Human Centered 
Design (HCD). Através da MDD foi possível explorar 
para além das propriedades mecânicas do material, o 
design sensorial e emocional. Com esta exploração, 
foi possível determinar de forma mais precisa qual a 
melhor aplicação para o material em questão. Com a 
HCD foram apuradas as necessidades do utilizador, 
desenvolvendo um produto que melhor responder a 
estas mesmas (Karana, Barati, Rognoli, & Zeeuw van 
der Laan, 2015).

Utilizando a experiência adquirida no projeto 
TRAINEIRA apresentado, foi possível determinar mais 
facilmente quais os métodos a explorar. 

3.1.1. We Won’t Waste You

Esta investigação enquadra-se no WWWy, um projeto 
de investigação do MDIP/Design Studio FEUP, que 
procura soluções para o aproveitamento de resíduos 
em vários âmbitos e setores. No âmbito do projeto 
WWWy, surgiu o projeto Oficina Design, uma parceria 
com a Câmara Municipal de Matosinhos, que consiste 
na organização de uma oficina de design social, onde 
se desenvolve um programa de capacitação técnica 
para 8 cidadãos em situação de desemprego de longa 
duração. O programa de capacitação é desenvolvido 
tendo por base a criação de produtos sustentáveis.

Aos estudantes do MDIP é apresentada a proposta de 
desenvolver produtos de design utilizando desperdícios 
encontrados na cidade de Matosinhos com recurso 
a processos de reaproveitamento, seguindo a 
metodologia PBL (Problem Based Learning). O projeto 
culminou no desenvolvimento de uma metodologia que 
por sua vez, promove o desenvolvimento de produtos 
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sustentáveis e inclusivos de cariz social e redução do 
negativo impacto ambiental (Fernandes, 2019).

Um dos projetos desenvolvidos neste contexto e 
seguidamente apresentado foi a chinelo TRAINEIRA.

3.1.2. TRAINEIRA

O projeto TRAINEIRA (fig.43) foi desenvolvido em 2018 
por Serpi, Bona, Rodrigues e Pisa, como resposta à 
problemática apresentada na unidade curricular Projeto 
de Design do MDIP (Fernandes, 2019).  Este projeto 
teve como premissa o desenvolvimento de um produto 
sustentável tipo souvenir recorrendo à utilização de 
desperdícios descartados na cidade de Matosinhos 
como matéria-prima.

Numa primeira fase foram investigadas quais as 
atividades pelas quais a cidade era conhecida. 
Percebeu-se que a cidade de Matosinhos tem uma 
forte conexão com a religião, sendo um dos pontos de 
passagem, o Caminho Português da Costa, percorridos 
pelos peregrinos que se dirigem para Santiago de 
Compostela. 
Em seguida definiu-se o público-alvo, o caminhante 
que efetua este percurso. Após definido o possível 
utilizador para o artefacto idealizado, investigou-se o 
tipo de desperdícios encontrados em Matosinhos. Dos 
materiais encontrados, a lona publicitária foi o que 
demonstrou mais potencial dadas as suas características 
mecânicas e a propriedades estéticas.

Após escolhido o material, foram identificadas as suas 
propriedades mecânicas e exploradas as propriedades 
do material a nível sensorial e emocional, e qual era 
a perceção que o material transmitia ao utilizador. As 
propriedades que se destacaram foram a resistência, 
resiliência e o aspeto frio e limpo.

Na fase seguinte, explorou-se as possíveis aplicações 
para a lona publicitária, e após uma fase de 
brainstorming, foi decidido pelos estudantes que um 

Fig.43 - Projeto TRAINEIRA
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chinelo seria a aplicação mais indicada.
Depois de conceptualizada uma possível forma, foi 
explorado o método mais viável para produzir o 
chinelo. Com a realização de testes (fig.44) percebeu-
se que a opção mais viável seria a utilização de uma 
prensa térmica (fig.45) capaz de unir as várias camadas 
de lona numa peça só. Com este método foi possível 
unir o chinelo na totalidade sem recurso a adesivos ou 
outro material (fig.46). 

Com a conclusão deste projeto, houve uma necessidade 
de explorar outras formas de trabalhar a lona.

Fig.44 - Testes sola TRAINEIRA

Fig.45 - Prensa térmica

Fig.46 - Teste restos de lona
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3.3. Plano Experimental

Foram utilizadas as metodologias Material Driven 
Design e Human Centered Design como guias para o 
desenvolvimento do produto.

3.3.1. Material Driven Design

MDD é uma metodologia onde é explorado o material, 
a nível estético e sensorial. Com os dados adquiridos 
durante esta fase foi possível maximizar a aplicação do 
material, pois durante o processo de desenvolvimento 
do produto já eram conhecidas as áreas onde o material 
demonstra tem melhor desempenho (Karana, Barati, 
Rognoli, & Zeeuw van der Laan, 2015).

3.3.2. Human-Centered Design

Segundo a IDEO, esta metodologia é uma abordagem 
criativa utilizada para solucionar problemas, onde as 
pessoas para quem é projetado o produto ou serviço 
são o ponto de partida. Trabalhando lado a lado 
com os utilizadores para compreender quais as suas 
necessidades e como responder às mesmas. 
Neste projeto, foram empregadas algumas das 
ferramentas retiradas do Field guide to Human-
Centered Design  nomeadamente (IDEO, 2015);

Inspiração:
 Enquadramento do problema
 Intervistas/ Questionário
 Definição de um público-alvo

Ideação:
 Brainstorm
 Maquetização
 Protótipagem
 Feedback e iteração

Implementação:
 Testes do prototipo
 Aquisição de recursos
 Construção de parcerias
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Na primeira fase foi identificado o problema, em 
seguida foram feitas entrevistas e questionários de 
forma a adquirir a perspetiva do utilizador. Na fase 
seguinte, foi feito um brainstorm de forma a gerar 
várias soluções possíveis para o problema identificado, 
em paralelo com o feedback dado pelos utilizadores. 
As ideias mais viáveis geradas durante o brainstorming 
foram maquetizadas, desta forma foi possível identificar 
rapidamente se devem ser mais desenvolvidas ou 
descartadas. Depois de escolhida a ideia com mais 
potencial esta foi mais aprofundada e passada à fase 
de prototipagem. Nesta fase o produto foi testado 
em situação de utilização real, através da observação 
e do feedback dos utilizadores para a identificação de 
possíveis falhas. Numa fase final foram reunidos todos 
os recursos necessários para a execução do produto 
e posteriormente, se possível, criadas ligações entre 
fornecedores e produtores (IDEO, 2015b). 

Foram explorados dois métodos para trabalhar a lona 
publicitária, ambos com o objetivo de colar segmentos 
de lona sem o recurso a adesivos:

1. Testes Pistola de ar quente
 a. Duas camadas de lona sobrepostas
 b. Juntar dois compósitos sobrepostos
 c. Pistola de ar quente com entrelaçamento         
     simples

Este método foi explorado com o intuito de entender 
se era possível unir camadas de lona sem adesivos,  
enquanto mantendo o material flexível.  Este método, é 
mais direcionado a aplicações na área do vestuário entre 
outras aplicações de igual ou superior maleabilidade.

 2. Testes Prensa térmica
 a. Prensar duas, cinco, dez, quinze e vinte 
camadas de lona 
 b. Prensar restos de lona

Estes testes foram efetuados para determinar a 
resistência do material com diferentes quantidades de 
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camadas. Também foi testado o aglomerado de restos 
de lona gerado na produção dos lonas publicitários.

3.3.3. Requisitos

Para efetuar os testes anteriormente descritos foram 
necessários os seguintes equipamentos:

Prensa térmica hidráulica

Este equipamento foi usado para prensar o material 
cortado em diversas camadas (2, 5, 10, 15 e 20) de 
forma a criar várias placas com diferentes espessuras. 
(fig.47).

Para além dos testes de várias camadas de lona, 
também foram efetuados testes com resíduos de lona 
que após prensados criam um aglomerado.

Pistola de ar quente

A pistola de ar quente (fig.48) foi utilizada para colar 
camadas de lona individuais, fundindo as margens, 
criando uma só camada maleável. Em conjunto com 
esta ferramenta foram testadas também técnicas de 
tecelagem. 
Estes testes foram realizados para investigar formas de 
conectar o material sem a recorrer a nenhum tipo de 
conector ou adesivo, e também de que forma contornar 
a rigidez do material quando aplicado a produtos como 
os de vestuário.

Fig.47 - Modelo 400H-7248-BX

Fig.48 - Decapador 1000-2000 W TH-HA 

2000/1 Einhell
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3.3.4. Ecossistema

Realizou-se um inquérito de questão abertas, já que 
possui maior riqueza no tratamento da informação e 
permite ao inquirido a total liberdade para estruturar a 
sua resposta. Durante esta pesquisa, foram encontradas 
catorze entidades pertinentes;

 Gráficas

P1: As lonas aqui produzidas são devolvidas ou fazem 
algum tipo de recolha das mesmas após a sua utilização?

P2: Têm desperdícios gerados durante a produção das 
lonas?

P3: Qual é o destino das lonas publicitárias após a sua 
utilização?

Qualquer ideia, Porto, 22/11/19

 R1: Não ficam com desperdícios.
 R2: Não fazem recolha.
 R3: Não têm contacto com o produto após a   
entrega.

Peninsular, Porto, 22/11/19

 R: Sem resposta

Image Press-serviços Gráficos Lda, Porto, 22/11/19

 R1: Não ficam com desperdícios.
 R2: Não fazem recolha.
 R3: Não têm contacto com o produto após    
entrega.

 

Poster Digital, S. Cosme, 22/11/19
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 R: Não fazem recolha, não têm contacto com o   
produto após entrega

Fernando Carvalho - Indústria de Artes Gráficas, Lda., 
S. Cosme, 22/11/19

 R: Sem resposta

Daplab, Maia, 22/11/19

 R1: Não ficam com desperdícios.
 R2: Não fazem recolha.
 R3: Após a entrega ou montagem não têm mais   
 contacto com o produto.

 Instituições de ensino superior

P1: Qual o destino das lonas publicitárias usadas em 
eventos após a finalização do mesmo?

FBAUP, Porto, 25/11/19

 R1: O material publicitário usado em eventos 
ou exposições pertence a quem organiza a mesma, em 
outros casos são arquivados pela Faculdade.

FEUP, Porto, 25/11/19

 R1: O material publicitário usado em eventos
ou exposições pertence a quem organiza a mesma, em 
outros casos são arquivados pela Faculdade. As lonas 
que são descartadas quando de grande dimensão 
são utilizadas para cobertura de equipamentos pelos 
funcionários da faculdade.
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 Teatros

P1: Qual o destino das lonas publicitárias usadas em 
eventos após a finalização do mesmo?

Rivoli, Porto, 27/11/19

 R1: São arquivadas

Coliseu, Porto, 28/11/19

 R1: São arquivadas

Teatro Sá da Bandeira, Porto ,28/11/19

 R1: São arquivadas

 Centro de exposições

P1: Qual é o destino das lonas publicitárias após a sua 
utilização?

P2: Em caso das lonas serem descartadas qual o 
seu destino e quem está encarregue da recolha das 
mesmas?

Casa do Design, Matosinhos 18/08/20

 R1: Algumas das lonas são reutilizadas 
internamente, no âmbito das atividades Serviço 
Educativo, mas na sua 

 R2: a maioria são encaminhadas para reciclagem, 
através dos Serviços de Ambiente da Câmara Municipal 
de Matosinhos.
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 Lipor, Baguim do Monte, 26/11/19

P1: Quantidade de lona publicitária que acaba na Lipor?

P2: Existência de algum tipo de sistema de recolha 
deste tipo de resíduo?

 R1: Não há dados sobre a quantidades de lonas 
publicitárias recebidas porque é uma quantidade 
residual, não justifica a monitorização.

 R2: Não existe, por parte da Lipor, um sistema 
para a recolha deste tipo de resíduos. Não têm 
conhecimento da existência de um.

 Outros

P1: Qual o destino das lonas publicitárias usadas em 
campanhas marketing ou eventos após a finalização 
dos mesmos?

Super Bock, Leça do Balio, 26/11/19

 R1: Confidencial.

3.3.5. Testes Lona Publicitária

Objetivos

 Foi espectável determinar qual o método mais 
viável para a criação do produto, assim como qual o 
que mais beneficiaria das características do material. 
Nesta mesma fase foram também testados os métodos 
de colagem e definidos qual o mais viável. Foram 
Exploradas as propriedades sensoriais e emocionais 
do material, de forma a posteriormente  apurar  qual 
o melhor produto a desenvolver utilizando a lona 
publicitária.
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Foi utilizado o Ma2E4 toolkit, desenvolvido por Camera 
& Karana, como guia para conduzir os testes realizados, 
com o objetivo compreender o que um possível utilizador 
pensa e sente em relação ao material. O Ma2E4 toolkit 
divide-se em 4 fases (Camera & Karana, 2018)

Performance
É dado aos participantes uma amostra do material e o 
Experiential Characterization Map, onde o utilizador é 
questionado o que o material induz fazer.

Análise sensorial
Numa escala de -2 a 2, é pedido ao utilizador que teste  
o material de forma a avaliá-lo numa série de categorias 
sensoriais.

Análise emocional e interpretativa
É solicitado aos participantes que escolham as palavras 
que melhor descrevem o material e as coloquem 
num espetro de intensidade do quão agradável ou 
desagrádavel é a emoção que sentem ao testá-lo. Na 
fase seguinte, é pedido que escolham três palavras que 
melhor representem o mesmo material.

Qualidade mais e menos desejável 
É pedido aos participantes para escolherem a qualidade 
mais desejável, a menos desejável, sendo estas extraídas 
da experiência do utilizador com o material, tal como 
também a característica mais distinta do material.

Estes testes foram concluídos por dez participantes, o 
que não foi possível obter uma amostra mais extensiva 
de resultados, dada a natureza destes testes, pois ao 
serem realizados necessitam recorrer ao toque, o que 
vai contra as restrições com o surgimento da pandemia 
de Covid-19.

Após concluídos os testes, foram obtidos os seguintes 
resultados;

 Na fase de performance observou-se que as 
ações mais realizadas foram esfregar e comprimir 
devido à textura do material.
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Fig. 49 - Chinelo TRAINEIRA

 Durante o teste de análise sensorial os 
participantes classificaram o material como suave, liso, 
fosco, sem reflexos, frio, pouco elástico, opaco, dúctil, 
forte, leve com uma textura regular sem fibras.
 
 Durante a análise emocional e interpretativa 
constatou-se que a nível afetivo os participantes 
afirmaram que o material transmite, maioritariamente, 
curiosidade, diversão, respeito e surpresa, quanto ao 
campo interpretativo destacaram-se as características, 
fabricado, profissional, futurista e sóbrio.
 
 Por fim, no teste de identificação das qualidades 
mais desejáveis, indesejáveis e únicas os participantes 
salientaram a durabilidade, a resistência e a versatilidade 
como aspetos positivos (desejáveis), e a função da lona 
publicitária antes de ser descartada, a textura e o peso 
como desagradáveis (indesejáveis), por fim, a textura 
como a característica mais interessante (única).

Com estes testes concluiu-se que a textura é 
salientada como a  característica mais apelativa para 
os participantes, assim como também as propriedades 
mecânicas do material. Com isto, foi possível direcionar 
o desenvolvimento do produto com um enfoque maior 
sobre o que o utilizador sente e perceciona em relação 
ao material.

Foi feito um entrelaçamento simples, processo onde 
diversos segmentos do material são entrelaçados 
criando uma malha, em seguida com a pistola de ar 
quente foi realizado um teste de união desta trama 
sobre si mesma.
Com este teste observou-se que algumas interceções 
não colaram devidamente, enquanto as partes que 
colaram resistiam a esforços de tração.
Seria benéfico testar também esta técnica de 
entrelaçamento com a técnica com recurso à prensa 
térmica hidráulica.
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Forno com prensa

Para obter resultados com recurso a este método 
seria necessário recorrer à utilização de uma prensa 
térmica, no entanto isto não foi possível. De forma a 
contornar este problema utilizou-se um forno com uma 
prensa instalada no interior. Este teste foi realizado 
para alcançar os mesmos resultados obtidos no projeto 
TRAINEIRA (fig.49). Os resultados alcançados na fase 
final poderiam ser mais explorados e aprofundados, no 
entanto com o equipamento atualmente disponível não 
foi possível alcançar os resultados pretendidos. 
A prensa interior não era capaz  de fechar  
completamente, pois devido à espessura do material 
criava-se um espaço adicional entre as duas placas 
onde este era contido, foi necessário introduzir duas 
placas de alumínio para compensar e conseguir fechar 
totalmente.

Teste 01

Equipamento: Forno com prensa interior, M. J. Amaral, 
Vale de Cambra
Material: Lona de roll up (Aglomerado de Restos)
Tempo: 40 mins
Temperatura: 200 ºC

O forno foi preaquecido durante uma hora, em seguida 
os restos (fig.50) de lona foram inseridos no forno e 
prensados com as placas de alumínio. Após quarenta 
minutos a amostra foi retirada do forno, como resultado 
a lona não colou de forma uniforme (fig.51).
Possivelmente, a força e temperatura aplicada não 
foram suficientes para atingir os resultados pretendidos 
(fig.52).

Fig. 52 - Cartões, TRAINEIRAfig. 51 - Aglomerdado prensadoFig. 50 - Aglomerado fitas de lona
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Teste 02

Equipamento: Forno com prensa interior, M. J. Amaral, 
Vale de Cambra
Material: Lona de roll up (7 camadas)
Tempo: 2 h
Temperatura: 500 ºC

Foram inseridas sete amostras de lona sobrepostas 
(fig.53) entre as duas placas de alumínio no forno durante 
duas horas. As amostras de lona colaram parcialmente 
(fig.54), pois a força e temperatura aplicada não foram 
suficientes para atingir os resultados pretendidos.

Não foi possível colar as amostras com o equipamento 
utilizado. Futuramente será necessário realizar mais 
testes com uma prensa térmica hidráulica para 
determinar por completo a viabilidade deste método.

O forno (fig.55) foi adaptado (fig.56) para tentar replicar 
os resultados alcançados numa prensa térmica hidráulica, 
todavia foram encontradas falhas neste método. Com a 
introdução da prensa no interior do forno a temperatura 
apresentada não é fidedigna e as placas da prensa não 
fecham totalmente sendo assim necessário a colocação 
de placas de alumínio complementares de forma a 
compensar para compensar. Adicionalmente a pressão 
aplicada pela prensa não foi suficiente para atingir 
os resultados pretendidos e as placas não aquecem 
uniformemente durante o processo.

Fig. 53 - Recortes de lona Fig. 54 - Recortes Prensados

Fig. 55 -Forno com prensa

Fig. 56 - Interior forno com prensa



Upcycling de Lona Publicitária

42

Pistola de ar quente
Este método consiste na utilização de uma pistola 
de ar quente para aquecer duas partes do material 
sobrepostas nas margens, até que estas atinjam um 
estado de união com a ajuda de um cilindro. Para este 
fim foram Foram realizados os seguintes testes.

Teste 01

Equipamento: Triac ST hot air tool (Leister)
Material: Lona de roll up
Tempo: Variável
Temperatura: 400 ºC

Utilizando uma pistola de ar quente duas amostras de 
lona foram sobrepostas e coladas (fig.57) com uma 
área de contacto de 5 milímetros.
As duas peças colaram de forma uniforme e a amostra 
resiste a esforços de tração.
Percebeu-se que era necessário fazer um remate nas 
extremidades pois estas são áreas mais propicias a 
sofrer esforços de arrancamento.

Teste 02

Equipamento: Triac ST hot air tool (Leister)
Material: Lona de roll up
Tempo: Variável
Temperatura: 400 ºC

Utilizando uma pistola de ar quente duas amostras de 
lona foram sobrepostas e coladas com uma área de 
contacto de 10 milímetros.
As duas peças colaram de forma uniforme (fig.58) e a 

51010 5

Fig.57 - Colagem lona teste 01
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amostra resiste a esforços de tração.
Percebeu-se que é necessário fazer um remate nas 
extremidades pois são as áreas propicias a sofrer 
esforços de arrancamento.

Teste 03

Equipamento: Triac ST hot air tool (Leister)
Material: Lona de roll up (Fitas)
Tempo: Variável
Temperatura: 500 ºC

Com a pistola de ar quente foram unidas duas tiras de 10 
mm de largura (fig.59). As tiras colaram uniformemente 
e resistem a esforços de tração, mas são suscetíveis a 
esforço de arrancamento.

Teste 04

Equipamento: Triac ST hot air tool (Leister)
Material: Lona de roll up (Fitas)
Tempo: Variável
Temperatura: 500 ºC

Com a pistola de ar quente foram unidas duas tiras de 

Fig. 59 - Tiras de lona sobrepostas teste 03

Fig. 58 - Colagem lona teste 02
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10 mm de largura e uma área de contacto de 10 mm 
(fig.60). As tiras colaram uniformemente e resistem a 
esforços de tração, mas são suscetíveis a esforços de  
arrancamento.

Teste 05

Equipamento: Triac ST hot air tool (Leister)
Material: Lona de roll up (Fitas sobrepostas)
Tempo: Variável
Temperatura: 500 ºC

Foram recolhidos dois conjuntos de tiras anteriormente 
coladas (fig.61) com a pistola de ar quente foram 
sobrepostas com uma largura de 10 mm e uma área 
de contacto de 10 mm (fig.62). Percebeu-se que 
quanto mais camadas são coladas menos resistente e 
consistente a colagem é.

Teste 06

Equipamento: Triac ST hot air tool (Leister)
Material: Lona de roll up (Fita dobrada sobre si)
Tempo: Variável
Temperatura: 500 Cº

Fig.60 - Colagem lona teste 04

Fig.61 - Fitas sobrepostas coladas teste 05 Fig.62 - Proceso de colagem teste 05

10

10
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fig.66 - Amostra de lona colada com 

pistola de ar quente

Uma tira foi dobrada sobre si mesma duas vezes, em 
seguida com recurso à pistola de ar quente aquecida e 
colada. Concluiu-se que mais do que uma sobreposição 
(fig.63) torna a colagem menos viável.

Teste 07

Equipamento: Triac ST hot air tool (Leister)
Material: Lona de roll up (Trama simples)
Tempo: Variável
Temperatura: 400 ºC

Foi feito um entrelaçamento simples (fig.64), em 
seguida com a pistola de ar quente foi testado unir a 
trama sobre si mesma.
Algumas interceções não colaram devidamente (fig.65), 
as partes que colaram resistiam a esforços de tração e 
denotou-se que seria benéfico testar esta técnica de 
entrelaçamento em junção com a técnica com recurso à 
prensa térmica hidráulica.

Resultados

O processo com o resultado mais positivo foi a colagem 
simples com recurso à pistola de ar quente, presente 
nos testes 1 e 4. Observou-se que este processo 
proporciona uma colagem rápida uniforme e resistente 

Fig.64 - Colagem lona

Fig.63 - Fita colada sobre a mesma teste 06

Fig.65 - Colagem lona

2x

4x
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a tração, problemas persistentes em vários dos outros 
testes realizados, como também a nível estético (fig.66) 
foram obtidos os resultados desejados.

3.4. Desenvolvimento do Produto

Após determinadas as capacidades do método de 
colagem simples com recurso à pistola de ar quente 
foi investigada a melhor aplicação para o material. 
Tendo em conta que o artigo projetado viria a para 
ser comercializado em Matosinhos, foram investigadas 
as atividades mais comuns praticadas no concelho. 
Segundo o website da Câmara de Matosinhos um dos 
pontos mais notórios da cidade são as suas praias, 
enfatizadas durante o período de inverno, pois estas 
são muito procuradas para a prática de desportos 
aquáticos tais como o surf, bodyboard, vela e SUP 
(Matosinhos, n.d.).

3.4.1. Desporto aquáticos

Tendo em conta a impermeabilidade da lona, a 
quantidade de material disponível para realizar os 
testes, maquetes e protótipos, optou-se por investigar 
as possíveis aplicações do material na área dos 
desportos aquáticos como bodyboard e o surf.
Inicialmente, pesquisou-se tipos de artigos que 
poderiam beneficiar da aplicação da lona como material 
e dentro dos desportos aquáticos, foram investigados 
os artigos necessários para a prática de bodyboard.
Foi elaborada uma composição com os equipamentos 
mais usados no bodyboard (fig.67).

Fig. 67 - Equipamento para a 

prática de bodyboard
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Através de meios digitas pesquisou-se, em lojas 
online como bodyboardking (Bodyboardking, n.d.) em 
conjunto com outros websites com recomendações de 
equipamentos necessários para desportos aquáticos 
como bodyboardholiday (Bodyboardholiday, n.d.) e 
surfhungry (Surfhungry, n.d.).

Seguindo a ideologia da IDEO, os utilizadores de um 
produto ou serviço são os mais indicados para identificar 
quais os problemas que enfrentam  (IDEO, 2015), foram 
questionados praticantes de bodyboard e de outros 
desportos semelhantes (surf). Neste questionário, 
tentou-se perceber quais os equipamentos utilizados, 
como os transportam, rotinas e dificuldades ou 
inconveniências encontradas na prática e lifestyle dos 
desportos em questão. Neste questionário apurou-se 
que dentro dos artigos mais comuns (fig.68) encontram-
se, o fato de neopreno, pés de pato (barbatanas), 
leashes para os pés de pato (impedem que os pés de 
pato se soltem na água), toalha e protetor solar. Em 
alguns casos algum snack leve, como mencionado por 
um dos participantes questionados, “uma banana para 
ajudar a prevenir cãibras”.

Foi efetuado um questionário de caráter aberto através 
da ferramenta Google forms a 84 participantes sobre a 
sua rotina enquanto praticantes de desportos aquáticos. 

SurfBodboard

29%

74%

Fig. 68 - Qual(ais) destes 

desportos pratica?

Fig. 69 - Constrangimentos ao 

finalizar a actividade?

Equipamento Molhado/Sujo

Outros Peso Danificar equipamento

N/a Falta chuveiros/instalações

50% 46%

0%

18%

11%
9%

3% 1%
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Prancha Fato Leash Barbatanas Cera

Quilhas

Toalha

Deck

VariadosCamisa de lycra

Fato de banho Protetor solar Meias

91%100%

0%

85%

34%
29%

23%
18%

9% 5% 3% 1% 1% 1% 1%

Fig.70 - Equipamento necessário para a prática do desporto?

Fig.71 - Como transporta equipamento?

Fig.72 - Constrangimentos relacionados com o transporte dos equipamentos?

Viatura Própria

Na mão Capa Meia

Bicicleta Motociclo

Transportes públicos

Saco reutilizável Mochila Mochila própria

34%40%

0%
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Transporte é desconfortável

Transportar de Bicicleta Cheiro

Material frágil Guardar chaves carro

N/a Pesado Molhado/Sujo Transportes públicos
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Com este questionário, concluiu-se que uma das 
inconveniências mais experienciadas pelos praticantes 
deste desporto é a de transporte do equipamento para 
as praias e posteriormente de volta para as suas casas. 
Dentro do transporte, percebeu-se que muitas vezes os 
praticantes não têm os meios indicados para o transporte 
do equipamento, ou então, não conseguem transportar 
os equipamentos de forma confortável, muitas vezes 
utilizando combinações de mochilas e sacos. Para 
além das formas compactas para o transporte dos 
equipamentos, outro ponto negativo salientado, foi o 
transporte de equipamentos sujos e  ou molhados nos 
seus veículos pessoais ou em transportes públicos.    

Tendo identificado o transporte do equipamento 
molhado, após a atividade, como a problemática mais 
prevalente para os praticantes destas modalidades, 
consequentemente foi efetuada uma pesquisa de teor 
geral, para mochilas/ sacos em geral, para desportos, 
para pranchas de bodyboard e sacos estanques (dry 
bags) já existentes no mercado, com o intuito de 
conhecer e compreender os produtos disponíveis.

NãoSim

11%

89%

Não comprariaCompraria

23%

78%

Fig.73 - Acharia que uma mochila para o 

transporte dos equipamentos/prancha 

beneficiaria do facto de ser feita de um 

material impermeável?

Fig.74 - Estaria mais disposto a comprar 

um artigo deste género se soubesse que 

era feito com materiais que seriam de 

outra forma descartados?
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3.4.2. Mala/Mochila para Bodyboard

Após identificada uma das área onde o material poderia 
ser mais eficaz para o transporte de equipamentos, foi 
feita uma pesquisa acerca dos artigos existentes para 
este efeito, assim como as características mais apelativas 
nos mesmos, para os praticantes da modalidade. 

Numa primeira fase foi efetuada uma pesquisa das 
tipologias de malas/mochilas para bodyboard de forma 
a identificar em que pontos estas são semelhantes e 
onde divergem. Foram identificados três tipos de 
malas/mochilas para pranchas de bodyboard;

Meia elástica
Os modelos tipo meia elástica, feitas de poliéster 
e spandex, são modelos só acomodam a prancha e 
funcionam como cobertura, e não possuem alças ou 
pegas. 

Mala/Mochila Singular ou duplas
As malas/mochilas singulares ou duplas, feitas de nylon, 
acomodam uma ou duas pranchas, ao contrário das 
anteriores têm, em geral, de um a quatro compartimentos 
para outros equipamentos, para além disso estes 
artigos possuem alças para três métodos de transporte 
(mão, costas, ombro) e as de tipo duplas possuem uma 
camada almofadada entre compartimentos.

Mala/Mochila de Viagem
Por fim, as malas/mochilas de viagem, feitas de nylon, 
acomodam até quatro pranchas e contêm diversos 
compartimentos. 

Elaborou-se uma tabela comparativa de marcas, 
materiais, preço, segurança, proteção e caraterísticas 
entre malas/ mochilas de bodyboard de diversas e 
modelos. 
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Conclusões

Percebeu-se que a maioria das malas têm uma abertura 
vertical por onde é inserida a prancha, esta abertura é 
fechada através de um mecanismo de fecho, em artigos 
mais simples a abertura situa-se parte inferior com um 
cordão ajustável,  e nas malas de grande porte na lateral 
com um fecho. Os artefactos próprios para viagens 
mais longas dispõem de mais compartimentos, como 
observado no exterior das malas/ mochilas duplas no 
interior das malas/mochilas de viagem heavy duty. 

É observável que as meias elásticas são mais práticas 
a nível de transporte, e que, o mecanismo de 
cordão ajustável facilita a utilização das mesmas. Em 
contrapartida, não oferecem proteção ou segurança 
para o seu conteúdo. As malas/ mochilas singulares 
oferecem uma melhor proteção assim como um 
compartimento para acessórios, enquanto as malas/ 
mochilas duplas oferecem mais segurança e proteção 
com camadas almofadadas nos compartimentos e 
mais espaço para outra prancha em contrapartida 
são mais pesadas em relação às comparação com as 
meias elásticas. Por fim, as mochilas/malas de viagem 
oferecem mais espaço e compartimentos que todas 
as anteriores, mas também são as mais pesadas e por  
menos cómodas difíceis de transportar.

Após investigadas as características dos artigos 
atualmente comercializados, foi averiguado o que 
os praticantes de bodyboard mais valorizam neste 
tipo de malas/ mochilas. Através da análise do artigo 
publicado por surfhungry.com onde são avaliadas 
diversas mochilas/malas de bodyboard e destacadas 
as mais valias de cada uma dela. Foram destacados os 
seguintes critérios de avaliação, peso, durabilidade, 
modo de transporte variável, dificuldade de transporte, 
segurança, capacidade, organização, conforto, aspeto/ 
design e drenagem (Surfhungry, n.d.).
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3.4.3. Malas/ Mochilas de desporto e transporte

Foi efetuada uma pesquisa geral sobre malas e mochilas 
produzidos a nível nacional e internacional com o 
desporto com tema ou direção focal.

Na FBAUP foram desenvolvidos projetos que 
culminaram na criação malas ou mochilas, sendo um 
destes o resultado da dissertação de mestrado de 
Rodrigo Baldaia, que se tratou do desenvolvimento 
de uma mochila de primeiros socorros para nadadores 
salvadores (Baldaia, 2020). Outro exemplo foi o projeto 
Pack & Go desenvolvido por Tiago Jorge Lemos que 
projetou uma mochila para praticantes de surf (fig.75), 
produzida em parceria com a Deeply (Lemos, 2016).

A nível nacional, encontra-se a Bavel, que desenvolve 
artigos como a mochila antifurto Porto (fig.77), cujo 
interior é seccionado em diversos compartimentos 
(fig.76), ou a mochila Dublin (fig.78) que também pode 
ser utilizada como um duffel bag (fig.79). Para além de 
mochilas, também concebem separadores de viagem 
(fig.80), que consiste numa bolsa que utiliza vários 
bolsos e compartimentos para separar diferentes 
artigos num espaço reduzido. 

Fig.76 - Mochila anti-furto Porto, Bavel

Fig.77 - Interior mochila Porto, Bavel

Fig.78 -Mochila Dublin, Bavel

Fig.79 - Mochila de viagem Dublin, Bavel

Fig.75 - Pack&Go, Tiago Lemos
Fig.80 - Necessaire de viagem, Bavel
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Fig.81 - Dossier Folio Basics, Ghuts

Fig.84 - Alça saco de desporto Flash, 

Ghuts

Fig.83 - Saco de desporto Flash, Ghuts

Fig. 82 - Estojo Triple Basic, Ghuts

A Ghuts desenvolve mochilas, malas, entre outros 
artigos escolares, também possui uma linha para 
mochilas e malas de viagem. Podem ser realçados 
salientados os dossiers folio basics (fig.81), que utilizam 
uma banda de velcro para o seu fecho, e utilizam uma 
disposição interior organizada com um compartimento 
com elástico e um bolso. Outro artigo a realçar é 
estojo Triple Basics (fig.82), constituído por três 
compartimentos unidos por um tecido central. Pode 
ainda, ser destacado o saco de desporto Flash (fig.83) 
pela forma como conecta as alças à mala e também 
pelo facto de permitir o transporte ao ombro (fig.84). 
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Outros dos artigos encontrados foram os das malas/  
mochilas Monte Campo, o duffel bag Saco Redondo 
MC 2021 onde as alças são constituídas por fitas 
unidas por costuras e possui três modos de transporte 
(fig.85), outro exemplo é o Saco MC 2020 (fig.86) onde 
é observável como utilizar um material rígido para as 
pegas com através da utilização de costuras, finalmente 
a Bolsa MC 450 (fig.87) possui um aspeto formal que 
facilita o acesso aos seus conteúdos sem comprometer 
a sua resistência.
 
Um exemplo oportuno a apontar sobre o  
desenvolvimento de mochilas/ sacos em Portugal, é o 
projeto SAKO (fig.88) que utiliza capas descartadas de 
pescadores e cintos de segurança para criar mochilas 
(fig.89).

A nível internacional, foi feita uma pesquisa mais 
focada em mochilas/ sacos de desporto pois estes 
partilham características desejadas para o produto a 
ser desenvolvido. Nesta pesquisa foram analisadas as 
formas, pontos de conexão entre as alças das malas/
mochilas e as formas de armazenamento utilizadas, com 
esta informação foi elaborado um quadro (fig.90) e uma 
tabela com as diferentes caraterísiticas encontradas.

Fig.85 - Saco redondo MC 2021, Monte 

Campo

Fig.86 - Saco MC 2020, Monte Campo

Fig.87 -Bolsa MC 450, Monte Campo

Fig.88 - SAKO, Hugo Ferraz & Sandra 

José

Fig.89 - SAKO aberto, Hugo Ferraz & 

Sandra José

Tabela 3 - Caracteristicas Malas/Mochilas de desporto e tranporte



Upcycling de Lona Publicitária

59



Upcycling de Lona Publicitária

60



Upcycling de Lona Publicitária

61



Upcycling de Lona Publicitária

62

As mochilas FREITAG são, como referido anteriormente, 
feitas de lona de camião. Na categoria de Saco/ Mochila 
de viagem, a F512 Voyager (fig.91) estudada pelo 
seu mecanismo de abertura e bolso interior, e a F733 
Zippelin (fig.92) também, como uma versão maior da 
anterior com rodas para facilitar o transporte. Dentro 
da tipologia de saco de desporto, o F45 Lois (fig.93) 
dispõe de uma pega e uma alça ajustável que permite 
o transporte manual e a tiracolo. 

Fig.90 - Malas/mochilas de desporto/ transporte

Fig.91 - F512 Voyager, FREITAG

Fig.93 - F45 Lois, FREITAG

Fig.92 - F733 Zippelin, FREITAG
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3.4.4. Mochilas/Sacos Estanques (dry bags)

Como outra possível alternativa para a aplicação do 
material também foi investigado os sacos/ mochilas 
estanques no mercado atual. São designados de Dry 
bags (fig.94) sacos/ mochilas impermeáveis feitos de 
poliéster com um revestimento de Poliuretano (Sea to 
Summit fig.95), PVC (Cressi fig.96) ou nylon (Ferrino 
fig.97). Este tipo de produtos são usados em desportos 
como canoagem, mergulho, assim como outros de 
contacto aquático que necessitam de transportar 
equipamento molhado e ou que não deve ser molhado. 
Foi elaborado um quadro com as diferentes tipologias 
de mala/ mochila encontradas como características 
distintas (fig.98).

Fig.94 - Ultralight Dry Bag Set, 

Lifeventure

Fig.95 - Hydraulic™ Dry Pack with 

Harnes, Sea to Summit

Fig.96 -Dry Gara, CRESSI

Fig.97 - Dry up 22, Ferrino

Fig.98 - Mochilas estanques (Dry bags)
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Tabela 4 - Caracteristicas Sacos/Mochilas estanques



Upcycling de Lona Publicitária

65



Upcycling de Lona Publicitária

66



Upcycling de Lona Publicitária

67

Fig.100 -  Tote bag 01

3.4.5 Tote bag

Com a informação reunida foi possível compilar diversas 
técnicas de construção que posteriormente puderam 
ser testadas em junção com o método com recurso à 
pistola de ar quente.

3.4.5.1 Maquetização

Primeiramente, foram explorados produtos menos 
elaborados com o intuito de aprimorar os processos 
de construção a serem aplicados no produto final. 
Foi selecionado um artefacto, o saco tipo tote bag, 
pelas semelhanças que partilha com os produtos a 
ser projetados em termos de construção. Assim como 
falhas que poderiam surgir na construção do produto 
final podem ser identificadas e resolvidas neste produto 
simplificado sem a necessidade de comprometer uma 
quantidade de material elevada.

Idealizaram-se diferentes iterações de tote bags antes 
de chegar à versão desejada. O tote bag 01 (fig.99) foi 
projetado de forma a que todos os pontos de junção 
tivessem uma área de contacto de 1cm (fig.100).

Na iteração seguinte (fig.101), foram adicionadas abas 
nas faces exteriores de forma a aumentar o número de 
áreas de contacto e consequentemente a resistência. 
Neste tote bag foram criados bolsos (fig.102) de 

Fig.99 - Molde tote bag 01

Tote bag 01

Area de colagem de 1cm

Modificações: Modificações válidas

Modificações inválidas
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diferentes tipologias para entender qual deles se 
adequava melhor ao método de construção a aplicar.

Na terceira maquete (fig.104), o fundo está conectado 
às faces frontais de forma a resolver o problema 
de as mesmas estarem mais sujeitas a esforços de 
arrancamento, o formato do bolso foi modificado para 
um formato reto o que causa menos constrangimentos 
quando reproduzido em lona e oferece mais resistência.

Na quarta versão, (fig.106) as dimensões foram 
alteradas para um perfil vertical, reforçando o fundo 
com um perfil conectado às duas faces frontais e outros 
às laterais, e por fim o bolso usado na versão anterior 

Fig.105 - Tote bag 03

Tote bag 02

Abas de colagem exteriores
Bolsos Diversos

Modificações:

Fig.101 - Molde tote bag 02

Fig.104 - Molde tote bag 03

Tote bag 03

Faces frontais conectadas ao 
fundo
Bolso acordeão

Modificações:

Fig.103 - Tote bag 02

Fig.102 - Tote bag 02 interior
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Fig.107 - Tote bag 04

Fig.109 - Tote bag 05

foi redimensionado de forma a criar dois bolsos, um 
para cada face frontal. 

Com a quinta versão, (fig.108) foi testado um método 
de conceção diferente, nomeadamente ao invés das 
faces serem retas tornaram-se arredondadas, que por 
sua vez, proporcionaram uma forma elíptica ao saco. 
Também se percebeu que as alças conectadas no interior 
do saco tornam-se mais resistentes ao arrancamento 
dado o modo de utilização do saco.

Fig.108 - Molde tote bag 03

Tote bag 04

Faces frontais conectadas a 
um fundo
Faces laterais conectadas a 
um fundo
Dois fundos conectados
Dimensões do saco e dos 
bolsos

Modificações:

Fig.106 - Molde tote bag 03

Tote bag 05

Forma eliptica
Alças no interior

Modificações:
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Em seguida, foi feita uma maquete em escala real da 
seguinte forma:

Após desenhado o molde do tote bag na lona as peças 
são recortadas (1.), em seguida a face frontal o fundo 

Tabela 5- Montagem maquete tote bag

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.
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exterior e a face posterior são recortadas em conjunto, 
numa só peça. As faces laterais e o fundo interior são 
recortados, e unidos, seguido por depois são feitos 
cortes nas extremidades das faces laterais de forma a 
permitir que as abas dos dois lados se sobreponham 
e possam ser unidas (2.). Após a união das as abas 
laterais com as do fundo interior (3.) este é colado 
ao fundo exterior, as abas das laterais e o fundo são 
unidos às faces frontais (4.). Em seguida, com todas as 
faces unidas, as extremidades superiores são dobradas 
(5.), nas faces frontais são coladas as pegas, no interior 
das dobras (6.), e é aplicada uma fita de cada lado por 
cima da dobra (7.). Por fim, são cortados e montados os 
dois bolsos tipo acordeão (8. 9. 10.) e colados às faces 
frontais.

Durante o processo de maquetização foram testados 
vários possíveis modelos antes de serem desenvolvidos 
com a lona publicitária. Optou-se pelo modelo 04 
(fig.110), pois percebeu-se que as ligações utilizadas 
eram resistentes para o tipo de aplicação projetada.
   

3.4.5.2 Reaproveitamento

Na construção da maquete à escala real foi contabilizada 
a maximização da utilização do material, as lonas 

Fig.110 - Tote bag 04 escala real
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adquiridas para a construção dos protótipos são todas 
do mesmo tipo de aplicação, roll ups, e partilham as 
mesmas dimensões, o tote bag foi projetado de forma 
a que a lona restante fosse usada para a construção de 
sacos adicionais (Tabela 6).

Tabela 5 - Reaproveitamento dos restos 

de lona
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3.4.5.3 Protótipo

Após desenvolvida a maquete à escala real passou-se 
para a construção do saco com o material final a ser 
utilizado, a lona. Em primeiro lugar, na lona, foram 
desenhadas (fig.111) e recortadas todas as peças 
necessárias para a construção do saco na lona.

 

Em seguida, uniram-se as peças das alças, fazendo uso 
de um método diferente para cada alça com o intuito 
de avaliar qual o mais viável. 

Fig.111 - Molde tote bag
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Na alça vermelha (fig.112), as duas peças que a 
constituem foram unidas nas extremidades com 
uma área de contacto de 1 cm. Em seguida, foram 
dobradas as extremidades laterais de ambos os lados 
para torná-las mais confortáveis para o utilizador ao 
transportá-la. Durante este processo, percebeu-se que 
as abas ao serem dobradas eram demasiado extensas 
para conseguir vincar de uma só vez, foram feitas 
secções para facilitar a dobragem. Com a pistola de ar 
quente, todas as abas correspondestes foram unidas 
ao centro da alça, mas percebeu-se que este método 
simultaneamente fragilizava a alça e que os pontos de 
junção entre as duas peças da alça não se uniam tão 
facilmente quanto as partes restantes.

Na alça branca (fig.113), foi utilizado um outro método 
diferente, esta foi seccionada em três partes, ao 
contrário da anterior que foi construída por duas, por 
motivos de economia de espaço. Cada peça foi colada 
individualmente com o auxílio de fita adesiva, usada 
para manter as abas unidas enquanto a pistola de ar 
quente era utilizada na face oposta para unir as abas, 
após unidas a fita adesiva é removida.

Fig.112 - Montagem alça método 1 
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Depois de criadas as alças, as mesmas são coladas às 
extremidades superiores interiores, das faces frontais 
das mesmas (fig.114), com o intuito de reforçar a união 
das duas partes sem a utilização de nenhum tipo de 
adesivo.

As alças são unidas ao interior das faces frontais 
(fig.115).

Fig.113 - Montagem alça método 2.1

Fig.114 - Montagem alça método 2.2

Fig.115 - Montagem alça método 2.3
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Em seguida as faces frontais foram unidas com as faces 
laterais através do fundo (fig.116). 

Ao juntar os fundos, denotou-se que as áreas de 
contacto maiores podem criar bolhas de ar entre 
camadas. Foram recortadas abas de 3 cm ao longo 
das faces laterais para formar pontos de ligação entre 
os dois planos. As abas das faces laterais, são unidas 
entre si, criando a estrutura do saco que seguidamente 
é unida aos planos frontais. Por fim, são dobradas as 
extremidades superiores do saco.
Após concluída a peça central do saco é feita transição 
para a construção dos bolsos. Os bolsos são feitos a 
partir de retângulos de 17,4 cm x 34,4 cm (fig.117) 
onde as extremidades são dobradas tipo acordeão 
(fig.118) de forma a proporcionar uma área de ligação, 
esta necessária para a junção dos bolsos ao saco sem 
comprometer o espaço dos mesmos (fig.111).

Fig.116 - Tote bag aberto com alças

Fig.117 - Molde bolso Fig.118 - Bolso acordeão 
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Com a conclusão do protótipo do saco, tipo tote bag, 
foram identificados os seguintes constrangimentos:

 As alças necessitam de costuras nos pontos de 
união com o saco de forma a suportá-las contra os 
esforços de arrancamento exercidos;

 A faixa utilizada para reforçar a união das alças 
não é necessária, deve ser usada para a construção de 
uma das alças;

 Todas as áreas com mais de uma sobreposição 
são mais difíceis de unir logo devem ser evitadas, pois 
estas requerem mais recursos para a sua construção;

 Os bolsos devem ser unidos antes de fechar o 
saco, para facilitar o processo de união;

 Os bolsos requerem costuras na parte superior 
das abas pois estes são pontos onde os esforços de 
arrancamento se acentuam.

3.7. Validação

Depois da construção do tote bag, foram feitos alguns 
testes de utilização para aferir se este resiste aos 
esforços mínimos requeridos. Foram testados diversos 
objetos (fig.119) (fig.120) dentro do tote bag para 
testar a resistência das uniões, não foram encontradas 
fendas.

 

Fig.119 - Teste utilização 1 Fig.120 - Teste utilização 2
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Em seguida, foi testado o modo de utilização do saco 
de duas formas diferentes A (fig.121) e B (fig.122), 
identificou-se que no modo B uma das alças pode 
provocar algum desconforto para o utilizador devido 
ao número de secções criadas na construção da mesma.

Fig.121 - Tote bag na mão

Fig.122 - Tote bag no ombro
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3.4.6 Saco estanque

 Ergonomia e antropometria

Em primeiro lugar foi feito uma pesquisa sobre estudos 
ergonómicos e antropométricos para projetar um saco 
que fosse capaz de englobar morfologias diferentes. 
Foram pesquisadas quais as dimensões médias em 
Portugal, da largura de ombros (biacromial), largura 
de ombros (bideltoide) e a espessura do peito. Foi 
utilizado o Estudo Antropométrico da População 
Portuguesa onde foram avaliados 891 (492 homens e 
399 mulheres) participantes (Arezes, 2006; Silva, 2008). 
Foi feita uma análise de como criar um produto que 
não seja obstrutivo ao movimento, mas que se ajuste 
às formas e  corporais. 

No artigo Design for wearability (Gemperle, Kasabach, 
Stivoric, Bauer, & Martin, 1998) são apresentadas 
guias de usabilidade, para a aplicação numa mochila 
destacam-se; deste destacando-se:

1.Colocação (Onde fica no corpo)

2.Linguagem formal (do produto) 

3.Movimento humano

4.Contenção (interior do produto)

5.Distribuição do peso

6.Acessibilidade (conteúdo do produto)

7.Estética

8.Utilização a longo prazo
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Para o desenvolvimento do saco estanque foram 
utilizados dois sacos estanques como objetos de 
estudo, o Dry up 22 e a Guardian 50 da Ferrino pois 
estes possuem elementos que mais facilmente podem 
ser extraídos como inspiração para a construção de um 
saco estanque em lona publicitária;

Dry up 22, Ferrino

Material: 305P-Ripstop HP Cordura laminated with 
HDry® membrane
Peso mínimo: 700 g
Capacidade: 22 L
Dimensões: 46x26x15 cm
Preço: 114,90 €

Fig.123 - Mochila Dry up 22
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Esta mochila (fig.123) é constituída por uma parte 
central, o elemento estanque onde a única abertura 
situa-se na parte superior, onde o tecido dobra sobre 
si, criando uma cobertura que impede que entre ou saia 
água, esta dobra é reforçada por uma fivela ajustável.  A 
Dry up 22 acomoda dois modos de transporte, numa só 
mão com com recurso a uma pega situada no topo da 
mochila ou às costas com as alças ajustáveis. Nas laterais 
possui quatro fivelas ajustáveis, duas de cada lado, que 
ajudam a manter a sua forma. Por fim nas costas da 
mochila pode ser encontrado um bolso escondido para 
guardar pertences de forma mais segura.

Guardian 50, Ferrino

Material: Cordura® 500D | reinforcements in Reinforced 
Laminated Fabric
Peso mínimo: 1.4kg 
Capacidade: 50 L
Dimensões: 54x35x27 cm
Preço: N/a

Fig.124 - Mochila Guardian
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A Guardian (fig.124) foi desenvolvida pela Ferrino para 
as Forças Nacionais Italianas de Resgate em Cavernas e 
Alpinas. À primeira vista, é evidente que esta mochila foi 
desenvolvida para facilitar o acesso aos seus conteúdos. 
Na Guardian, destaca-se o fecho central impermeável 
que dá acesso ao conteúdo da mochila de forma rápida 
e eficaz. O método de fecho é idêntico ao da mochila 
anterior, no entanto este utiliza ajustadores laterais 
para se manter fechada, independente da sua carga. 
Também é observável que esta mochila é mais pesada 
do que a Dry up 22, no entanto tem mais capacidade de 
armazenamento e o fecho que proporciona a abertura 
total da mochila que facilita a limpeza completa no 
interior.

Numa conversa informal com um praticante de 
diversos desportos aquáticos, bodyboard, surf e 
wind surf, foram salientados alguns dos problemas 
enfrentados pelo utilizador, tais como o transporte até 
à praia e posteriormente a finalização da atividade. 
Primeiramente o utilizador referiu que transporta os 
seus equipamentos num recipiente cilíndrico no porta 
bagagens do seu carro, no entanto, nem todos têm a 
possibilidade de o fazer. Também foi referido que após 
a finalização da atividade, no caso de não existirem 
instalações próprias para a mudança de roupa e limpeza 
do equipamento torna-se difícil a ação.
Na conversa com o utilizador referido também foi 
discutida a necessidade de existir um artefacto capaz 
de impedir que impeça que os equipamentos molhados 
molhem o exterior e não o inverso, como é observado 
com os sacos estanques já existentes.

As preocupações principais no desenvolvimento 
do saco estanque foram: a impermeabilidade do 
saco, a necessidade de acomodar os equipamentos 
necessários para a prática dos desportos pretendidos, 
a possibilidade de acomodar diferentes modos de 
transporte (duas alças, tiracolo, numa só mão) com o 
intuito de facilitar a deslocação de outros equipamentos 
como por exemplo, a prancha de surf ou de bodyboard. 
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Tendo em conta os requisitos estabelecidos e 
os problemas referidos pelos utilizadores foram 
desenvolvidas as seguintes ideias para um saco 
estanque:

Saco Estanque Tipo 1

Características:
O Saco Estanque Tipo 1 (fig.125) foi projetado para 
o transporte dos equipamentos desportos aquáticos, 
como bodyboard, surf ou qualquer outro que requeira 
fatos de surf/ mergulho, toalhas ou outros artigos  que 
após a utilização se encontrem molhados e/ou sujos. 
Este saco tem uma abertura superior fechada através 
de uma dobra e uma fivela que impede que a mesma se 
abra. A fivela envolve o saco com o intuito de reforçá-
lo. 
Nas laterais do saco estão implementados dois bolsos 
para o armazenamento de artigos diversos e na frente 
da mochila existem outros dois bolsos sem fundo para 
o transporte de artigos como as barbatanas. 
As alças foram projetadas para serem separáveis 
de forma a acomodar duas formas de transporte, a 

Fig.125 - Esboço saco estanque tipo 1
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tiracolo e às costas, dependendo da conjugação dos 
equipamentos transportados. 
Por fim no interior foi desenvolvido um bolso conectado 
com tachas, o que permite a remoção do mesmo o 
bolso, este pode ser usado para o armazenamento 
de artigos mais sensíveis ou valiosos, como carteira, 
dinheiro, telemóvel ou chaves.

Saco Estanque tipo 2

Características:
O Saco Estanque Tipo 2 (fig.126) partilha a maioria das 
características apresentadas no tipo 1 com algumas 
modificações. o método de abertura mantem-se o 
mesmo, mas o método de fecho é feito a partir de um  
fecho de correr, vertical, que se encontra no centro do 
saco, isto proporciona um acesso rápido aos conteúdos 
e facilita a limpeza mesmo. A parte superior mantem-se 
fechada com a ajuda das correias com fivelas ajustáveis 
que se fecham na lateral. No topo do saco foi colocada 
uma pega para fazer o transporte numa só de mão.

Fig.126 - Esboço Saco Estanque Tipo 2
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3.4.6.1 Maquetização

Foi feita uma maquete do Saco Estanque Tipo 1 em 
papel para identificar problemas que poderiam vir a 
surgir durante a fase de prototipagem.

Em primeiro lugar as diversas peças são desenhadas 
sobre o material, e em seguida recortadas. Após 
recortadas as peças 2 e 2.1 são unidas e, em seguida, a 
peça 2 é colada à peça 1 com recurso ao método com 
pistola de ar quente. Os excessos nas extremidades 
superiores são vincados e colados com a pistola de ar 
quente com o objetivo de reforçar as extremidades 
(fig.127).

Depois de unidas as duas peças estruturantes do saco,  
os dois bolsos laterais são recortados e colados com a 
pistola de ar quente. Nas extremidades foram inseridas 
duas molas com íman com a função de manter os 
bolsos fechados, seguidamente os bolsos são colados 
ao corpo do saco (fig.128).

 

Fig.127 - Maquetização saco estanque 1

Fig.128 - Maquetização saco estanque 2
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O bolso interior é recortado, as abas laterais são coladas 
à face posterior do bolso e as molas são colocadas nas 
abas superiores e seladas com a pistola de ar quente. 
O bolso interior finalmente foi colado no interior da 
peça 1 e os cortes criados para inserir as molas, com 
ímanes são fechados com uma tira de lona para manter 
a impermeabilidade.(fig.129).

Por fim foram recortadas e as suas alças, as abas foram 
dobradas e coladas sobre si como reforço. A parte 
superior das alças é costurada à parte superior do 
saco, foram adicionadas tiras de lona sobre as costuras 
interiores para manter a impermeabilidade do saco. Às 
alças são costuradas correias à sua parte inferior onde 
são adicionados os ajustadores, a outra extremidade 
da correia foi costurada à peça 6 e 6.1 que depois foi 
colada com a pistola de ar quente (fig. 130). 

Vista posterior

Vista frontal

1 24 4

Fig.129 - Maquetização saco estanque 3

Fig.130 - Maquetização saco estanque 4

1 2 5
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As laterais da peça 2 foram coladas no interior da peça 
1 as abas inferiores da peça 1 são coladas às laterais da 
mesma, e a parte posterior é unida para fechar o saco. 
Depois de fechar o saco, uma correia foi costurada com 
a fivela à volta do saco. Também foram costuradas duas 
bandas elásticas na face frontal do saco (fig.131).

Na maquete (fig.132; fig.133; fig.134; fig.135;) 
foram identificadas falhas que posteriormente foram 
modificadas no molde para produção do saco em lona.

 

Fig.133 - Saco estanque aberto

Fig.132 - Vista frontal saco estanque

Fig.131 - Maquetização saco estanque 5

Fig.134 - Perspetiva saco estanque Fig.135 - Vista posterior saco estanque

Vista lateralV ista posterior Perspectiva

1
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3.4.6.2 Prototipagem

Depois de finalizada a criação da maquete do saco 
estanque em papel, prosseguiu-se para a prototipagem 
do mesmo no material final, em lona publicitária roll 
up. Para além da lona foram utilizados os seguintes 
materiais para a construção do saco estanque;

Molas (fig.136)
Foram usadas como mecanismo de fecho para bolsos 
laterais e para o bolso interior.

Ajustadores de Polioximetileno (fig.137)
Para regular as alças do saco estanque.

Fivela de polioximetileno (fig.138)
A fivela foi utilizada como o mecanismo para fechar a 
parte principal do saco estanque.

Correias de polipropileno (fig.139)
Foram utilizadas para a correia central do saco e para 
as alças.

Linha 100% poliéster (fig.140)
Paara reforçar os pontos de maior tensão, mais propícios 
a esforços de arrancamento, mais especificamente as 
alças.

Após recortadas todas as peças, foi iniciado o processo 
de colagem através de calor sobre as duas peças 
estruturantes do saco e a tira lateral (fig.141) que, por

Fig.136 - Botão mola

Fig.137 - Fivela de polioximetileno

Fig.139 - Fivela de polioximetileno

Fig.138 - Fivela de polioximetileno

Fig.140 - Linha de poliéster Fig.141 - Tira lateral Fig.142 - Tira lateral colada



Upcycling de Lona Publicitária

89

 motivos de economia de espaço, durante o desenho 
de todas as peças na lona, foi dividida em duas partes, 
com a pistola de ar quente foram unidas (fig.142). 
Em seguida passou-se à construção dos bolsos, os 
laterais e interior. Os bolsos laterais foram recortados 
e depois a parte superior foi dobrada de forma a criar 
uma cobertura para o fecho desses bolsos (fig.143). 
As laterais da cobertura foram costuradas (fig.144) 
pois a zona de conceção era pequena o que impediu a 
utilização da pistola de ar quente. 

Em seguida foi adicionada uma parte da mola, a fêmea, 
na face frontal dos bolsos (fig.145) e através de um 
processo de sobreposição, a parte posterior e inferior 
dos bolsos foram coladas com a pistola de ar quente 
(fig.146). Por fim na aba superior foi adicionada a peça 
restante da mola, o macho, e seladas no interior da aba 
(fig.147).

Fig.143 - Cobertura dobrada

fig.145 - Face posterior da mola

Fig.144 - Cobertura costurada

Fig.146 - Mola bolso lateral Fig.147 - Bolso lateral colado
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Passou-se para a montagem do bolso interior, este foi 
dobrado em duas partes iguais. Nas abas superiores 
foram colocadas molas e com calor foram seladas e as 
abas laterais foram coladas da mesma forma na face 
posterior do bolso (fig.148). No corpo principal do 
saco estanque foram adicionadas as partes restantes 
das molas, duas fêmeas, pertencentes ao bolso interior 
(fig.149), como estas foram colocadas na face frontal 
interior do saco através de perfuração, foi foi adicionada 
uma tirar de lona (fig.150) para cobrir as incisões de 
forma a não comprometer a impermeabilidade do saco.

Depois de montadas as diversas peças que constituem 
o saco, passou-se para a colagem das mesmas. A 
peça de reforço lateral interior foi colada ao fundo da 
estrutura principal de forma a reforçar o fundo e as 
laterais do saco, (fig.151) e simultaneamente dar forma 
à peça. Os bolsos laterais foram costurados ao corpo 
principal do saco (fig.152), não sendo possível utilizar o 
método de colagem com recurso à pistola de ar quente 
devido à falta de espaço dentro do bolso e também, 
como observado na construção do tote bag, as áreas 

Fig.148 - Bolso interior com fita cola

Fig.151 - Bolso exterior costurado Fig.152 - colagem das laterais do saco

Fig.149 - Bolso interior com molas Fig.150 - Tira sobre molas interiores
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que estavam sujeitas a esforços de arrancamento 
necessitavam de costura.

Em seguida as abas superiores do corpo do saco 
foram dobradas e com a pistola de ar quente coladas 
(fig.153). Prosseguido pela colagem da parte posterior 
do saco estanque com a pistola de ar quente (fig.154; 
155;156;157;158;159).

Fig.153 - Abas superiores com fita cola

Fig.156 - Face frontal saco

Fig.159 - Base saco

Fig.154 - Estrutura para colgagem da face posterior

Fig.157 - face posterior saco

Fig.155 - Face posterior com fita cola

Fig.158 - topo saco
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Depois de fechado o saco prosseguiu-se para 
construção das alças, estas são constituídas por duas 
partes, exterior (fig.160) e interior, (fig.161) que 
posteriormente foram também coladas com a pistola 
de ar quente (fig.162).

Foram adicionadas quatro bandas elásticas nos cantos 
inferiores frontais (fig.163) e uma pega na parte 
superior do saco (fig.164).

Fig.160 - Alça face superior Fig.161 - Alça face inferior Fig.162 - Alças coladas

Fig.164 - Pega superiorFig.163 - Banda elástica
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Por fim foi adicionada uma mola na parte superior do 
saco para impedir que as abas laterais se abrissem 
quando o saco era levantado pela pega de mão 
(fig.165).

Fig.165 - Mola topo do saco

Fig.166 - Saco vista frontal

Fig.169 - Saco fechado Fig.170 - Saco aberto

Fig.167 - saco vista posterior Fig.168 - saco vista lateral
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3.4.6.3 Validação

Após a montagem do saco foi realizado um teste de 
impermeabilidade numa situação de utilização simulada.
Neste teste foram utilizadas duas tolhas de praia, 
(fig.171) sendo este tipo de artigo um dos regularmente 
transportados para a prática de desportos aquáticos e 
que após a sua utilização acumula água.
As duas toalhas de praia foram moderadamente 
molhadas e em seguida colocadas dentro do saco 
estanque durante uma hora, sendo isto o tempo médio 
de uma viagem de transportes públicos, entre o centro 
da cidade do Porto até à praia de Matosinhos. 
Passado o tempo definido observou-se que a 
impermeabilidade manteve-se, pelo que não libertou 
água para o exterior do saco, concluindo assim este 
teste num resultado positivo (fig.172).

Fig.171 - Toalhas de praia

Fig.172 - Teste base de papel
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Utilização energética

Durante o processo de prototipagem foi contabilizado 
o tempo necessário para colar cada peça do saco 
estanque com o intuito de avaliar o impacto energético 
da criação deste produto:

TRIAC ST Hot Air Tool 1600 W

Entre cada utilização a pistola de ar quente foi ligada, o 
que demora 3 minutos, antes de desligar, é necessário 
arrefecer durante 5 minutos.

Lateral interior= 8 mins

Lateral interior + Extrutura exterior= 19 mins

Bolso interior= 7 mins

Bolso lateral 1= 47 mins

Bolso lateral 2= 30 mins

Tira frontal= 8 mins

Dobra superior= 15 mins

Interior lado direito= 25 mins

Interior lado esquerdo= 25 mins

Interior meio= 30 mins

Interior baixo= 30 mins

Alça 1= 28 mins

Alça 2= 20 mins

Pega= 13 mins

 Total= 6 h 56 mins =consumo de 11,2 kW
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Upcycling de Lona Publicitária

99

4. Conclusões

O fim-de-vida dos materiais compósitos ainda apresenta 
constrangimentos no seu descarte. alguns são recicláveis, 
mas os processos existentes são dispendiosos, outros 
simplesmente não podem ser reciclados ou o processo 
de deposição é ambientalmente precário.

Através do design, foi possível explorar diversos 
métodos de reaproveitamento da lona publicitária 
com recurso ao processo de upcycling. Com a revisão 
literária revelou-se que o upcycling é um processo de 
reutilização cada vez mais utilizado como resposta à 
necessidade de reduzir a quantidade de resíduos que 
acabam em aterro.

A nível do design compreendeu-se que a lona publicitária 
proporciona um fator de exclusividade, sendo que 
cada artigo ou conjunto de artigos é criado com uma 
determinada lona publicitária limitada, resultando em 
artigos únicos e distintos.
Foi também maximizada a utilização da lona na 
construção do tote bag, reutilizando as partes 
recortadas para a construção de um novo molde.
Foram explorados, dois métodos de manipulação do  
material e percebeu-se que o método com recurso a 
pistola de ar quente como sendo o mais viável para a 
situação de desenvolvimento atual.

Após concluído o saco estanque, foi aparente que é 
possível utilizar o método de pistola de ar quente para 
o desenvolvimento de produtos mais complexos, com 
a exceção de algumas junções onde foi necessário a 
utilização de outros materiais de forma a reforçar e a 
complementar o produto final.

Com os testes realizados percebeu-se que o método 
explorado pode ser utilizado na construção de produtos 
mais complexos, salvo alguns constrangimentos 
apresentados no processo de construção. As conexões 
têm a maior resistência se forem feitas através de 
sobreposição de duas camadas, mais do que duas 
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camadas requerem mais exposição ao calor, e com 
mais de três camadas há o risco de comprometer a 
impermeabilidade e resistência do material. Não é 
aconselhada a utilização do método com recurso à 
pistola de ar quente em ligações que possam sofrer 
esforços de arrancamento pois o processo apresenta 
fragilidades nos processos testados. 
 Com este estudo, foi possível obter um produto 
proveniente do reaproveitamento do material, a lona 
publicitária, impedindo que este atinja o seu fim-de-
vida prematuro e seja descartado, atribuindo  nova vida 
ao material e diminuindo o seu impacto ambiental.
A lona publicitária, é um material com potencialidade 
nas áreas de desenvolvimento de vestuário e acessórios 
dada a sua maleabilidade e impermeabilidade. 

Recomendações

Futuramente seria proveitoso explorar o método com 
recurso à prensa térmica com uma prensa térmica 
hidráulica. Este método demonstrou resultados 
promissores, como observado no projeto TRAINEIRA. 

Através da junção da técnica de entrelaçamento simples 
com a prensa térmica, de forma a criar uma trama colada 
uniformemente e verificar se mantém a maleabilidade.

Juntamente com isto explorar a aplicação da lona 
na área do vestuário pois o material possui uma boa 
resistência mecânica e maleabilidade, embora mais 
pesado do que os materiais tradicionalmente usados 
na indústria. 
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Anexos

Folhas Técnicas Lonas Publicitárias

Normandy® Pro FL

Vulite® Pro BL
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Strip Mesh Pro LTX

Pole Banner 18 oz. 
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Artex® Canvas 

UltraMesh® Plus
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Ultima® Supreme -R FL
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Forno com Prensa, Aglomerado de restos

Forno com prensa, 7 camadas

Ensaios Lona Publicitária
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Triac ST, Fitas Sobrepostas

Triac ST, Fitas
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Triac ST, Fitas Sobrepostas 2

Triac ST, Lona tipo Mesh
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Triac ST, Trama Simples

Triac ST, Simples
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Infografias Experiential Characterization Map

How do you touch the material?

How do you move the material?

Esfregar

Pressinar Afagar Arranhar

Comprimir Mexer

27,3%

27,3%9,1%

9,1%

9,1%

9,1%

9,1%

Dobrar Flexionar Apertar

33,3%

22,2%22,2%

22,2%

How do you hold the material?

50%

50%

Agarrar Segurar
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Nível afetivo

Nível interpretativo

Curiosidade

Confiança Surpresa Diversão Afeição

Atração Respeito

Desconforto Conforto Dúvida

21,9%

12,5%

12,5%

6,3%

12,5%

9,4%
3,1%

9,5%

7,1%

16,7%

11,9%

4,8%
2,4%

9,5%

Fabricado

Masculino Futurista Sóbrio Elegante

Profissional Brinquedo

Indiferente Agressivo Calmo

n/ apelativo

Vulgar

Acolhedor Nostalgia

Estranho
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Dimensões fatos aquáticos

Modelo:
Fato De Surf Homem Competition 3/8 Zipperless Preto
Espessura: 3/8 mm
Número de dobras: 3
Altura: 6 cm
Largura: 31 cm
Profundidade: 31,5 cm

Número de dobras: 4
Altura: 10 cm
Largura: 31 cm
Profundidade: 15,5 cm

Modelo:
4/3 Furnace Revolution Chest Zip Wetsuit
Espessura: 4/3 mm
Número de dobras: 3
Altura: 10 cm
Largura: 42 cm
Profundidade: 23 cm


