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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo principal a criação de um acessório de 

Stand Up Paddle (SUP) que utilize as tecnologias presentes na prancha Inteligente 

de SUP da empresa OCTO, os quais serão carregadas por energia solar 

fotovoltaica. As tecnologias supracitadas são: sistema eletrônico microcontrolado 

OCTO, rastreamento de atividade, iluminação LED para prática noturna e 

compartimento para o armazenamento dos pertences pessoais do praticante de 

SUP. As tecnologias combinadas tornam a prancha Inteligente OCTO diferente das 

demais pranchas, entretanto a empresa compreendeu que o fato de os usuários 

terem que comprar a prancha Inteligente OCTO para usufruir da remada noturna e 

destas tecnologias é um impedimento para maior consumo do sistema 

desenvolvido pela OCTO, devido ao alto custo da prancha para o usuário. Assim, a 

ideia de criação de um acessório de SUP, surgiu para facilitar o acesso e diminuir o 

custo para os consumidores, pois não seria necessário comprar a prancha OCTO 

uma vez que o próprio usuário poderia adquirir o acessório e acoplá-lo na sua 

prancha. Ao longo da presente Trabalho de Conclusão de Curso foi relatado o 

desenvolvimento do acessório de SUP, tendo como guia a metodologia GODP 

(Guia de Orientação para Desenvolvimento de Produtos) de Merino (2016). O 

produto resultante foi desenvolvido com o propósito de ser acoplado nas pranchas 

que os usuários já possuem e inclui o sistema microcontrolado OCTO, além de ser 

alimentado por um painel solar fotovoltaico. As principais vertentes teóricas deste 

trabalho se fundamentam no Ecodesign, Ecoeficiência, Ergonomia e Experiência 

de usuário. 

 

 

Palavras-chave: Stand Up Paddle; Sustentabilidade; Energia Solar Fotovoltaica; 

Design de produtos. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This monography's main goal is the creation of a Stand Up Paddle accessory 

which utilizes the technologies present in the OCTO company's smartboard for SUP. 

These technologies will be powered by solar photovoltaic energy and these 

technolgies will be: microcontrolled electronic system OCTO, activity tracking, LED 

lighting for night practice of SUP and water-sealed compartments for storage of the 

user's personal belongings. Despite the combination of items aforementioned making 

OCTO's smartboard unique, the company has recognized the fact that users have to 

buy it's smartboard in order to use the OCTO's system and fully enjoy night-time 

paddling, which translates into less acquisitions on behalf of the users, due to the 

high cost, for the user, of buying a new SUP board. Thus, the idea for the creation of 

a SUP acessory came to mind, in order to facilitate acess to consumers and diminish 

their costs, so they would not be required to purchase OCTO's smartboard, instead 

they could purchase the acessory and set it up themselves. In the following pages 

the development of this acessory for SUP will be described in-depth following the 

GODP (Guide for Orientation on Development of Produtcts) methodology developed 

by merino (2016). The resulting product proposition is to be attached to plain SUP 

board that users already posess and will include OCTO's microcontrolled system, 

while being powered by solar photovoltaic energy. The main focuses of this 

monography are: Ecodesign, Ecoeficiency, Ergonomics and User Experience. 

 

 

 

Key-words: Stand Up Paddle; Sustainability; Photovoltaic solar energy; Product 

Design  
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1. INTRODUÇÃO   

 

Ideias inovadoras são indispensáveis em tempos onde há urgência 

por soluções ecologicamente sustentáveis, viáveis economicamente, 

tecnológicas e que provoquem a curiosidade e o interesse de compra do 

usuário. Assim surge a oportunidade de desenvolver este Trabalho de 

Conclusão de Curso, como finalização do curso Superior de Tecnologia em 

Design de Produto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Santa Catarina. É também nesse âmbito, que em parceria com a empresa 

OCTO, se propõe o desenvolvimento de um acessório para Stand Up Paddle 

(SUP) que seja alimentado por energia solar fotovoltaica. 

A etapa atual do projeto da prancha inteligente de SUP da OCTO é 

de prototipagem da prancha, realizada pela empresa Powerlight, parceira da 

OCTO. Em paralelo, está sendo desenvolvida a ideia de carregar o sistema 

eletrônico OCTO com energia solar fotovoltaica.  

A empresa OCTO, procurava uma melhor solução para a 

distribuição do sistema eletrônico OCTO, de forma a torná-lo mais acessível 

economicamente ao usuário. Assim, a ideia de criação de um acessório de 

SUP, surgiu durante uma conversa com Alexandre Muller, dono da empresa 

OCTO. 

O acessório de SUP proposto será acoplado nas pranchas que os 

usuários já possuam e incluirá o sistema microcontrolado, com as tecnologias 

do sistema original presente na prancha, como iluminação LED para prática 

noturna e rastreamento de atividade. Este acessório também será carregado 

por energia solar fotovoltaica através de um painel solar. 

No decorrer deste documento, de acordo com a metodologia GODP 

(Guia de Orientação para Desenvolvimento de Projetos) desenvolvida por 

Merino (2016), será apresentado inicialmente sua justificativa e seus 

objetivos, seguidos pela metodologia projetual adotada. Será ainda feita uma 

breve apresentação da empresa parceira e do projeto da prancha inteligente 

OCTO, na sequência será apresentada a revisão de literatura com base no 

Ecodesign, Ecoeficiência, Ergonomia e Experiência do Usuário, os quais 

fundamentaram esta pesquisa e as etapas de desenvolvimento do projeto. 
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2. ETAPA -1 (OPORTUNIDADE) 

 

De acordo com a metodologia GODP, a primeira etapa é a de 

Oportunidade, na qual são identificadas as demandas do mercado e 

possibilidades projetuais. Nesta etapa foram apresentados o problema central 

do projeto, justificativa, objetivos gerais e específicos. 

 

2.1 PROBLEMÁTICA DE PROJETO  

 

O projeto da prancha inteligente OCTO teve início durante a pós-

graduação em Desenvolvimento de Produtos Eletrônicos, em 2015, período 

em que o proprietário da empresa OCTO, Alexandre Muller, era aluno no 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). Alexandre aprimorou o projeto e o 

inscreveu no concurso Sinapse da Inovação, no qual foi um dos primeiros 

colocados. 

 A autora conheceu e ficou interessada no projeto da prancha OCTO, 

assim com o intuito de adquirir novas competências e experiência real de 

mercado, a autora buscou trabalhar em conjunto com esta empresa na 

resolução de alguns obstáculos, uma vez que o projeto da prancha inteligente 

OCTO pareceu bastante atrativo, por possuir as seguintes tecnologias, as 

quais o acessório de SUP desenvolvido neste TCC abrange também: 

 

a) Iluminação da prancha por LEDs (Light Emitting Diode) - com 

possível sincronização com músicas e programação de 

frequência, além do on e off. Sendo que esta iluminação 

permite a prática noturna do esporte; 

b) Sensores que medem a temperatura da água e ambiente; 

c) Sistema de smart tracking (permite ao usuário a contagem de 

remadas feitas, percurso feito, número de calorias gastas); 

d) Compartimentos estanques, os quais impedem o contato da 

água com pertences do praticante de SUP (possibilitam ao 

usuário levar carteira, celular, chaves e demais pertences 

pessoais enquanto pratica o esporte); 
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e) Aplicativo OCTO: As informações dos sensores e smart 

tracking serão fornecidas ao usuário por bluetooth através de 

um aplicativo já desenvolvido pela empresa OCTO, instalado 

no celular do usuário.  

f) O sistema eletrônico alimentado por energia solar fotovoltaica. 

 

Apesar das tecnologias combinadas tornarem a prancha inteligente 

OCTO diferente das demais pranchas, após estudos de mercado e 

entrevistas qualitativas com usuários, a empresa compreendeu que o fato de 

os usuários terem que comprar a prancha inteligente OCTO para usufruir da 

remada noturna e destas tecnologias é um impedimento para maior consumo 

do sistema desenvolvido pela OCTO, devido ao alto custo da prancha.  

Assim, a ideia de criação de um acessório de SUP, surgiu durante 

uma conversa com Alexandre Muller, onde foi pensado numa versão portátil e 

modular do sistema eletrônico OCTO. Facilitando o acesso e diminuindo o 

custo para os consumidores, pois não seria necessário comprar a prancha 

OCTO uma vez que o próprio usuário poderia adquirir o acessório e acoplá-lo 

na sua prancha. 

O acessório de que trata este projeto contém as tecnologias já 

existentes na prancha supracitadas e ainda tomou em consideração o 

Ecodesign, Ergonomia e a Experiência do usuário. 

 

2.2. JUSTIFICATIVA  

  

O projeto da prancha inteligente OCTO, busca propiciar o relaxamento 

ao usuário ao manter contato com a natureza, praticar um esporte durante a 

noite de maneira segura, através da iluminação por meio da tecnologia LED, 

além do monitoramento da atividade física, o que é uma tendência atual de 

esportistas. 

Para o praticante de SUP, o acessório de SUP seria de fácil acesso, 

pois seria vendido em lojas de esporte e pela própria empresa OCTO. Seria de 

fácil acoplamento, de maneira que o próprio usuário possa acoplar o acessório 
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em sua prancha de SUP. Assim como teria um menor custo para o usuário, 

quando comparado com a compra de uma prancha de SUP que já venha com 

o sistema OCTO. Além de ser um produto alimentado por energia fotovoltaica, 

a qual é uma energia considerada renovável, para Villalva e Gazoli (2012) é 

uma energia considerada inesgotável para os padrões humanos de utilização. 

  O projeto teve a pesquisa desenvolvida em torno de quatro grandes 

vertentes: Ecodesign, Ecoeficiência, Ergonomia e Experiência de Usuário, pois 

não basta o acessório replicar o sistema da prancha OCTO, ele deve ser 

desenhado para servir o praticante de SUP da melhor forma. 

 

2.3 OBJETIVOS   

  

Para a elaboração deste projeto, são definidos aqui, o objetivo geral e 

os específicos, com base nas pesquisas preliminares para norteamento do 

projeto.  

 

2.3.1 Objetivo geral   

Desenvolver um acessório de SUP que utilize as tecnologias presentes 

no sistema eletrônico da prancha OCTO e proporcione ao usuário uma 

alternativa mais prática, segura e de menor custo para o consumidor quando 

comparado com a prancha OCTO.  

 

2.3.2 Objetivos específicos  

 

a) Estudar conceitos e práticas sobre Ecodesign e Ecoeficiência para 

desenvolver um produto que utilize uma fonte de energia menos 

impactante ambientalmente.  

b) Investigar o conceito, tecnologia e aplicações de painéis solares 

fotovoltaicos para alimentar o sistema eletrônico OCTO e incorporá-los 

harmonicamente no design do acessório; 
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c) Compreender o sistema eletrônico OCTO com o fim de incorporá-lo 

dentro de um compartimento estanque, sem interferir nas ligações 

elétricas com o painel fotovoltaico e LEDs.  

d) Estudar sobre ergonomia no SUP, experiência de usuário e materiais 

para desenvolver um produto resistente com um design prático; 

e) Desenvolver um acessório que venha a ser comercializado pela 

empresa OCTO, utilizando como fonte a energia fotovoltaica. 
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3.  METODOLOGIA PROJETUAL 

 

  Neste projeto de TCC foi utilizada a metodologia GODP (Guia de 

Orientação para Desenvolvimento de Produtos) desenvolvida por Merino 

(2016). Esta metodologia é centrada nos seguintes blocos de referência: 

a) Produto: O resultado de um projeto pode ser tangível (produto físico / 

peça gráfica, - por exemplo) ou intangível (produto digital, serviço); 

b) Usuário: Quem irá utilizar o produto (mapear todos os envolvidos); 

c) Contexto: Meio em que acontece a interação do produto com o 

usuário, onde o produto está inserido. 

Após definido os blocos de trabalho, é iniciada a prática projetual com os 

momentos de projeto e suas respectivas etapas, assim como é mostrado na 

figura 1. 

 

 

Figura 1 - Metodologia GODP 

 

Fonte: site do Núcleo de Gestão de Design (www.ngd.ufsc.br), 2016 

 

Como podemos ver na figura 1, o guia apresenta três momentos no 

processo de desenvolvimento de projeto: Inspiração (etapas -1/0/1), Ideação 

http://www.ngd.ufsc.br/
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(etapas 2/ 3) e Implementação (etapas 4/5/6). Onde cada etapa possui um 

objetivo especifico a ser realizado: 

  

a)  Etapa -1 (Oportunidades): Identificação de oportunidades de 

mercado; 

b) Etapa 0 (Prospecção): Identificação da demanda/ problemática 

central que norteará o projeto; 

c) Etapa 1 (Levantamento de dados): Coleta de dados em diferentes 

fontes; 

d) Etapa 2 (Análise de dados): Organização e análise de dados para 

definir as estratégias de projeto; 

e) Etapa 3 (Criação): Geração de conceitos e alternativas de projeto.  

(Ao final é escolhida a alternativa que melhor responde 

especificações e objetivos de projeto.); 

f) Etapa 4 (Execução): Testes e Ajustes organização da produção; 

g) Etapa 5 (Viabilização): Verificações finais e Viabilização da produção; 

h) Etapa 6 (Verificação Final): Acompanhamento e verificação posterior 

a produção. 
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4. ETAPA 0 (PROSPECÇÃO) 

 

Na etapa de Prospecção é realizada a busca de patentes, onde se 

pretende encontrar patentes ou desenhos industriais que são concorrentes ou 

similares do produto a ser desenvolvido, bem como o levantamento preliminar 

de mercado, no caso deste projeto, sobre a empresa OCTO e a prancha 

inteligente OCTO. 

 

4.1 A EMPRESA: OCTO - GESTÃO DE PROJETOS, CONSULTORIA E 

COMÉRCIO 

 

A OCTO Gestão de Projetos é uma empresa startup que desenvolve 

projetos e presta consultoria no desenvolvimento de projetos de produto. 

  Afirma Kegler (2015) que a origem do nome provém do latim octus que 

significa Oito. O número oito deitado (∞) simboliza o infinito, e representa a 

inexistência de um começo ou fim. Curiosamente, em vários idiomas a palavra 

oito é escrita como a palavra noite sem a letra (n), simbolizando o novo dia e o 

despertar da consciência. Em Alemão e Holandês = nacht e acht, Inglês = 

night e eight, Francês = nuit e huit, Espanhol = noche e ocho, Português = 

noite e oito, Latim = nox e octus, dentre outras línguas. 

De acordo com as informações da empresa, a OCTO conta também com 

uma equipe multidisciplinar, das áreas de design, marketing, fabricação digital, 

engenharia de software e engenharia eletrônica.   

 

4.1.1 Projeto OCTO: prancha de SUP inteligente  

 

Conforme supracitado, o projeto da prancha inteligente OCTO surgiu de 

um trabalho acadêmico de pós-graduação em desenvolvimento de produtos 

eletrônicos, projetado e desenvolvido por Alexandre Müller. Após a 

participação no desafio IFSC de ideias inovadoras o projeto foi inscrito no 

concurso Sinapse da Inovação, o qual financia projetos no estado de Santa 

Catarina. O projeto foi um dos vencedores do concurso e desde então tem 
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sido aprimorado de forma continua. A prancha inteligente foi também 

reconhecida como um dos seis melhores projetos  entre 1.7 mil ideias 

submetidas à 5ª edição do concurso Sinapse da Inovação, o que levou à 

menção honrosa pelo governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo e 

pela reitora do Instituto Federal de Santa Catarina, Maria Clara Schneider 

durante a cerimônia de atribuição do prêmio do Sinapse da Inovação, como é 

mostrado na figura 2 abaixo. 

A empresa OCTO tem uma parceria com a empresa Powerlight de 

propriedade de Guda Arruda de Florianópolis. Atualmente, o projeto está em 

fase de prototipação, onde a empresa Powerlight contribui na parceria fazendo 

o shape da prancha inteligente de SUP, de acordo com os requisitos pedidos 

pelo dono da empresa OCTO, para então poder ser incorporado o sistema 

eletrônico da OCTO.  

 

Figura 2 - Alexandre Muller com Raimundo Colombo e Maria Clara Schneider 

 

Fonte: OCTO Gestão De Projetos, Consultoria e Comércio, 2016  

 

O diferencial da prancha OCTO para uma prancha padrão de SUP é a 

combinação de várias utilidades num único produto, como é representado na 

figura 3, a qual mostra um protótipo da prancha inteligente OCTO. 

a) Iluminação da prancha por LEDs - com possível sincronização com 

músicas e programação de frequência, além do on e off; 

b) Medição da temperatura da água e do ambiente; 

c) Sistema de smart tracking - permite ao usuário a contagem de remadas 

feitas, percurso feito, número de calorias gastas; 

d) Compartimentos estanques - impedem o contato da água com 

pertences pessoais do praticante de SUP; 

http://sc.sinapsedainovacao.com.br/5a-edicao-do-sinapse-bate-recorde-com-mais-de-17-mil-ideias-inscritas/
http://sc.sinapsedainovacao.com.br/5a-edicao-do-sinapse-bate-recorde-com-mais-de-17-mil-ideias-inscritas/
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e) Aplicativo da OCTO – valores de temperatura, smart tracking, nível de 

bateria serão fornecidas ao usuário através de um aplicativo 

desenvolvido pela empresa OCTO, instalado no celular ou tablet do 

usuário; 

f) Painel solar fotovoltaico – painel solar será incorporado na prancha 

OCTO e alimentará o sistema eletrônico, ideia a qual está em fase de 

desenvolvimento pela empresa OCTO; 

g) Botão Capacitivo – liga e desliga a iluminação da prancha 

manualmente; 

h) Deck com material antiderrapante; 

i) Leash – corda presa na prancha e no tornozelo/mão do usuário, evita o 

afastamento entre esportista e produto; 

j) Pega – localizada no centro da prancha, facilitando para o usuário 

“abraçar” a prancha para transportá-la.  

 

Figura 3 - Prancha OCTO na Lagoa da Conceição - SC 

 

  Fonte: OCTO Gestão De Projetos, Consultoria e Comércio,  

com indicações feitas pela autora, 2016 

Cabe salientar que o acessório de SUP desenvolvido durante este trabalho 

de TCC não engloba deck, leash nem pega por não ser o desenvolvimento de 

uma prancha. O acessório engloba:  
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a) Sistema de iluminação de LEDs; 

b) Compartimento estanque;  

c) Sistema smart tracking; 

d) Medição da temperatura ambiente e da água; 

e) Comunicação com aplicativo OCTO; 

f) Carregado por energia solar fotovoltaica. 

4.2. REGISTROS DE PATENTES 

 

A busca de patentes foi realizada no site do INPI (Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial) e no Google Patents, o qual possui registros de 

patentes e desenhos industriais internacionais.  

As palavras-chave foram stand up paddle; SUP; surf; fotovoltaica; 

paddleboards; solar panels e LEDs. Os projetos selecionados e demonstrados 

no quadro 1 abaixo são os que englobavam SUP e painéis fotovoltaicos, 

compartimentos em pranchas, bem como pranchas que possuem sensores. 

Quadro 1 - busca de patentes
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Fonte: própria autoria, 2017 

 

A partir da busca feita no INPI e Google Patents, foi possível notar que não 

existem registros de um acessório de SUP como o que está sendo proposto 

neste trabalho de TCC, demonstrando uma lacuna no mercado.  
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5. ETAPA 1 (LEVANTAMENTO DE DADOS) 

 

Na etapa de Levantamento de Dados é realizada a coleta de dados em 

diferentes fontes.  

Neste TCC foram realizados levantamentos de material bibliográfico sobre 

Ecodesign e Ecoeficiência, Energia solar fotovoltaica, Experiência do usuário e 

Ergonomia no SUP. Esta etapa também abrangeu pesquisa de campo, que 

inclui a observação in loco sobre a prática do esporte, a realização de 

pesquisa com os usuários, análise de materiais e de concorrentes e similares.  

 

5.1 ECOEFICIÊNCIA E ECODESIGN   

 

As ações em busca de desenvolvimento tecnológico do ser humano 

podem gerar ações negativas ao ecossistema. Contudo elas podem ocorrer 

desde que não prejudiquem de forma irreversível a condição de equilíbrio do 

meio ambiente nem afetem a resiliência do ecossistema. Sendo resiliência, de 

acordo com Manzini e Vezzoli (2011), a capacidade de sofrer uma ação 

negativa sem sair de sua condição de equilíbrio de maneira irreversível.  

Pigosso (2008) afirma que Ecodesign pode ser definido como uma 

abordagem de gestão ambiental, onde o projetista preocupa-se, analisa e tenta 

minimizar os impactos ambientais causados durante todo o ciclo de vida do 

produto. O Ecodesign busca integrar decisões que minimizem o impacto 

ambiental gerado, contudo não comprometam a funcionalidade, estética, 

qualidade e custo do produto em desenvolvimento.  

As empresas que integram aspectos ambientais no desenvolvimento de 

seus produtos consideram as seguintes questões, de acordo com o trabalho de 

Pigosso (2008):  

a) Integrações prévias dos aspectos ambientais no projeto do produto;  

b) Análise do Ciclo de vida do produto;  

c) Se o produto está adequado para as funcionalidades para os quais 

foi projetado (como usabilidade, vida útil, modularidade, etc.); 

d) Considerações de quais aspectos ambientais são mais relevantes;  

e) Trocas compensatórias na busca de melhores soluções. 
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Ecoeficiência para Rocha e Azevedo (2016) é a forma de produzir bens 

de consumo e serviços competitivos no mercado com o menor consumo de 

recursos naturais, gerando o mínimo de alterações negativas possíveis ao meio 

ambiente, satisfazendo as necessidades humanas e mantendo a qualidade de 

vida. Algumas estratégias podem ser adotadas como:  

a) Revalorização de resíduos e subprodutos; 

b) Criação de novos e melhores produtos; 

c) Alterações das relações entre consumidor e mercado.  

Deste modo, a criação de produtos e serviços com novas e melhores 

funcionalidades, seguindo regras de Ecodesign, e melhorando o seu 

desempenho ambiental, podem contribuir para a Ecoeficiência. 

Fazendo correlação entre os conceitos de Ecodesign e Ecoeficiência é 

possível considerar que Ecodesign é uma área de estudo do design usada por 

empresas para alcançar a Ecoeficiência, onde o projetista deve pensar em 

requisitos e soluções as quais minimizem o impacto ambiental causado, assim 

como deve pensar em desenvolver um produto que seja competitivo no 

mercado.    

 
Na busca da sustentabilidade, os requisitos ambientais deveriam ser 
prioritários, mas a verdade é que uma solução voltada para os 
critérios de redução do impacto ambiental, para ser vencedora, 
também deve ser economicamente praticável, além de ser 
socialmente atraente; deve ser, portanto, ecoeficiente.  (MANZINI e 
VEZZOLI, 2011, p.112) 

 

Para este trabalho de TCC foram atribuídos alguns aspectos sobre 

Ecodesign e Ecoeficiência, de acordo com Manzini e Vezzoli (2011), os quais 

contribuíram para o desenvolvimento do acessório: 

a) Modularidade (componentes são substituíveis); 

b) Uso de energia renovável e limpa (energia solar fotovoltaica). 

 

 

 



30 

 

 

5.2 ENERGIA SOLAR  

 

Afirmam Villalva e Gazoli (2012), que o Sol é a principal fonte de energia 

do planeta, podendo suprir milhares de vezes as necessidades mundiais de 

energia. A energia solar é uma energia limpa e renovável, pois é proveniente 

do sol. Entende-se por energia renovável aquelas consideradas inesgotáveis 

para os padrões humanos de utilização. O conceito de energia limpa, 

frequentemente é associado às fontes renováveis, pois quando comparado 

com os impactos ambientais causados por combustíveis fósseis, a energia 

limpa apresenta um reduzido impacto ambiental, não originando resíduos ou 

poluentes. 

Durante o desenvolvimento de um produto que cause menos impacto ao 

meio ambiente, é abordado um dos critérios estudados sobre Ecodesign: o 

tipo de fonte de energia que será usado para sustentar o funcionamento de um 

produto. O tipo de fonte de energia escolhido pode realizar a mesma função, 

com a mesma qualidade, contudo o impacto ambiental que ele causará pode 

ser maior ou menor.   

Além do mais, sustentabilidade quer dizer também disponibilidade de 
recursos energéticos para as gerações futuras e é igualmente 
importante saber quais recursos estão em riscos de exaurir-se e 
quais fontes que, por sua vez, são renováveis. Como por exemplo, a 
energia solar, assim como a eólica e hidrelétrica. (MANZINI e 
VEZZOLI, 2011, p.168) 

 

Uma fonte de energia sustentável deve respeitar os seguintes critérios, 

de acordo com o trabalho de Dienstmann (2009): 

a) Não deve esgotar um recurso natural durante seu uso; 

b) Não deve gerar uma consequência negativa para a sociedade ou 

para o meio ambiente; 

c) Deve produzir durante o seu ciclo de vida mais energia do que a 

energia gasta para fabricar seu sistema.  
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5.3 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA   

 

Atestam ainda Hinrichs, Kleinbach e Reis (2015), que a energia 

proveniente do Sol pode ser utilizada para produzir eletricidade através do 

efeito fotovoltaico, onde há a conversão direta de energia solar em 

eletricidade. 

Uma Célula Fotovoltaica (FV), assim como é representada na figura 4 

abaixo, sozinha produz pouca energia e apresenta uma tensão elétrica baixa, 

contudo várias células podem ser ligadas em série para fornecer uma grande 

quantidade de energia elétrica e aumentar a tensão, formando os ditos painéis 

ou módulos fotovoltaicos, acreditam Villalva e Gazoli (2012). 

 

Figura 4 - Célula fotovoltaica 

 

Fonte: http://www.paineisfotovoltaicos.com/funcionamento.php, 2017 

 

     De acordo com Villalva e Gazoli (2012), cerca de 95% das células 

fotovoltaicas são fabricadas de silício, provenientes do mineral quartzo, pois é 

um  material abundante, não tóxico e barato. Existindo três tipos de células 

FV, classificadas conforme sua metodologia de fabricação, de acordo com 

Villalva e Gazoli (2012). A figura 5 abaixo representa os tipos de painel solar 

fotovoltaico. 

a) Silício Monocristalino: obtem-se a partir de barras cilíndricas de silício 

monocristalino, e sua eficiência de conversão de luz solar em 

eletricidade é da ordem de 15%. 

b) Silício Policristalino: processo de fabricação mais barato que o 

monocristalino. Produzidas a partir de blocos de silício, e sua 

http://www.paineisfotovoltaicos.com/funcionamento.php
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eficiência de conversão de luz solar em eletricidade  é da ordem de 

13%. 

c) Silício Amorfo: é um tipo de filme fino de silício, é a deposição de 

camadas de silício sobre superfícies de vidro ou metal, e sua 

eficiência de conversão de luz solar em eletricidade varia de 5% a 

7%. 

 

Figura 5 - Painéis feitos de Filme fino de silício, silício monocrisitalino e policristalino 

 

Fonte: http://www.exsolar.co.za/mono-vs-poly-vs-thin-film-panels.html, 2017 

 

As vantagens gerais da energia solar fotovoltaica e desvantagens, 

respectivamente, de acordo com a autora Braga (2008, p.31) são:  

a) Não consome combustivel; 

b) Não produz contaminação ambiental nem poluição;  

c) É silencioso;  

d) Tem uma vida útil superior a 25 anos;  

e) É resistente a condições climáticas extremas;  

f) Não possui peças móveis e, portanto exige pouca manutenção;  

g) Gera energia mesmo em dias nublados. 

 

E as principais desvantagens são:  

a) As células fotovoltaicas necessitam de tecnologia sofisticada para 

sua produção;  

b) O custo inicial de investimento é alto;  

c) Seu rendimento é atrelado ao índice de radiação, temperatura, dentre 

outros. 

http://www.exsolar.co.za/mono-vs-poly-vs-thin-film-panels.html
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5.3.1 Sistemas fotovoltaicos autônomos 

 

Existem os sistemas fotovoltaicos autônomos e os sistemas fotovoltaicos 

ligados diretamente à rede elétrica. Os autônomos são aplicados em sistemas 

de iluminação pública, carregamento de baterias de veículos elétricos, 

fornecimento de energia para aparelhos eletrônicos portáteis (como os 

representados nas figuras 6 e 7), dentre outros, citados por Villalva e Gazoli 

(2012). 

Figura 6 - Aparelho eletrônico portátil, carregador solar portátil 

 

Fonte: https://www.dezeen.com/2017/01/08/solartab-c-photovoltaic-charger-uses-

sunshine-power-laptops/, 2017 

 

Figura 7 - Carro familiar alimentado por energia solar 

 

Fonte: https://www.dezeen.com/2013/07/04/stella-solar-powered-family-car-by-

eindhoven-university-of-technology/, 2017 

 

O painel solar fotovoltaico utilizado no protótipo da prancha OCTO é do 

tipo IP65 de silicio policristalino de 370x250x18 mm (AxLxP) envolvido por 

uma resina resistente a água. A terminologia IP65 (International Protection) foi 



34 

 

 

implementada pela Comissão Internacional de Eletrotécnica, relacionada às 

características dos materiais. O último número da terminologia IP65 indica o 

grau de resistência do material a água. Sendo o último número 5, significa que 

o material, no caso o painel solar fotovoltaico, aguenta um jato forte de água 

de qualquer direção sem danificar o equipamento. A bateria usada pela 

empresa OCTO é do tipo Íons-lítio de 3000 miliamperes/hora, e demora três 

horas para atingir sua carga total. Com os LEDs da prancha OCTO ligados e 

carregando o celular do usuário, a bateria fornece energia para até seis horas 

consecutivas ligada. A bateria e os demais sistemas eletrônicos da prancha 

OCTO, ficarão dentro de um compartimento estanque IP65, isolados da água, 

sendo suas dimensões 120x100x50 mm (AxLxP). 

Neste projeto de TCC, o compartimento estanque, no qual fica inserido 

o sistema eletrônico OCTO e a bateria, foram os mesmos utilizados pela 

empresa OCTO. Contudo o painel solar fotovoltaico do acessório não foi o 

mesmo utilizado no protótipo da prancha OCTO, já que por ser o 

desenvolvimento de um acessório, o painel não necessita ter um porte tão 

grande quanto ao da prancha OCTO, pois a demanda de energia é menor.  

 

 

5.3.2 Ciclo de vida e Payback Time dos painéis fotovoltaicos  

 

Uma maneira de haver mudanças benéficas, em prol do equilíbrio entre 

ecossistema e sociedade atual, seria o pensamento nos ciclos de vida dos 

produtos tornando-os compatíveis com o ciclo de vida do meio ambiente.  

  Afirmam Manzini e Vezzoli (2011) que o ciclo de vida de um produto, 

afim de reduzir o impacto ao meio ambiente, deve ser um ciclo biocompativel 

com o ciclo natural do ecossistema. De maneira que a matéria prima mesmo 

depois de processada e tornada um produto industrial, seja reintroduzida no 

ecossistema sob a forma de lixos biodegradáveis.  

De acordo com a tese de mestrado de Adriano (2015) as fases do ciclo 

de vida dos painéis fotovoltaicos são: 

a) O ciclo de vida dos painéis fotovoltaicos inicia-se com a extração de 

sílica; 
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b) Em seguida vem a produção da célula. Nesta fase ocorre o maior 

consumo energético do ciclo de vida; 

c) Na montagem do painel fotovoltaico, as células são conectadas em 

cadeia com contatos de prata, alumínio ou cobre na parte frontal e 

posterior; 

d) Embalagem e armazenamento dos módulos; 

e) Transporte da indústria para consumidor intermediário (empresa) ou 

final (usuário); 

f) Venda dos painéis produzidos para os consumidores; 

g) O uso do painel fotovoltaico tem um tempo máximo 30 anos de 

funcionamento; 

h) O final do ciclo corresponde ao desmantelamento. Quando o painel 

chega ao fim de vida é recolhido e direcionado para entidades 

competentes na área de recolha de resíduos, prosseguindo com o 

desmantelamento, enviando alguns componentes para reciclagem e 

os que não podem ser reciclados para aterro. No processo mais 

comum de reciclagem, 80% do painel é reaproveitado em peso; 

Para maior entendimento sobre ciclo de vida dos painéis fotovoltaicos 

como um todo, foram estudados os efeitos sobre a água, ar e solo causados 

pelo ciclo de vida dos painéis fotovoltaicos. Os gráficos abaixo, da dissertação 

de mestrado de Adriano (2015), mostram análises de comparação entre a 

tecnologia fotovoltaica com a tecnologia hídrica, eólica e o gás natural. Nesta 

comparação, estão englobados os indicadores sobre água, solo e ar. 

No gráfico 1 mostra os dados sobre a extração de água. As tecnologias 

Si-c mono (silício monocristalino) e Si-c poli (silício policristalino) necessitam 

deste recurso, principalmente na fase de produção da célula, para o 

arrefecimento das caldeiras. 
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Gráfico 1: Dados sobre a extração de água 

 

Fonte: dissertação de mestrado de ADRIANO (2015), p.43 

A tecnologia fotovoltaica apresenta os valores mais baixos para o uso do 

solo, assim como mostra no gráfico 2. A maioria dos sistemas fotovoltaicos 

encontram-se instalados no topo ou fachada de edifícios. 

 

Gráfico 2: Dados sobre uso do solo  

 

Fonte: dissertação de mestrado de ADRIANO (2015), p.45 
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No gráfico 3, a tecnologia Si-c mono e Si-c poli mostra que são 

necessárias certas quantidades de energia para a produção da célula. 

 

Gráfico 3: Dados sobre emissão de gases que contribuem para efeito estufa  

 

Fonte: dissertação de mestrado de ADRIANO (2015), p.46 

 

Após análise dos efeitos do ciclo de vida dos painéis fotovoltaicos sobre 

a água, ar e solo conclui-se que a energia solar fotovoltaica é uma energia de 

baixo impacto ambiental. 

Além da análise do ciclo de vida, também se pode analisar o tempo que 

é necessário para um painel fotovoltaico produzir energia, sendo uma 

quantidade equivalente à energia gasta quando este mesmo painel fora 

produzida e instalado, este tipo de análise se chama Payback Time. O gráfico 

4 a seguir mostra o tempo de Payback do painel solar fotovoltaico, de acordo 

com a fonte NREL (National Renewable Energy Laboratory) do trabalho do 

autor Dienstmann (2009). 
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Gráfico 4 - Payback Time painel solar fotovoltaico 

 

Fonte: NREL (National Renewable Energy Laboratory) do trabalho do autor 

Dienstmann, 2009 

 

Considerando que a vida útil de um painel fotovoltaico é de acima de 20 

anos, percebe-se de acordo com o gráfico acima, que quase todos os tipos de 

painel fotovoltaico compensam em termos de balanço energético. 

 

5.4 ERGONOMIA NO SUP  

Afirma Iida (2005), que a ergonomia estuda os diversos fatores que 

influenciam no desempenho do usuário ao realizar um trabalho, procurando 

reduzir as consequências nocivas ao trabalhador.  

Para uma boa relação entre produto e usuário, é necessário se ater a 

qualidades estéticas, técnicas e ergonômicas. Algumas características de um 

produto ergonômico são: fácil manuseio, adaptação antropométrica, 

fornecimento claro de informações, compatibilidade de movimentos, etc. 

A ergonomia no esporte, juntamente da biomecânica, trata da relação 

entre usuário e equipamento utilizado. De acordo com a monografia de Kegler 

(2015) o número de praticantes de SUP vem crescendo, contudo em sua 

maioria são usuários iniciantes, sem conhecimento prévio suficiente para 

praticar SUP de maneira ergonômica, trazendo assim danos futuros ao corpo. 
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No livro Ergonomia do Objeto (2012) de Gomes Filho, o autor faz 

análises ergonômicas dos postos de trabalho/atividades, analisando o 

relacionamento entre usuário, atividade e objeto. Assim Gomes Filho (2012) 

afirma a existência do posto de trabalho móvel, que poderia ser, por exemplo, 

uma atividade esportiva, como a relação entre a prancha de surfe e o surfista.  

Uma atividade esportiva que pode ser considerada um posto de 
atividade. (..) o conceito de posto de atividade móvel, como o é 
também o conjunto de postos formados por ciclista - bicicleta, por 
motociclista - motocicleta, esqueitista - skate, asa-delta – piloto. 
(GOMES FILHO, 2012, p.150) 

 

De acordo com os aspectos ergonômicos que caracterizam o posto de 

trabalho móvel do surfe – surfista segundo Gomes Filho (2012, p. 150), é 

possível transpô-los e pontuar quais são os aspectos ergonômicos para o 

esporte de SUP, já que são semelhantes. Os aspectos para SUP são:  

a) Tamanho e configuração física mais adequada da prancha, em 

função de qual modalidade de SUP o usuário irá praticar; 

b) Natureza da atividade. Ter conhecimento de qual nível de habilidade 

o praticante está. Bem como saber quais tipos de desafios o 

praticante vai enfrentar, como longas distâncias, ou obter maior 

velocidade, dentre outras; 

c) Operador do posto. Se o próprio usuário possui capacidades físicas 

e mentais, força, habilidade, precisão no controle e manejo da 

prancha.  

 

5.4.1 A prática do Stand Up Paddle 

 

Atesta Kegler (2015) que por ser um esporte de fácil aprendizado, o SUP 

pode ser praticado por mulheres, gestantes, homens, pessoas com deficiência 

motora, crianças de qualquer idade e sem qualquer preparação física. Pois 

basta ficar em pé sobre a prancha, e se deslocar através do uso de um remo. 

Para não haver futuras lesões ao praticante, é necessário que o esporte seja 

praticado de maneira harmônica e ergonômica, beneficiando a relação entre 

prancha e usuário. 
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O usuário deve ficar de pé sobre a prancha, de maneira que a distância 

entre seus pés sejam aproximadamente a mesma da largura dos ombros, em 

uma posição estável e confortável. O usuário deve também posicionar o corpo 

no centro do comprimento da prancha para melhor equilíbrio e dobrar os 

joelhos ligeiramente. A remada deve ser iniciada de maneira que o braço seja 

alongado em toda sua extensão, mas não ultrapasse a linha dos ombros do 

praticante na volta. A figura 8 abaixo mostra como o movimento de SUP deve 

ser feito sem prejudicar o corpo do praticante a longo prazo. 

 

Figura 8 - movimento de prática de SUP 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/tashabon72/sup/, 2017 

         Sendo necessário manter o equilíbrio constante na prancha, músculos 

como o do abdômen e pernas devem se manter contraídos grande parte do 

tempo. Os braços também são exigidos na prática do esporte, já que remar é 

fundamental para o deslocamento sob a água. A figura 9 a seguir representa 

quais músculos são mais estimulados durante a prática de SUP. 

 

Figura 9 - Músculos estimulados durante a prática de SUP 

 

Fonte: http://como.nauticpedia.com/motivacion-para-aprender-stand-paddle-surf/,  2017 

https://br.pinterest.com/tashabon72/sup/
http://como.nauticpedia.com/motivacion-para-aprender-stand-paddle-surf/
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A localização na prancha para o acoplamento do acessório de SUP, de 

maneira que não interfira no movimento fluido de remada no SUP, será na 

parte frontal da prancha. Pois como é observado na figura 10, o usuário fica 

em pé na prancha sobre o deck, que é o local que proporciona maior equilíbrio 

ao usuário durante a prática do esporte. 

 

Figura 10 – localização deck 

 

Fonte: http://www.jp-australia.com/2013/actionshots/800x450/jp13sup-sportstAir-dc-04-

postonjski.jpg, 2017 

5.4.2 Modalidades de SUP 

 

O esporte SUP abrange diversas modalidades, a mais comum é SUP de 

lazer, o qual é feito por praticantes que buscam diversão, contato com a 

natureza, exercício físico moderado e um descanso das tarefas do dia-a-dia. 

As modalidades competitivas e autônomas de SUP, de acordo com os dados 

da CBSUP (Confederação brasileira de stand up paddle), são:   

a) SUP lazer (passeios entretenimento e diversão);  

b) SUP Race (competições de corridas);  

c) SUP “Rafting” (deslizar corredeiras);  

d) SUP Wave (Surfar ondas com o SUP);  

e) Down Wind (remar a favor das ondas e vento);  

f) SUP Maratona (competições de longa distância);  

g) SUP Fish (Pesca com o SUP); 

h) SUP Challenge (Desbravar novos lugares e ou travessias de longa 

distância); 

Deck 

 

Parte frontal  

da prancha 

http://www.jp-australia.com/2013/actionshots/800x450/jp13sup-sportstAir-dc-04-postonjski.jpg
http://www.jp-australia.com/2013/actionshots/800x450/jp13sup-sportstAir-dc-04-postonjski.jpg
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i) SUP Yoga (Yoga sobre a prancha de SUP). 

Conforme qual tipo de modalidade o usuário vai praticar, as pranchas 

possuem características diferentes. A modalidade de SUP surf por exemplo, 

requer um tipo de prancha de medidas menores e extremidades mais 

pontiagudas para o atleta realizar as manobras nas ondas, diferente da 

prancha de lazer, a qual deve ter medidas maiores e extremidades mais 

arredondadas, para dar maior estabilidade ao praticante. Existe ainda a 

prancha híbrida de SUP, a qual possui características para remadas em águas 

calmas ou agitadas, como é o caso da prancha inteligente OCTO. Na figura 11 

é possível visualizar os diferentes tipos de pranchas de SUP. 

 

Figura 11 - tipos de pranchas de SUP 

 

Fonte: http://cdn1.standupjournal.com/wp-content/uploads/2013/11/types-of-standup-

paddleboards.jpg, com modificações da própria autora, 2017 

5.4.3 Tamanho das pranchas de SUP 

 

A escolha do tamanho da prancha de SUP é essencial para o melhor 

desempenho do esporte, pois impacta diretamente no esforço relacionado 

para desempenhá-lo. Abaixo segue o quadro 2 cuja origem é a monografia de 

Kegler (2015), relacionando o peso do usuário, o tamanho da prancha em 

polegadas e o nível de habilidade para SUP que o usuário se encontra.  

 

 

 

 

http://cdn1.standupjournal.com/wp-content/uploads/2013/11/types-of-standup-paddleboards.jpg
http://cdn1.standupjournal.com/wp-content/uploads/2013/11/types-of-standup-paddleboards.jpg
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Quadro 2 - tamanho da prancha e peso do usuário 

 

Fonte: 

http://professorpetry.com.br/Ensino/Defesas_Pos_Graduacao/Defesa_55_Alexandre_Kegler_F

abricação Digital no Projeto de Produto Eletrônico - Case Stand Up Paddle Inteligente.pdf, 

2017 

 

Observando os dados do quadro, é percebido que quanto maior a 

habilidade do usuário, menor será o tamanho da prancha, pois o usuário já 

possui maior equilíbrio e permitindo fazer manobras com a prancha. E que 

quanto maior o peso do usuário maior será a prancha, permitindo que a 

prancha flutue ao nível da água.  

 

5.5 EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 

 

           A pesquisa com o usuário faz parte da etapa 1 de levantamento de 

dados da metodologia GODP. Após as buscas teóricas sobre o esporte SUP, 

foi observada a necessidade de buscar informações diretamente com os 

usuários de SUP, bem como com estandes que alugam pranchas de SUP. 

Assim é possível entender os benefícios que o SUP traz ao usuário, tanto 

emocionalmente como fisicamente.    

Foram realizadas pesquisas de observação comportamental nas praias 

e lagoas da Grande Florianópolis-SC, tais como: Campeche, Barra da lagoa, 
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Jurerê Internacional, Pântano do Sul, Guarda do Embaú, Cacupé, Lagoa do 

Peri, Lagoa da Conceição, Barra de Ibiraquera e Sambaqui. Onde foi possível 

perceber que os usuários são dos dois gêneros e de diferentes idades, bem 

como praticam o esporte de diversas maneiras. Todos em busca da sensação 

de bem-estar, procurando ficar em contato com a natureza, família, amigos, 

além da prática de exercício físico. 

As figuras 12 e 13, adiante foram disponibilizadas pelos representantes 

de estandes de SUP em Florianópolis –SC, os quais participaram das 

pesquisas com o usuário realizadas neste trabalho de TCC, cujos resultados 

serão mostrados no decorrer do trabalho. As fotografias foram disponibilizadas 

pelos estandes:  SUP Adventure (localizada na Lagoa da Conceição) e SUP 

Sambaqui (localizada em Sambaqui). 

 

Figura 12 - Experiência do usuário (gêneros e idades) 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

 

As pesquisas de observação comportamental e as fotografias apontam a 

diversidade de tipos de usuários de SUP: são pais com filhos, idosos, pessoas 

com seus animais de estimação, grupos de amigos e também crianças 

praticando sozinhas o esporte.  
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Figura 13 - Experiência do usuário  

 

Fonte: própria autoria, 2017 

 

As várias maneiras e modalidades que os usuários praticam SUP são 

muitas. Alguns praticam ajoelhados para ganhar maior estabilidade, outros 

praticam a modalidade SUP yoga, assim como outros praticantes usam a 

prancha para diversão e realização de acrobacias.   

A pesquisa de experiência do usuário auxilia a perceber quem são os 

usuários de SUP, como perfil, gênero e idade. Assim como ajuda a entender 

melhor como o usuário realmente se porta na prancha de SUP. Mostrando que 

ele pratica de modo tradicional o SUP, ficando de pé na prancha e remando, 

contudo, também pratica o esporte da sua maneira peculiar, em busca do bem-

estar e superação de limites.  

5.5.1 Entrevistas com estandes de SUP 

 

Após pesquisa inicial da localização dos estandes que alugam pranchas 

de SUP em Florianópolis - SC, foram realizadas entrevistas informais, com os 

representantes de cada estande, com base em perguntas estruturadas 

anteriormente, as quais estão no apêndice B deste trabalho de TCC. 
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Os estandes entrevistados fazem eventos e alugam pranchas de SUP 

durante a noite são: SUP Adventure (localizada na Lagoa da Conceição) e 

SUP Sambaqui (localizada em Sambaqui).  

Os outros estandes entrevistados, alugam pranchas de SUP somente 

de dia, são os seguintes estandes: Floripa SUP Club (localizada na Lagoa da 

Conceição); Easy SUP (localizada na Lagoa da Conceição); SUP Lagoa para 

todos (localizada na Lagoa da Conceição); SUP Ibiraquera (localizada na 

Barra da Ibiraquera). 

Com base nas respostas de cada representante de estande foi possível 

perceber um padrão de comportamentos e costumes dos praticantes de SUP. 

O dia da semana mais procurado pelos praticantes de SUP são aos finais de 

semana e entre 10h e 16h. Os tipos de praticantes que alugam as pranchas 

são três: iniciante (aluga por diversão), iniciante (procura progressão) e 

intermediário/avançado (aluga a prancha onde quer praticar SUP, caso não 

queira levar a prancha própria). Sendo que a maioria das pessoas que alugam 

pranchas de SUP são iniciantes. Quem tem mais contato com o esporte utiliza 

uma mochila à prova de água para guardar e transportar os objetos quando 

praticam. Ou as próprias pranchas possuem redes para colocar remo e 

mochilas, assim como é mostrado na figura 14. 

 

Figura 14 - Transportar objetos em prancha de SUP 

 

Fontes: http://www.artinsurf.com.br/pranchas-de-sup/sup-inflavel-112, 2017 

http://www.paddlesurf.com.br/art-in-surf-lanca-mochilas-especias-da-linha-sup/, 2017 

 

Os estandes que fazem eventos de SUP noturno possuíam respostas 

muito semelhantes as anteriormente citadas. Além de informar que participam 

em torno de 40 pessoas das remadas noturnas, contudo somente 20 pessoas 

http://www.artinsurf.com.br/pranchas-de-sup/sup-inflavel-112
http://www.paddlesurf.com.br/art-in-surf-lanca-mochilas-especias-da-linha-sup/
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alugam a prancha no estande (o valor para alugar a prancha e lanterna é R$ 

40,00), as demais pessoas levam a própria prancha. É cobrado R$ 40,00 para 

acoplar a lanterna na prancha dos praticantes que levam a própria prancha de 

SUP. É realizado somente um evento de remada noturna por mês durante a 

noite de lua cheia, pois a lua proporciona uma maior visibilidade aos 

praticantes, mesmo que usem equipamentos de iluminação. Os equipamentos 

de iluminação que usam habitualmente são lanternas de bicicleta, ou de barco 

ou luzes de pesca de peixe espada. O que permite aos usuários se verem 

entre eles e serem vistos por barcos. Esses equipamentos são de plástico, 

fixados na prancha através de velcro ou amarrados no leash da prancha, e 

carregados por pilhas. Assim como é mostrado na figura 15 a seguir. 

 

Figura 15 - Equipamentos de iluminação - estande SUP Adventure 

      

 

Fonte: própria autoria, 2017 
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Através das entrevistas realizadas com os representantes de cada 

estande foi possível perceber os problemas que existem para praticar SUP 

durante o dia e durante a noite. Bem como ter conhecimento sobre os 

equipamentos utilizados para iluminação e transporte de pertences pessoais. 

 

5.5.2 Formulário com usuários  

 

Afim de conhecer melhor os praticantes de SUP, foram feitos dois 

formulários de pesquisa, em momentos diferentes, abordando perguntas sobre 

o contato do praticante com o esporte de SUP e o seu grau de interesse em 

acessórios de SUP. Através da ferramenta formulário Google, foram obtidas 

49 respostas (no primeiro formulário) e 22 respostas (no segundo formulário) 

de usuários de pranchas de SUP. A partir do auxílio dos donos de estandes de 

aluguel de pranchas de SUP, entrevistados anteriormente, foi possível publicar 

o formulário em redes sociais de grupos de SUP. 

O gráfico 5 mostra que o gênero masculino é majoritário nesta 

pesquisa, com 53,1% (azul). Enquanto no gráfico 6 (idade) a idade majoritária 

desta pesquisa é 36-45 anos, com 46,9% (laranja). 

 

Gráfico 5 e 6 – Gênero e idade   

 

Fonte: formulário realizado pela autora, 2017 

 

O gráfico 7 abaixo mostra que a frequência majoritária de prática de 

SUP é aos finais de semana (verde) e outros (roxo), com 28,6% cada uma. 
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Enquanto o gráfico 8 mostra que 42,9% (verde) dos participantes praticam 

SUP de 1 a 3 anos.  

Gráfico 7 e 8 – Frequência e tempo pratica SUP 

     

 

Fonte: formulário realizado pela autora, 2017 

 

O seguinte gráfico 9 mostra que dos 49 participantes do formulário, a 

maioria possui 1 prancha, com 32,7% (vermelho). Enquanto no gráfico 10, 

mostra que o critério mais relevante na hora da compra da prancha para os 22 

participantes é a qualidade, com 50% (laranja). 

  

Gráfico 9 e 10 - Número de pranchas de SUP e critério mais relevante na compra 

 

 

Fonte: formulário realizado pela autora, 2017 
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O gráfico 11 abaixo mostra que das 22 pessoas participantes do 

formulário, a maioria possui prancha de SUP hibrida, sendo 63,6%. 

 

                                      Gráfico 11 – Tipo de prancha de SUP  

 

Fonte: formulário realizado pela autora, 2017 

 

O gráfico 12 mostra que o principal motivo que os participantes praticam 

SUP é para estar em contato com a natureza, com 77,6%.  

Gráfico 12 - Porque pratica SUP  

Fonte: formulário realizado pela autora, 2017 

 

 

 

 

HIBRIDA 

SURF 

CORRIDA 

INFLÁVEL 

YOGA 

Família e amigos 

Relaxar  

Estar em contato com a natureza 

Esporte fácil 

Fazer exercício físico  
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O gráfico 13 abaixo, mostra 40,8% (azul) dos participantes do formulário 

já praticou SUP noturno. 

Gráfico 13 -  SUP noturno  

 

Fonte: formulário realizado pela autora, 2017 

 

O gráfico 14 abaixo mostra que dos 22 participantes deste formulário, 

40,9% passam dificuldades para transportar a prancha, sendo que 22,7% 

possuem dificuldade no transporte de bens pessoais.  

 

Gráfico 14 -  Dificuldades no SUP  

 

Fonte: formulário realizado pela autora, 2017 

 

Transporte da prancha  

Falta de visibilidade – SUP noturno  

Transporte de pertences pessoais  
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O gráfico 15 abaixo mostra que dos 22 participantes deste formulário, 

63,3% transportam a prancha com o carro e 18,2% utilizam acessório para 

carregar a prancha. 

Gráfico 15 -  como transporta a prancha  

 

Fonte: formulário realizado pela autora, 2017 

 

O gráfico 16 abaixo mostra que dos 22 participantes deste formulário, 

36,4% acabam não levando pertences pessoais quando vão praticar SUP, o 

que confirma os relatos de praticantes de SUP para a autora sobre a 

insegurança que os usuários possuem em levar seus pertences na prancha, 

com medo de danificá-los na água.  

 

Gráfico 16 -  como leva pertences pessoais  

 

Fonte: formulário realizado pela autora, 2017 

Acessório para carregar a prancha  

Não possuo prancha, eu alugo  

Mochila normal  

Mochila à prova d´agua  

Rede na prancha  

Não levo pertences quando vou praticar  
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O gráfico 17 abaixo mostra que dos 22 participantes deste formulário, 

54,5% levam as chaves quando vão praticar SUP. Em sequência decrescente 

vem celular, garrafa de água, boné/chapéu, óculos, carteira e alimentos. 

 

Gráfico 17 -  quais pertences pessoais  

 

Fonte: formulário realizado pela autora, 2017 

 

No gráfico 18 mostra que 49% (laranja) dos 49 participantes possuem 

interesse em acessórios de SUP que são menos agressivos ao meio 

ambiente, dependendo do custo. Enquanto no gráfico 19 mostra que 89,9% 

(azul) possuem interesse em saber dados de Smart Tracking (localização, 

distância percorrida, número de calorias gastas). 

Gráfico 18 e 19 - Interesse em acessórios menos agressivos ao meio ambiente e 

estatística de SUP  

 

Fonte: formulário realizado pela autora, 2017 
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A partir dos resultados de cada gráfico foi possível perceber que o 

esporte SUP é praticado por ambos os gêneros, sendo a idade majoritária 

entre 36 e 45 anos. A frequência majoritária de prática de SUP para os 

participantes é aos finais de semana. A maioria dos praticantes de SUP já 

pratica o esporte de um a três anos. O desejo de estar em contato com a 

natureza e fazendo um esporte agradável, faz os praticantes ocuparem seus 

finais de semana fazendo SUP.  

Os praticantes procuram qualidade nos produtos e pranchas que 

compram, não se atendo tanto ao preço. Possuem, em média, uma prancha 

de SUP, sendo a grande maioria pranchas hibridas.  

 Apartir dos resultados dos gráficos, constata-se que a maioria dos 

participantes já praticou SUP noturno ou os que não praticaram ainda, 

possuem grande interesse em experimentar.  

A maior dificuldade no esporte SUP é o transporte da prancha, seguida 

por falta de visibilidade (SUP noturno) e a dificuldade em transportar bens 

pessoais. A maioria dos participantes assinalou que transporta sua prancha no 

carro e alguns através de acessório de SUP (para curtas distâncias). 

 A maioria dos participantes assinalou que não leva pertences pessoais 

quando vai remar, pois possuem insegurança em levar seus pertences na 

prancha, com medo de danificá-los na água, já que houveram alguns relatos 

dos praticantes de SUP sobre o fato.   

 Sendo que para os demais participantes que levam seus pertences, 

utilizam a mochila normal. A chave é o pertence com maior porcentagem, 

dentre os pertences que os participantes costumam levar quando vão remar. 

Em seguida vem celular, garrafa de água, boné/chapéu, óculos, carteira e 

alimentos. 

A maioria dos participantes possui interesse em adquirir acessórios de 

SUP menos agressivos ao meio ambiente, tendo em vista o custo que irá ser 

vendido o acessório. Dados fornecidos pelo smart tracking, como: localização, 

distância percorrida, número de calorias gastas, dentre outros, são 

informações que os participantes afirmaram ter grande fascínio. 

Assim os gráficos permitiram ter um maior conhecimento sobre o 

comportamento e gostos do público mais interessado no acessório de SUP.  
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5.6 PESQUISAS DE MERCADO 

Dentro da etapa 1 (levantamento de dados) da metodologia GODP, é 

requisitado uma pesquisa de mercado em diversas fontes. A pesquisa de 

mercado neste projeto, incluiu pesquisa de concorrentes e similares do 

acessório de SUP deste projeto de TCC. Bem como incluiu pesquisa de 

materiais mais usados na área de acessórios de SUP. 

 

5.6.1 Concorrentes e similares  

A busca de produtos concorrentes e similares do acessório de SUP 

serve para o conhecimento sobre os produtos e tecnologias que existem no 

mercado, os quais serviram de inspiração para posterior etapa de Criação. Os 

equipamentos de SUP selecionados abrangeram bolsas e mochilas 

impermeáveis acopladas na prancha, porta objetos acopláveis, equipamentos 

de SUP com LEDs e pranchas com painel solar fotovoltaico acoplado. O 

quadro 3 seguinte mostra de maneira sucinta sobre a pesquisa de 

concorrentes e similares. 
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Quadro 3 - concorrentes e similares 
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Fonte: própria autoria, 2017 

 

5.6.2 Materiais 

Este tópico aborda sobre o estudo feito sobre os materiais dos produtos 

que são concorrentes e similares, como: fibra de carbono, fibra de nylon, 

plástico policarbonato, plástico polipropileno, ventosas de gel poliuretano, 

neoprene e velcro da 3M™ Dual Lock™ Reclosable Fasteners.. Além destes 



59 

 

 

materiais, foram estudados o kevlar, poliestireno expandido, fibra de vidro e a 

resina epóxi, os quais são usados na fabricação das pranchas da empresa 

Powerlight, parceira da empresa OCTO. Foram estudadas suas principais 

características, sua composição, função e aplicações. Para assim ser avaliado 

quais materiais poderiam ser indicados à empresa OCTO na fabricação do 

acessório de SUP deste trabalho de TCC. O quadro 4 abaixo mostra de 

maneira sucinta sobre a pesquisa de materiais.  

Quadro 4 - Materiais e características 

MATERIAL CARACTERÍSTICAS 

FIBRA DE CARBONO 

 

 

 

Material sintético, com base o compósito filamentoso. É obtido a 

partir de vários tipos de materiais compostos de carbono. 

Principais características: alta resistência, baixa densidade, não 

sofre corrosão, alta durabilidade e de custo muito elevado 

(ABREU, 2017) 

Fonte imagem: http://legalpacas.blogspot.com.br/2008_08_01_archive.html, 

2017 

FIBRA DE NYLON 

 

O nylon é uma fibra têxtil química, formada pela substância 

Poliamida sintética. Algumas características das fibras sintéticas 

são: fortes, resistentes à abrasão, são termoplásticos, derretem 

quando ficam quentes, usam petróleo, não são renováveis, são 

fáceis de cuidar, possuem baixa absorção, são baratas e 

disponíveis. (SOARES, FONSECA E SOUSA, 2017) 

Fonte imagem: https://carlosburle.com/produto/stand-up-supflex-by-carlos-

burle/, 2017 

 

PLÁSTICO 

POLICARBONATO 

 

É um polímero transparente, resultante da reação entre 

derivados do ácido carbônico e o bis-fenol o que dá origem a um 

plástico transparente e ultra resistente. Algumas características 

do policarbonato são: mecanização fácil e diversa, alta 

resistência à ruptura, excelente transparência, boa resistência às 

intempéries e mudanças climáticas (GONZAGA, 2017). 

Fonte imagem: http://www.luminatibrindes.com.br/brindes/squeezes-

personalizados/garrafa-acqua-S3617.php, 2017 

 

http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/carbono/
https://carlosburle.com/produto/stand-up-supflex-by-carlos-burle/
https://carlosburle.com/produto/stand-up-supflex-by-carlos-burle/
http://www.luminatibrindes.com.br/brindes/squeezes-personalizados/garrafa-acqua-S3617.php
http://www.luminatibrindes.com.br/brindes/squeezes-personalizados/garrafa-acqua-S3617.php
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POLIPROPILENO 

(PP) 

 

É um termoplástico semicristalino. Ele é sintetizado pela 

polimerização de propileno, derivado de produtos petrolíferos. 

Algumas de suas principais características são: resistência 

excepcional às rupturas por flexão, resistência química, ótimas 

propriedades elétricas, baixa densidade, baixo custo e a 

facilidade de moldagem (ARAÚJO, 2017) 

Fonte imagem: http://www.ricardoeletro.com.br/Produto/Remo-Plastico-

Mor/889-924-973-27142, 2017 

RESINA/GEL DE 

POLIURETANO 

 

 

A resina que promove a estanqueidade permanente é o gel de 

poliuretano. As resinas de poliuretano apresentam baixa 

viscosidade, possuem excelente aderência, grande durabilidade, 

são isentas de solvente, se polimerizam com água, são 

impermeáveis e podem promover o selamento de estruturas 

(PIRES, 2017) 

Fonte imagem: 

http://www.omniautomacao.com.br/imagens/informacoes/ventosas-

poliuretano-01.jpg,  2017 

NEOPRENE 

 

A borracha sintética ou neoprene é a combinação de uma fatia 

de borracha expandida sob alta pressão e temperatura, revestida 

de tecido dos dois lados ou de apenas um. Possui uma variedade 

de propriedades que a tornam muito útil, sendo inclusive 

resistente à abrasão, a produtos químicos, e com as vantagens 

de ser impermeável, elástica e flutuante (BRANCO, 2017) 

Fonte imagem: http://www.nauticexpo.com/pt/prod/rtm-kayaks/product-22071-

219948.html#product-item_390619, 2017 

VELCRO DA 3M™ 

DUAL LOCK™ 

RECLOSABLE 

FASTENERS 

 

É um prendedor feito de polipropileno com caules em forma de 

cogumelo apoiados sobre uma superfície de acrílico adesivo 

sensível a pressão. É impermeável, extremamente aderente 

(aguenta 30kg por cada centímetro quadrado), resiste até 80 ºC, 

pode ser colado e descolado mil vezes antes de perder a força 

tênsil (3M COMPANY, 2017) 

Fonte imagem: http://3mcollision.com/3m-dual-lock-reclosable-fastener-

system-mp3560-6463.html, 2017 

Fonte: própria autoria, 2017 

http://www.ricardoeletro.com.br/Produto/Remo-Plastico-Mor/889-924-973-27142
http://www.ricardoeletro.com.br/Produto/Remo-Plastico-Mor/889-924-973-27142
http://www.omniautomacao.com.br/imagens/informacoes/ventosas-poliuretano-01.jpg
http://www.omniautomacao.com.br/imagens/informacoes/ventosas-poliuretano-01.jpg
http://www.nauticexpo.com/pt/prod/rtm-kayaks/product-22071-219948.html#product-item_390619
http://www.nauticexpo.com/pt/prod/rtm-kayaks/product-22071-219948.html#product-item_390619
http://3mcollision.com/3m-dual-lock-reclosable-fastener-system-mp3560-6463.html
http://3mcollision.com/3m-dual-lock-reclosable-fastener-system-mp3560-6463.html
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O material kevlar, poliestireno expandido, fibra de vidro e a resina epóxi 

foram pesquisados (como é mostrado no quadro 5 abaixo), pois são os 

materiais utilizados fabricação das pranchas Powerlight, como o caso da 

prancha OCTO.  

Quadro 5 - Materiais kevlar e resina epóxi 

MATERIAL CARACTERÍSTICAS 

KEVLAR 

 

Trata-se de um polímero resistente ao calor e sete vezes 

mais resistente que o aço por unidade de peso. Material 

flexível, proporciona pranchas bem soltas e fáceis de 

manobrar. É utilizado na fabricação de modelos de 

raquete de tênis, composição de alguns pneus, 

capacetes, coletes a prova de balas (PARANHOS, 2017) 

Fonte imagem: http://www.eliquid.ch/stand-up-paddle-surf/sup-

paddle/full-carbon/4538-kevlar-wave-95-rds#.WLYNKjvyvIU, 2017 

RESINA EPÓXI 

 

Como isoladores, encapsulantes, adesivos elas possuem 

alta rigidez dielétrica, alta dureza, excelente aderência, 

alta resistência química. Após aplicados e curados as 

resinas são extremamente resistentes e impermeáveis, 

ficando os componentes encapsulados totalmente 

invioláveis. 

Permitem um melhor acabamento de produtos, como as 

pranchas de Surf (SILAEX, 2017). 

Fonte imagem: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-713833280-

kit-laminaco-para-prancha-de-surf-e-sup-resina-epoxitecido-_JM, 

2017 

 

POLIESTIRENO 

EXPANDIDO (EPS) 

 

o  

o É um plástico celular rígido, resultado da polimerização do 

estireno em água.  São 100% reaproveitáveis e 

recicláveis. Vantagens: excelente isolante térmico; leveza; 

resistência mecânica e à umidade; facilidade de 

manipulação e amortecimento de impacto. (EPS BRASIL, 

2017) 

Fonte imagem: http://www.epsbrasil.eco.br/eps/index.html 

 

http://www.eliquid.ch/stand-up-paddle-surf/sup-paddle/full-carbon/4538-kevlar-wave-95-rds#.WLYNKjvyvIU
http://www.eliquid.ch/stand-up-paddle-surf/sup-paddle/full-carbon/4538-kevlar-wave-95-rds#.WLYNKjvyvIU
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-713833280-kit-laminaco-para-prancha-de-surf-e-sup-resina-epoxitecido-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-713833280-kit-laminaco-para-prancha-de-surf-e-sup-resina-epoxitecido-_JM
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FIBRA DE VIDRO 

 

 

É um compósito filamentoso de finíssimos fios de vidro, 

agregados através de resinas, silicones, fenóis e outros 

compostos solúveis em solventes orgânicos. É 

empregada como isolante térmico, acústico em filtros 

para gases e líquidos tóxicos quando na forma de lã de 

vidro. Usada na fabricação de aviões, barcos, carros, 

caminhões e na construção civil, na produção de peças 

para computadores. 

(SANTOS, 2017) 

Fonte imagem: http://borplas.com.br/images/produtos/p-tecido-fibra-

de-vidro-94-1.jpg 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

 

Os materiais plástico polipropileno e policarbonato são resistentes e 

viáveis economicamente, ao contrário do kevlar e fibra de carbono que são 

materiais de maior custo financeiro. O velcro da 3M™ Dual Lock™ Reclosable 

Fasteners, as ventosas de gel poliuretano, neoprene e resina epóxi são os 

materiais mais utilizados na fixação e acabamento de acessórios de SUP na 

prancha. O poliestireno e a fibra de vidro são os materiais utilizados 

atualmente na composição externa e interna, respectivamente, das pranchas 

OCTO. Os materiais mais adequados para compor a alternativa final escolhida 

foram recomendados para a fabricação do acessório de SUP para a empresa 

OCTO. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/materiais/composito/
http://www.infoescola.com/materiais/vidro/
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6. ETAPA 2 (ANÁLISE DE DADOS) 

Nesta etapa são organizadas as informações mais relevantes levantadas 

na etapa anterior, de acordo com os três blocos de referência: produto, usuário 

e contexto, assim como são aplicadas técnicas/ferramentas projetuais. 

Neste TCC, as informações levantadas anteriormente foram organizadas 

nos três blocos; foi utilizada também a ferramenta de análise SWOT; painel 

semântico de inspiração; assim como foram estabelecidos os requisitos de 

projeto, de acordo com os três blocos: produto, usuário e contexto. 

 

6.1 BLOCO SOBRE PRODUTO 

No bloco sobre produto (quadro 6), foram organizadas as informações 

principais, coletadas sobre o produto. Informações como: funções do acessório 

de SUP deste projeto de TCC; materiais mais utilizados em pranchas e 

acessórios de SUP; sobre a energia fotovoltaica; dimensões e especificações 

da tecnologia OCTO; sobre Ecodesign e Ecoeficiência. 

 

Quadro 6 - Bloco produto 

 

Fonte: própria autoria, 2017 
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6.2 BLOCO SOBRE USUÁRIO 

No bloco sobre usuário (quadro 7), foram mapeados os envolvidos no 

uso do produto. Foram organizadas as informações principais, coletadas na 

etapa de levantamento de dados. Informações como: os dados fornecidos 

pelos estandes de SUP em entrevistas, dados sobre a empresa parceira OCTO 

e os dados majoritários do formulário de pesquisa com usuários de SUP. 

 

Quadro 7 - Bloco usuários 

 

Fonte: própria autoria, 2017  
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6.3 BLOCO SOBRE CONTEXTO 

No bloco sobre contexto (quadro 8), foram mapeados os locais onde 

acontece a interação do produto com o usuário, onde o produto está inserido. 

Foram organizadas as informações principais, coletadas na etapa de 

levantamento de dados. Informações como: dados coletados com os estandes 

de SUP, sobre remada noturna, assim como sobre os locais mais frequentados 

para praticar SUP em Florianópolis -SC, de acordo com a observação 

comportamental na pesquisa com usuários.  

 

Quadro 8 - Bloco contexto 

 

Fonte: própria autoria, 2017 
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6.4 ANÁLISE SWOT 

 

         A matriz SWOT (quadro 9) é usada para tomadas de decisões em 

produtos, projetos e/ou empresas. O termo SWOT significa Strenghts (Forças), 

Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats 

(Ameaças). O propósito desta matriz é analisar quais os pontos fortes e fracos 

internos do projeto, paralelamente avaliando as potenciais oportunidades e 

ameaças externas presentes no ambiente envolvente projeto. Esta análise 

SWOT teve como base o cenário em que o produto estará inserido.  

                                                Quadro 9 - Análise SWOT 

Fonte: própria autoria, 2017 

        Neste projeto, a matriz SWOT faz parte da etapa 2 (Análise de Dados) da 

metodologia GODP, para fins  de estudo do cenário do acessório, de modo a 

identificar a viabilidade do projeto. 
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6.5 PAINEL SEMÂNTICO  

      O Painel semântico ou Moodboard (quadro 10), faz parte da etapa 2 da 

metodologia GODP. Este painel é utilizado para dar inspiração antes do 

momento de criação em projetos, além de ser um painel de referências visuais 

para representar o look and feel (conceito visual) do projeto. 

Quadro 10 - Painel semântico 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

         O conceito “Ecodesign”, envolvem figuras relacionadas à sustentabilidade 

ambiental e energia solar. O conceito “resistente”, está relacionado ao material 

do acessório de SUP deste projeto de TCC, bem como a resistência do 

produto como um todo. E o último conceito, “relaxar”, está relacionado a 

momentos e atividades que proporcionam tranquilidade ao usuário. Todas as 

figuras remetem à formas que inspiraram a etapa de criação. 
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6.6  REQUISITOS DE PROJETO 

Os requisitos de projeto (quadro 11) foram estabelecidos a cada capitulo 

estudado neste TCC, sendo eles sobre Ecodesign e Ecoeficiência (sinalizado 

pelo ícone folha), energia fotovoltaica (sinalizado pelo ícone sol), ergonomia 

(sinalizado pelo ícone praticante SUP), materiais (sinalizado pelo ícone lápis e 

régua) e requisitos relacionados a empresa OCTO (sinalizado pelo logo da 

OCTO). Os mesmos foram sintetizados e organizados conforme os blocos de 

usuário, produto e contexto.  

 

Quadro 11 - Quadro de requisitos 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

 

As informações detalhadas sobre cada requisito e o porquê foram 

escolhidas foram descritas abaixo:  

Ecodesign e Ecoeficiência:  

a) Modularidade: sendo enquadrado como um requisito funcional (o que o 

produto precisa fazer), as peças do acessório são independentes 

permitindo que seja trocada somente a peça danificada, não precisando 
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substituir o acessório por inteiro. Já que cada componente do 

equipamento poderá ter um tempo de vida útil distinto; 

b) Rico em energia: sendo enquadrado como um requisito funcional, o 

acessório de SUP deve ser alimentado por energia fotovoltaica, uma 

energia limpa e renovável, de menor impacto ambiental.  

 

Fotovoltaica:  

Para o acessório de SUP deste projeto de TCC, as específicações meta 

para os componentes utilizados serão os indicados pela empresa OCTO à 

autora, já que foram estudados pela empresa. O painel fotovoltaico usado na 

prancha OCTO é IP65 de silicio policristalino de 370x250x18 mm (AxLxP). A 

bateria usada pela empresa OCTO é de 3000 miliamperes/hora. A bateria e os 

demais sistemas eletrônicos da prancha OCTO, ficam dentro de um 

compartimento estanque IP65, isolados da água, sendo suas dimensões 

120x100x50 mm (AxLxP). 

Neste projeto de TCC, o compartimento estanque, no qual fica inserido 

o sistema eletrônico OCTO e a bateria, será o mesmo utilizado pela empresa 

OCTO. Contudo o painel solar fotovoltaico do acessório não é o mesmo 

utilizado no protótipo da prancha OCTO. Já que por ser o desenvolvimento de 

um acessório,  esse painel solar não necessita ter um porte tão gande quanto 

ao da prancha, pois sua demanda de energia é menor, devido a redução de 

número de LEDs.  

 

Ergonomia:  

Para uma boa relação entre produto e usuário, é necessário se ater a 

qualidades estéticas, técnicas e ergonômicas. Para este projeto de TCC os 

requisitos de ergonomia foram:  

a) Acoplamento realizado pelo usuário: o acessório será facilmente 

acoplado pelo próprio usuário (requisito qualitativo - as qualidades ou 

características que o produto deve possuir); 

b) Facilidade de uso: o produto será facilmente manuseado pelo usuário 

(requisito qualitativo); 
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c) Produto ergonômico: o acessório se ajustará ao usuário, tendo em vista 

a segurança e eficiência ideais no modo como interagem (requisito 

funcional); 

d)  Fácil armazenamento: o usuário conseguirá armazenar/guardar o 

acessório facilmente (requisito qualitativo); 

e) Portabilidade: o acessório será portátil para facilitar o transporte 

(requisito qualitativo); 

f) Adequação dimensional: o acessório conterá possíveis regulagens 

(requisito funcional); 

g) Segurança (visibilidade): através dos LEDs o usuário será visto por 

embarcações náuticas (requisito funcional); 

h) Facilitação da manutenção: o acessório terá suas peças desmontáveis 

para facilitar na limpeza e manutenção (requisito qualitativo). 

 

Empresa OCTO:  

Proteção do sistema eletrônico OCTO: ter uma alta eficácia na proteção 

do sistema eletrônico da empresa, principalmente contra a infiltração de água, 

que poderia ocasionar danos e corrosão no sistema (requisito funcional). 
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7. ETAPA 3 (CRIAÇÃO) 

 

Na etapa de Criação, de acordo com a metodologia do GODP, são 

geradas alternativas e protótipos. As alternativas geradas são submetidas a 

uma análise se utilizando de técnicas e ferramentas, permitindo a escolha das 

duas alternativas que respondem de melhor forma aos requisitos de projeto e 

atendimento dos objetivos. 

 

7.1 GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

As alternativas geradas foram feitas através da técnica Freehand e 

através do programa Illustrator, inspiradas em todo o conteúdo estudado até 

esta etapa.  
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Os desenhos das ideias mais elaboradas foram distribuídos em três 

quadros abaixo. O quadro 12 mostra desenhos abrangendo mecanismos de 

iluminação pelo remo de SUP; outra através de rede de LEDs; ou então uma 

capa de LEDs; outra alternativa abrangendo 4 lanternas acopladas na parte 

lateral da prancha; e a última deste quadro mostra dois LEDs tubulares 

acoplados na parte inferior da prancha.  

 

Quadro 12 - Quadro 1 de alternativas 

 

       Fonte: própria autoria, 2017 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

O quadro 13 abaixo mostra alternativas relacionadas ao design do 

acessório de SUP. A primeira representa uma maleta revestida por LEDs; a 

segunda mostra uma pochete também revestida por LEDs; a terceira 

alternativa foi desenhada para facilitar o transporte da prancha pelo usuário, 

além de conter os LEDs. A última alternativa deste quadro representa uma 

mochila à prova de água com LEDs em suas alças.  

 

             Quadro 13 - Quadro 2 de alternativas 

 

                       Fonte: própria autoria, 2017 
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           O último quadro de alternativas (quadro 14) abaixo mostra diversas 

formas de compartimentos estanques. O primeiro desenho representa um 

compartimento acoplado na prancha através de imãs em sua base, além de  

possuir um suporte de garrafa modular. O segundo desenho representa um 

compartimento com base mais ôrganica, a qual permite com maior fluidez a 

passagem da água do mar. O terceiro representa um compartimento com três 

divisórias, sendo que o sistema eletrônico fica abaixo de um fundo falso, 

isolando-o das demais partes. O quarto sketch mostra um compartimento 

semelhante a uma caixa de ferramentas, a qual possui repartições internas 

para os pertences do usuário. O quinto e último sketch se assemelha à um 

relógio de pulso, o qual possui duas repartições que isolam o sistema 

eletrônico, pois o mesmo não deverá ser manuseado facilmente pelo usuário, 

somente pela empresa OCTO.  

             Quadro 14 - Quadro 3 de alternativas 

 

                       Fonte: própria autoria, 2017 
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            Todas as ideias representadas pelos sketches mostrados foram 

submetidas à matriz de seleção, as duas que melhor atenderem aos requisitos 

e objetivos de projeto foram posteriomente aperfeiçoadas e prototipadas. 

7.1.1 Quadros de matriz de seleção 

 

A ferramenta de matriz de seleção é muito usada em atividades 

projetuais. Ela consiste na atribuição de pontuações para cada alternativa, de 

acordo com os requisitos e objetivos de projeto. Assim é feita a soma dos 

pesos atribuídos para cada alternativa, a maior pontuação obtida é a ideia 

finalista. Neste trabalho de TCC, a pontuação mínima é 0 (onde a alternativa 

não atende ao requisito avaliado) e a máxima é 5 (onde a alternativa melhor 

atende ao requisito avaliado). Os requisitos mostrados nas três matrizes de 

seleção abaixo foram compilados do quadro de requisitos exposto 

anteriormente. As colunas pintadas em azul mostram as alternativas com 

maior pontuação. 

A primeira matriz de seleção (quadro 15) abaixo foram avaliadas as 

alternativas mostradas no quadro 1, sendo que a alternativa “Tubo LEDs” 

obteve 42 pontos, sendo a maior pontuação neste quadro. 

 

             Quadro 15 – Matriz de seleção quadro 1 

 

                       Fonte: própria autoria, 2017 
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A segunda matriz de seleção (quadro 16) abaixo foram avaliadas as 

alternativas mostradas no quadro 2, sendo que a alternativa “Mochila alças 

LEDs” obteve 49 pontos, sendo a maior pontuação neste quadro. 

 

             Quadro 16 - Matriz de seleção quadro 2 

                                   

Fonte: própria autoria, 2017 
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A terceira e última matriz de seleção (quadro 17) abaixo foram avaliadas 

as alternativas mostradas no quadro 3, sendo que a alternativa “Modular e 

imã” obteve 43 pontos, sendo a maior pontuação neste quadro. 

             

 Quadro 17 - Matriz de seleção quadro 3 

                                         Fonte: própria autoria, 2017 

 

De acordo com os três quadros de matrizes de seleção, foram obtidas 

três alternativas finais, sendo elas: mochila alças LEDs (49 pontos – 1ª 

colocada), modular e imã (43 pontos – 2ª colocada) e tubo LEDs (42 pontos – 

3ª colocada). As quais foram aprimoradas e redesenhadas, para então serem 

prototipadas as duas melhores. 

 

7.1.2 Refinamento das alternativas 

 

A fim de buscar aperfeiçoar as alternativas finalistas (2ª e 3ª colocação) 

para então serem prototipadas, foram redesenhadas as alternativas “modular 

e imã” e “tubo LEDs”, com o intuito de agrupar as melhores características e 

funções de cada uma em uma alternativa só, pois uma era focada na 

iluminação e a outra era focada no armazenamento dos pertences pessoais do 
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usuário.  A figura 16 abaixo mostra a evolução destas duas alternativas 

agrupadas. 

             Figura 16 – Evolução alternativa OCTO BOX 

Fonte: própria autoria, 2017 

  A união das duas alternativas resultou em um compartimento estanque 

mais orgânico (o qual poderá evitar possíveis acidentes graves devido os 

cantos pontiagudos do compartimento) e modular (suporte de garrafa é 

acoplável no compartimento, dando a opção ao usuário de levá-lo na remada 

ou não, bem como facilita na manutenção do produto). O compartimento será 

conectado a duas fitas de LEDs à prova d’água, as quais estarão incorporadas 

nos protetores de borda da prancha (item que auxilia na proteção das bordas 

da prancha contra batidas do remo e outros obstáculos durante a remada). 
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Os quadros seguintes mostram o refinamento da alternativa gerada 

(intitulada OCTO BOX), bem como sinalizam seus componentes, os mesmos 

foram realizados nos programas SolidWorks, Illustrator e Photoshop. A figura 

17 abaixo mostra os renderings do produto e a ambientação do mesmo. 

 

 Figura 17 – Rendering OCTO BOX 

 

                       Fonte: própria autoria, 2017 

 

A figura 18 seguinte assinala cada componente da alternativa OCTO BOX. 

As cores foram inspiradas em produtos de esportes aquáticos (como o 

windsurf), além de remeter a cor da água.         
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 Figura 18 – Indicações OCTO BOX 

   Fonte: própria autoria, 2017 

As dimensões da OCTO BOX são 10 x 250 x 200mm (AxLxP). A figura 

19 abaixo facilita a visualização da proporção, pois mostra uma caixa de 

sapatos a qual possui dimensões semelhantes à alternativa, dentro dela foram 

colocados os pertences pessoais mais citados no formulário realizado com os 

usuário de SUP. A garrafa de água fica na parte de fora da caixa, pois estaria 

em um suporte, como foi mostrado no rendering anteriormente.  

 

             Figura 19 – Simulação dimensão OCTO BOX 

 

                       Fonte: própria autoria, 2017 
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A alternativa intitulada MOCHILA OCTO foi também refinada, pois foi a 

alternativa que melhor atendeu aos requisitos e objetivos do projeto de acordo 

com os quadros de matriz de seleção. A figura 20 abaixo mostra alguns 

sketches representando a evolução da ideia da mochila, até por fim chegar na 

ideia final, melhor representada por renderings. A inspiração para a forma da 

mochila provém de acessórios de esportes aquáticos, os quais transmitem 

rigidez, proteção e praticidade.              

Figura 20 – Evolução alternativa mochila 

 

  Fonte: própria autoria, 2017 

A iluminação da mochila provém das fitas impermeáveis de LEDs 

localizadas nas alças da mesma, fazendo com que seja iluminado o caminho 

do praticante de SUP enquanto rema, bem como permite que ele seja visto por 

demais embarcações a volta devido a luminosidade da mochila. Caso o usuário 

fique cansado de carregar uma mochila nas costas durante o esporte, poderá 

acoplar a mochila na parte frontal da prancha através de fivelas fixadas nas 

alças reguláveis da mochila. Para garantir que a mochila não escorregue da 

prancha, sua parte posterior conterá um material antiderrapante, como o 

neoprene, material que também é macio ao toque da pele.  

De acordo com o formulário feito com usuários de SUP, a mochila é o 

acessório que os praticantes de SUP já estão acostumados a usar enquanto 

remam, pois não prejudica a fluidez da remada. Agregando o fato que por ser 

uma mochila, poderá ser usada em outros esportes que necessitam de luz 

também, como o caiaque. 
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As figuras seguintes mostram os renderings da MOCHILA OCTO, 

explicando seus componentes, dimensões e funcionalidades. Estes renderings 

foram realizados nos programas SolidWorks, Illustrator e Photoshop. 

 

                 Figura 21 – Indicações MOCHILA OCTO 

        Fonte: própria autoria, 2017 
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As dimensões gerais da MOCHILA OCTO são 350x360x100mm 

(AxLxP), e do painel fotovoltaico são 250x220x18mm (AxLxP), melhor 

representadas na figura 22 abaixo. 

 

Figura 22 – Dimensões MOCHILA OCTO 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

 

As duas alternativas, OCTO BOX e MOCHILA OCTO foram prototipadas 

na etapa seguinte, a fim de selecionar a melhor alternativa para o projeto. 
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8. ETAPA 4 (EXECUÇÃO) 
 

Seguindo a metodologia GODP, a etapa de execução consiste em 

prototipar as duas alternativas finalistas, para após testá-las, ter a certeza 

que a alternativa escolhida é a que melhor satisfaz os requisitos, 

funcionalidades e objetivos de projeto.  

A figura 23 seguinte mostra fotografias da prototipagem da alternativa 

OCTO BOX, a mesma foi feita com poliuretano e em escala real. 

Figura 23 – Prototipagem OCTO BOX 

 

                       Fonte: própria autoria, 2017 

Depois de realizada a prototipagem da OCTO BOX, foram desenhadas 

figuras representativas da logo da empresa OCTO, do botão open e dos 

LEDs (os quais serão acesos caso o compartimento caia na água). A figura 

24 abaixo mostra o protótipo finalizado da OCTO BOX. 
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Figura 24 – Foto OCTO BOX 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

 

Os protetores de borda da prancha, onde foram inseridas as fitas LEDs 

são feitos de EVA preto. Contudo as mesmas serão melhor representadas 

por fotos na próxima etapa, onde a OCTO BOX estará ambientada em 

situação real. 

 A fim de prototipar uma mochila que fosse mais semelhante em termos 

funcionais à MOCHILA OCTO foi necessária à compra de uma mochila 

esportiva como base.  A mochila base foi a Arpenaz de 10L, feita de 

poliéster, cujas dimensões são 400x250x100mm (AxLxP). Não foi possível 

comprar uma mochila à prova de água por motivos financeiros, contudo a 

mesma possui proporções e características semelhantes à MOCHILA 

OCTO.  

Foram feitas algumas modificações e incrementações na mochila 

Arpenaz, assim como é mostrado na figura 25 seguinte. 
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Figura 25 – Prototipagem MOCHILA OCTO Arpenaz 

 
Fonte: própria autoria, 2017 

 

Para tornar a mochila Arpenaz o mais semelhante possivel à MOCHILA 

OCTO foram feitas alterações nas alças e incrementadas fivelas, 

permitindo que o usuário possa acoplar a mochila na prancha de SUP. Foi 

costurado EVA laranja nas costas da mochila, para representar um material 

emborrachado e agradável ao toque na pele, para assim a mochila não 

escorregar da prancha, garantindo ainda mais seu acoplamento na mesma. 

Foram costurados bolsos no interior da mochila, permitindo que estejam 

bem armazenados os pertences pessoais do usuário, bem como o sistema 

eletrônico OCTO. Não foi possivel incorporar o suporte garrafa no modelo 

da MOCHILA OCTO Arpenaz, por falta de tempo hábil e de materiais 

adequados. A autora foi auxiliada por colaboradores da empresa OCTO, 

para realizar testes com as fitas de LEDs.  

A figura 26 seguinte mostra como ficou o resultado do modelo, indicando 

as alterações feitas pela autora na mochila Arpenaz, afim de assemelhá-la 

ao rendering da MOCHILA OCTO. 
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Figura 26 – Foto MOCHILA OCTO Arpenaz 

 

 Fonte: própria autoria, 2017 

  

Como não foi possivel comprar o painel fotovoltaico especificado 

anteriormente para a MOCHILA OCTO Arpenaz, assim foi necessário 

encontrar um substituto para o modelo. Foi acoplado e costurado um power 

bank (carregador celular solar USB portátil), cuja capacidade da bateria é 

de aproximadamente 5000 mAh, a potência do painel solar é de 4 watts, 

dimensões são 120mm x 80mm x 15mm (AxLxP). 

Foram utilizadas fitas LEDs no modelo (IP20, 6500k - cor branco frio) 

semelhantes ao da prancha OCTO, contudo não são a prova de água e 

possuem um comprimento reduzido, especificações da mesma constam no 

Anexo C. A logo da empresa OCTO foi desenhada com caneta branca para 

tecido. 
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9. ETAPA 5 (VIABILIZAÇÃO) 

 
Na etapa de viabilização são realizados testes de usabilidade em 

situação real (ambientação), verificações finais e a viabilização de 

produção do produto. 

Neste TCC, foram realizadas as ambientações e testes das alternativas, 

para então ser escolhida a alternativa final. São apresentados os 

detalhamentos da alternativa, através de renderings e no aperfeiçoamento 

do modelo. Posteriormente foi realizada a verificação final e a viabilização 

da alternativa. 

A figura 27 abaixo mostra a ambientação na Lagoa da Conceição – SC 

com a alternativa OCTO BOX. 

Figura 27 – Ambientação real OCTO BOX 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

 

A figura 27 acima sobre a ambientação da OCTO BOX mostra o 

compartimento juntamente dos protetores de borda da prancha (representados 

por pelo material EVA preto na foto). Não foi possível acoplar os LEDs nos 

protetores de borda, pois não havia tempo hábil e materiais disponiveis, como 
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LEDs adequados para submersão na água. O espaço interno para armazenar 

os pertences pessoais não foi suficiente, contudo a garrafa de água ficou de 

fácil alcance para o usuário. Tal alternativa precisaria de melhores ajustes para 

tornar-se mais adaptável à prancha, além de sua parte elétrica ser muito 

suscetível a danificações, estando muito exposta ao usuário, como é vísivel 

nos renderings anteriores (figuras 17 e 18). 

A figura 28 abaixo mostra a ambientação na Lagoa da Conceição – SC com 

a alternativa MOCHILA OCTO Arpenaz. A mochila possui a versatilidade de ser 

levada pelo usuário nas costas ou então acoplada na prancha. 

Figura 28 – Ambientação real MOCHILA OCTO 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

 

O produto mochila já é de fácil acoplamento no usuário, além de ser usual 

para praticantes de SUP, como foi constatado na pesquisa com usuários. O 

modelo mostrou ser prático para ser fixado na prancha e regulado conforme o 

tamanho da prancha de SUP. Não foi possível testar o alcance dos LEDs no 

modelo, pois não havia sido solucionada ainda a conexão entre fitas LEDs e 

painel solar. Além das fitas estarem correndo risco de serem danificadas 
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devido ao contato com a água, já que elas não são a prova de água, conforme 

Anexo C. 

Após serem realizados alguns testes de usabilidade com as alternativas, foi 

confirmado que a mochila atende melhor aos requisitos de projeto, como havia 

sido evidenciado nas matrizes de decisão anteriormente. Assim como 

comprovou ser mais prática que a OCTO BOX, pois o usuário conseguiu 

acoplar facilmente a mochila na prancha, bem como usá-la nas costas. A 

mochila não interferiu na fluidez da remada durante o esporte. Além do fato 

levantado anteriormente na pesquisa com usuários, que a mochila é o 

acessório mais habitual para os praticantes de SUP.  

 

9.1 DETALHAMENTO DA MOCHILA OCTO 

 

A MOCHILA OCTO possuirá um painel solar fotovoltaico de dimensão 

menor quando comparado ao painel solar do protótipo da prancha Inteligente 

OCTO, pois o mesmo terá um porte menor quando comparado com uma 

prancha, possuindo um menor número de LEDs, assim sua demanda por 

energia será reduzida, ocasionando a redução do painel fotovoltaico. As 

dimensões da mochila e do painel solar podem ser verificadas e visualizadas 

no desenho técnico da MOCHILA OCTO, o qual consta no Apêndice C. A 

figura 29 seguinte mostra o rendering frontal da MOCHILA OCTO, tendo como 

foco o painel solar fotovoltaico. 

 

Figura 29 – Frontal MOCHILA OCTO 

 

                                                           Fonte: própria autoria, 2017 



91 

 

 

Será utilizado o mesmo tipo de fita LED que é usada na prancha OCTO, 

suas especificações constam no Anexo A. As dimensões do painel fotovoltaico 

da mochila serão: 250x220x18mm (AxLxP), o painel será de 5 watts, do tipo 

IP65 de silício policristalino. Demorará 9 horas para a carga total da bateria e a 

mesma manterá os LEDs e sistema ligados consecutivamente durante 3 

horas. Maiores especificações sobre o painel solar encontram-se no Anexo B. 

A figura 30 abaixo representa o interior da mochila, onde foram 

inseridos alguns pertences pessoais mais citados no formulário com usuários 

realizado anteriormente, são estes: celular, óculos de sol, chaves, alimento e 

carteira. O sistema eletrônico OCTO foi posicionado dentro de um 

compartimento estanque, assegurando que a água não entre em contato com 

o mesmo, o que poderia ocasionar a corrosão do sistema. Além de dificultar o 

acesso do usuário ao sistema eletrônico, já que o mesmo só deve ser 

manuseado pelos funcionários da empresa OCTO. O compartimento 

estanque, no qual fica inserido o sistema eletrônico OCTO e a bateria (3000 

mAh), será o mesmo utilizado pela empresa OCTO, o qual possui as 

dimensões de 120x100x50 mm (AxLxP). 

Figura 30 – Interior MOCHILA OCTO 

 

                       Fonte: própria autoria, 2017 
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           Para melhor visualização e entendimento da proposta da mochila, a 

figura 31 seguinte representa a ambientação da MOCHILA OCTO, bem como 

sua facilidade de uso, já que a mesma pode ser usada de maneira habitual nas 

costas do usuário, assim como pode ser acoplada na prancha. A localização 

do painel fotovoltaico na parte central e superior da mochila, foi com o intuito 

de receber maior inicidência solar quando o praticante de SUP está remando, 

não interferindo na fluidez da remada e nem na praticidade de acoplamento da 

mochila. 

Figura 31 – Ambientação MOCHILA OCTO 

 

                       Fonte: própria autoria, 2017 

 

A fim de procurar inspiração especificamente para as cores que a 

mochila estará disponível, foram realizadas pesquisas e visitas em lojas de 

esportes, como lojas de pequeno porte na Lagoa da Conceição – SC, bem 

como em lojas grandes como a Decathlon. Verificou-se que os mesmos 

possuem detalhes e cores vibrantes para chamar a atenção das pessoas à 

volta do usuário, zelando por sua segurança durante a prática do esporte. A 

figura 32 abaixo mostra fotografias feitas durante a pesquisa em lojas. 
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Figura 32 – Pesquisa em lojas 

 

                       Fonte: própria autoria, 2017 

Assim as cores das listras e detalhes da MOCHILA OCTO foram 

inspiradas neste padrão de produtos esportivos, mais especificamente em 

mochilas e em acessórios de esportes aquáticos (figura 33).  

Figura 33 – Cores MOCHILA OCTO 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

 

Tais detalhes possuem relevo e são tons mais vibrantes, 

proporcionando um design atrativo e esportivo. 
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9.2 APRIMORAMENTO DO MODELO DA MOCHILA OCTO 

 

Mesmo após realizadas algumas modificações na mochila Arpenaz, foi 

constatado a necessidade de aprimorar o modelo, pois o mesmo possuia 

características muito distintas da MOCHILA OCTO. Assim foi modificada uma 

segunda mochila, a qual é um pouco maior que a mochila proposta neste 

projeto, contudo possuia um formato mais semelhante ao rendering. Foram 

incrementados bolsos no interior, costurado a logo da empresa, pintados 

detalhes em azul em suas laterais, costuradas fivelas em suas alças, foram 

coladas as fitas LEDs para por fim serem realizados testes de funcionamento. 

Por fim foi desenhado em EVA preto uma forma que se assemelha-se à um 

painel solar fotovoltaico, cujas dimensões são iguais ao indicado no anexo B. A 

figura 34 abaixo mostra o processo de prototipagem desta segunda mochila. 

 Figura 34 – Prototipagem MOCHILA OCTO 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

 

Após finalizado a etapa de prototipagem, foram feitos testes com as fitas 

LEDs já acopladas na mochila, as especificações dos LEDs encontram-se no 
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Anexo C deste trabalho. A figura 35 abaixo mostra o resultado do modelo da 

MOCHILA OCTO, a logo mostrada nesta figura foi criada e desenhada pela 

autora a partir da logo da empresa. 

 

Figura 35 – MOCHILA OCTO 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

 

Como não foi possivel a compra do painel fotovoltaico real indicado no 

anexo B, o painel foi representado por uma estrutura de EVA preto. Enquanto 

as fitas LEDs usadas neste modelo são do tipo IP20, as quais não são 

resistentes a água, especificações da mesma estao no Anexo C. Para fins 

fotográficos e de teste foi realizada uma conexão entre as fitas LEDs e um 

carregador (8,4 volts de saída e 0,75 A de saída), conectados na tomada.  
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Para salientar as funcionalidades da MOCHILA OCTO foi criado um 

Board Product Design da mochila (figura 36), tornando mais iconográfico e 

visual as funções deste produto. 

Figura 36 – Funções MOCHILA OCTO 

 

Fonte: própria autoria, 2017 
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Visando aproximar o modelo MOCHILA OCTO da realidade, foram tiradas 

algumas fotos na Lagoa da Conceição – SC de usuários usando a mochila e 

também a mesma acoplada na prancha, para melhor representação houveram 

algumas edições no programa Photoshop. A figura 37 abaixo mostra a 

ambientação da mochila, assim como as principais cores que o produto estará 

disponível.  

Figura 37 – Situação real MOCHILA OCTO 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

 

 



98 

 

 

A mochila projetada proporciona ao usuário a prática segura de SUP 

noturno, pois em suas alças foram acopladas fitas LEDs. A figura 38 abaixo 

mostra uma fotografia modificada, com o objetivo de inserir a MOCHILA OCTO 

em um ambiente de SUP noturno.  

 

Figura 38 – MOCHILA OCTO no escuro 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

Não foi possível obter diferentes fotos do modelo da mochila, pois havia o 

risco de danificar o modelo, já que este não se encontra adequado ao uso 

continuado na água. 

 

9.3 VIABILIZAÇÃO DA MOCHILA OCTO 

 

Para viabilizar a produção final do produto pela empresa OCTO, foi 

realizada uma busca de materiais que atendessem às necessidades 

específicas da MOCHILA OCTO, que se traduzem em: 
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a) Impermeabilidade, a mochila deverá ser a prova de água para 

proteger os pertences pessoais do usuário; 

b) Conforto, pois o usuário estará em contato direto com a mochila, 

principalmente a parte posterior da mochila com as costas do 

usuário;  

c) Antiderrapante, pois a parte posterior da mochila, quando acoplada 

na prancha, estará em contato com a superfície lisa da prancha, 

logo é necessário um material que seja antiderrapante. O mesmo 

também deverá ser confortável, já que a parte posterior da mochila 

irá ter contato direto com as costas do usuário e com a prancha; 

d) Praticidade, caso o usuário queira acoplar a mochila na prancha, 

deverá ser uma tarefa fácil e prática para o mesmo; 

e) Não corrosiva, os metais inseridos na mochila não devem oxidar. 

 

Assim foi realizada uma pesquisa em sites sobre mochilas à prova de 

água e mochilas com painel solar, buscando encontrar os materiais que as 

mesmas foram feitas. A figura 39 abaixo mostra cinco mochilas distintas, 

especificando seus preços, materiais e características.  

Figura 39 – Análise de material mochilas 

 
Fonte: própria autoria, 2017 
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Depois de feita a busca de materiais, foi concluído que o material principal 

da mochila deverá ser poliéster ou PVC, sendo que seu forro interno deverá 

ser de nylon e/ou poliéster. O neoprene e as fivelas foram materiais/sistemas 

estudados anteriormente durante a pesquisa de materiais dos concorrentes e 

similares. A figura 40 abaixo indica quais materiais deverão ser usados em 

cada parte da mochila. 

 

Figura 40 – Material sugerido MOCHILA OCTO 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

 

As fitas de LEDs e o painel solar fotovoltaico terão de ser no mínimo 

IP65, sendo que o ideal seria do tipo IP67 (protegido contra imersão 

temporária, até 1 metro por 30 minutos). O painel solar irá fornecer a 

energia necessária ao sistema eletrônico OCTO e as fitas LEDs. 

 As alças reguladoras serão acolchoadas para garantir o conforto do 

usuário. O neoprene é um material antiderrapante e confortável, para 

assim ficar em contato com as costas do usuário e com a prancha. A pega 

e os zíperes serão de metal inoxidável, evitando a corrosão do mesmo. As 

fivelas garantem a praticidade ao usuário para acoplar a mochila na 
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prancha. Os detalhes da mochila em relevo e suas cores garantem a 

mochila um aspecto esportivo. E por último o material principal da mochila 

deverá ser de poliéster ou PVC, sendo que seu forro interno deverá ser de 

nylon e/ou poliéster, garantindo a impermeabilidade da mochila.  

Vale ressaltar que os materiais assinalados na figura acima são 

indicações de materiais a serem usados pela empresa OCTO na produção 

final da MOCHILA OCTO. 

 

9.4 REVISÃO DE PROJETO 
 

A apresentação do trabalho de conclusão de curso em Design de 

Produtos da autora foi realizada nas instalações do IFSC, no dia 29 de 

junho de 2017.  

A banca foi composta de professores doutores da área de Design de 

Produto e Engenharia Elétrica, além do proprietário da empresa OCTO. 

Durante a defesa, a banca realizou sugestões a fim de aperfeiçoar a 

MOCHILA OCTO, as quais contemplavam melhorias estéticas e funcionais 

na mochila. As melhorias citadas foram: 

a) Mochila ser completamente à prova d’água - aperfeiçoar o sistema de 

abertura e fechamento da mochila (como mochilas de 

mergulhadores); 

b) Acoplamento na prancha - mochila deverá conter ventosas de gel 

poliuretano em sua parte posterior, as quais permitirão o melhor 

acoplamento da mesma na prancha; 

c) Sistema de armazenamento da garrafa – a garrafa será armazenada 

dentro de uma bolsa feita da união de pequenas redes, além de 

conter um sistema de fácil ajuste, visando englobar garrafas de 

diferentes diâmetros (como o suporte de garrafa de mochilas 

esportivas); 

d) Alças acopláveis – o usuário poderá acoplar as alças da mochila, 

caracterizando-a como modular;  

e) Sistema de iluminação – cada alça da mochila conterá dois LEDs de 

alta luminosidade, possuindo faroletes direcionáveis (como luzes de 

utilizadas em lanterna de cabeça, por exemplo). 
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Com base nestas sugestões foram realizados novos sketches e 

refinados em uma proposta final, representada por desenhos digitais 

(figuras 41 e 42).   

 
Figura 41 – Nova MOCHILA OCTO 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

 

A figura superior mostra vistas do perfil e a parte frontal da mochila, e a 

figura abaixo mostra vistas da parte posterior da mochila, contemplando as 

ventosas ou então as alças com os LEDs. 

A mochila será resistente a água, pois seu sistema de abertura e 

fechamento é com base em mochilas de mergulhadores, onde a parte 

superior dela é enrolada e prendida por fivelas, proporcionando um maior 

selamento.  

A garrafa ficará em suporte na lateral da mochila, um suporte simples e 

prático, feito da uniao de redes e uma fivela de ajuste, dependendo do 

diâmetro da garrafa. 
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Figura 42 – Nova MOCHILA OCTO posterior 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

 

O sistema de acoplamento na prancha se dará através de ventosas de 

gel poliuretano, onde ficarão fixas na parte posterior da mochila. 

As alças da mochila serão acopláveis, permitindo que o usuário escolha 

deixá-las ou não, caracterizando-a como modular. Além de conterem dois 

LEDs de alta luminosidade, os quais serão direcionáveis, assim como os 

usados em capacetes de mineradores. 

Todas as melhorias mencionadas pela banca durante a defesa de TCC 

foram ponderadas e agregadas no novo design da MOCHILA OCTO, tendo 

em vista a funcionalidade, a estética, as necessidades do usuário e da 

empresa.  
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10. ETAPA 6 (VERIFICAÇÃO) 

 

A etapa 6 é a última etapa da metodologia GODP, onde é verificado o 

impacto ambiental do produto durante toda a sua cadeia e são apontadas 

novas maneiras ou oportunidades de aprimorar o produto.  

Como se trata de um projeto de TCC, não foi possível verificar o impacto 

ambiental durante todo o ciclo de vida da MOCHILA OCTO. Contudo foi 

possível estudar algumas estratégias de design sobre o ciclo de vida, que 

confirmaram o aspecto ambientalmente sustentável da MOCHILA OCTO. Com 

base no trabalho de Langer (2011), cujo título é Estratégias do Design de Ciclo 

de Vida foi verificado que a mochila atende algumas de suas diretrizes: 

 

a) Minimização de recursos –  a mochila projetada neste TCC centraliza 

várias funções (multiuso), sendo também um modo eficiente de minimizar a 

quantidade de recursos necessários. Pois se um único produto absorve em 

si os vários serviços/funções que vários produtos oferecem, não é 

necessário a fabricação de vários produtos, mas sim somente de um. Logo 

será necessário menos matéria-prima quando comparado com a prancha 

OCTO; 

b) Recursos de menor impacto – o foco deste trabalho é vincular um 

acessório de SUP com recursos energéticos com base em energia solar 

fotovoltaica, a qual é uma energia considerada renovável e de baixo 

impacto ambiental; 

c) Prolongamento da vida do produto -  a MOCHILA OCTO possui vários 

componentes (mochila em si, painel fotovoltaico e sistema eletrônico 

OCTO) com tempos de vida útil distintos. Logo o fato destes mesmos 

componentes serem substituíveis (modularidade), caso um deles seja 

danificado, acarreta um menor impacto ambiental. Pois somente o 

componente danificado será substituído, e não o produto por inteiro. Caso 

o painel seja danificado será possivel substituí-lo, assim como ocorreria 

com o sistema eletrônico OCTO e com o próprio corpo da mochila.  
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Langer (2011) cita o método de Ecodesign, cujo nome é Roda de Estratégias 

de Ecodesign. O modelo é sobre estratégias de design do ciclo de vida, 

dividido em oito estratégias, as quais atingem fases distintas do ciclo de vida de 

um produto. A figura 43 abaixo, foi realizada pela autora de acordo com o 

método de Langer, onde foi aplicado o método e avaliada quais estratégias a 

MOCHILA OCTO engloba. 

Figura 43 – Roda de Estratégias de Ecodesign 

 

 

Fonte: própria autoria, 2017 

 

A MOCHILA OCTO engloba três destas estratégias, sendo elas a 2 

(redução do uso de materiais/recursos), 5 (redução do impacto ambiental no 

nível do usuário) e 6 (otimização do tempo de vida do produto). Como a 

energia que sustenta o sistema eletrônico OCTO provém de um recurso 

energético limpo e renovável (energia solar fotovoltaica) acarreta num menor 

impacto ambiental quando comparado com outras fontes de energia. Assim 

como na estratégia 5, onde o usuário usufruirá do acessório de SUP, através 

do insumo energético solar fotovoltaico, consequentemente na minimização do 

consumo de energia elétrica proveniente de fontes de alto impacto ambiental. 
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Na estratégia 6, caso uma das peças da mochila danificarem (sistema 

eletrônico, painel solar e o próprio corpo da mochila), poderá ser substituida 

(modularidade), prolongando assim o tempo de vida do produto.  

Como foi demonstrado, existem alguns aspectos de ecodesign que a 

MOCHILA OCTO poderá ser aprimorada posteriormente, a fim de reduzir cada 

vez mais seu impacto ambiental. Focando na seleção dos materiais utilizados 

na mesma, nas técnicas de produção, distribuição eficiente, otimização do 

tempo de vida do produto e sistema. 

Contudo, é bom salientar que a MOCHILA OCTO atingiu os objetivos 

deste projeto, que se fundamentam em criar um acessório de SUP que não só 

utilize as tecnologias presentes no sistema eletrônico da OCTO, como 

também proporcione ao usuário uma alternativa mais prática, segura e de 

menor custo para o consumidor quando comparado com a prancha OCTO. A 

MOCHILA OCTO precisa de mais testes para assim obter resultados mais 

precisos, contudo vale destacar que a mochila projetada cumpriu com todos 

os requisitos estabalecidos deste projeto, sendo eles:  

a) Acoplamento realizado pelo usuário; 

b) Facilidade de uso (necessário relaizar testes mais precisos); 

c) Produto ergonômico (necessário relaizar testes mais precisos); 

d) Fácil armazenamento; 

e) Abranger tecnologia OCTO e utilizar energia solar fotovoltaica; 

f) Proteção do sistema eletrônico OCTO;  

g) Modularidade (peças substituiveis) – a substituição das peças deve ser 

realizada pelos funcionários da empresa;  

h) Portabilidade; 

i) Fácil manutenção e limpeza;  

j) Adequado dimensionalmente, possíveis regulagens; 

k) Segurança (visibilidade) (necessário relaizar testes mais precisos). 

 

  Caso seja necessário recapitular as devidas explicações sobre cada 

requisito e visualizar o quadro de requisitos, os mesmos encontram-se no final 

da etapa 2 do GODP deste TCC. 
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11. CONCLUSÃO  

 

A busca de estratégias, sistemas, produtos com o fim de reduzir o 

impacto ambiental tem sido parte de grandes discussões no meio empresarial, 

industrial e universitário. Assim as linhas de pensamento de Ecodesign 

contribuem para a  produção de produtos/sistemas que são sustentáveis 

ambientalmente, evoluindo em conjunto com consumidores/usuários que 

buscam  a satisfação material, emocional e atualmente também  ecoeficiente. 

Assim, seguindo a linha de pensamento do Ecodesign e Ecoeficiência, além 

de buscar uma melhor relação entre o trabalho móvel e praticante de SUP, foi 

desenvolvido este trabalho de conclusão de curso em Design de Produtos. 

Neste TCC foi projetado um acessório de SUP que não só utilizou as 

tecnologias presentes no sistema eletrônico da OCTO, como também 

proporcionou ao usuário uma alternativa mais prática e menos dispendiosa 

quando comparado com a prancha OCTO.  

A ideia de uma mochila contendo as mesmas funções da prancha 

Inteligente OCTO tem como proposta auxiliar na problemática da empresa, 

que se refere à ampliação da lucratividade por meio da ampliação de vendas 

do sistema eletrônico OCTO. A melhoria do acesso visa a redução de custos 

para os consumidores, não sendo necessário comprar a prancha OCTO, uma 

vez que o próprio usuário poderia adquirir o acessório e acoplá-lo na sua 

prancha. 

Contudo, durante a conceituação, execução e ambientação da 

MOCHILA OCTO foram verificadas alguns aspectos que necessitam de maior 

atenção e tempo hábil para o desenvolvimento do projeto, de modo que a 

mochila desenvolvida se torne um produto industrial, vendável e mais 

ergonômico para o usuário.  

Um dos aspectos que não pode ser atendido neste projeto se refere ao 

fato do modelo da MOCHILA OCTO não ter sido desenvolvido nos materiais 

desejáveis para a real proteção do sistema eletrônico e pertences pessoais do 

usuário, devido o alto custo dos materiais. Logo, para a realização de testes 

mais específicos, resultados e aprimoramentos mais precisos da mochila, seria 
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necessário o investimento nos materiais adequados para assim viabilizar a 

prototipagem mais fidedigna da mochila desenvolvida neste projeto. 

Seria imprescindível o aperfeiçoamento da união entre sistema 

eletrônico OCTO com a MOCHILA OCTO, de maneira a tornar-se um produto 

consolidado e compatível em satisfazer as necessidades do praticante de SUP 

noturno, como a iluminação de seu trajeto. Um estudo mais aprofundado e a 

realização de testes acerca do nível de iluminação necessário para a prática 

do esporte de maneira segura, seria uma mais valia para o aperfeiçoamento 

da MOCHILA OCTO. 

Para a autora, este TCC sobre a elaboração de um acessório de SUP foi 

de grande aprendizado. Pois foi de extrema importância o entendimento 

acerca do esporte, as conversas com os praticantes de SUP, os 

questionamentos sobre a vivência dos usuários no esporte, a fim de se inserir 

no ambiente e problemática do usuário. Saber hierarquizar as várias 

necessidades do praticante de SUP, para então transformá-las em requisitos e 

qualificações que o acessório deve ter, foi de fundamental importância para a 

continuidade do projeto. 

A busca pela satisfação da empresa, a funcionalidade elétrica adequada 

do produto e o uso de recursos energéticos e/ou materiais de baixo impacto 

ambiental, foram um desafio para autora, pois foi necessário conciliar as três 

vertentes em um único projeto. Deste modo, como proposta futura propõe-se o 

aprimoramento do projeto em parceria entre a empresa e a autora, tendo em 

vista viabilizar a MOCHILA OCTO para comercialização. 
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APÊNDICE A – CRONOGRAMA 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE PESQUISA COM ESTANDES DE SUP 

 

 

1) Qual dia da semana possui maior procura de aluguel de pranchas? E em 

qual horário?  

 

2) Quais são os tipos de praticantes que alugam pranchas? 

 

3) A maioria que procura pranchas para alugar estão em que nível de 

pratica de SUP? 

 

4) Como ou onde os praticantes de SUP levam/deixam seus pertences 

pessoais?  

 

5) Quantas pessoas participam das remadas noturnas? 

 

6) Por que realizam poucos eventos de remada noturna? 

 

7) Qual é a utilidade dos equipamentos de iluminação? 
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APÊNDICE C – DESENHO TÉCNICO MOCHILA OCTO 
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ANEXO A – ESPECIFICAÇÕES LEDs PRANCHA OCTO 

 

As fitas LEDs usadas na prancha OCTO foram do tipo IP65, contudo seria 

indicado que a empresa usasse fitas do tipo IP67 para a fabricação da 

MOCHILA OCTO, pois são mais resistentes a água.  

 

 

 

Fonte: http://www.aiha.com.br/produto/fita-led-12v-3528-ip65-60-leds-por-metro-rolo-5m-

6500k-aiha/136, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aiha.com.br/produto/fita-led-12v-3528-ip65-60-leds-por-metro-rolo-5m-6500k-aiha/136
http://www.aiha.com.br/produto/fita-led-12v-3528-ip65-60-leds-por-metro-rolo-5m-6500k-aiha/136
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ANEXO B – ESPECIFICAÇÕES PAINEL FOTOVOLTAICO 

 

As dimensões do painel fotovoltaico da mochila serão: 250x220x18mm 

(AxLxP), o painel será de 5 watts, do tipo IP65 de silício policristalino. 

Demorará 9 horas para a carga total da bateria e a mesma manterá os LEDs e 

sistema ligados consecutivamente durante 3 horas.  

  

 

 

Fonte: http://www.minhacasasolar.com.br/produto/painel-solar-de-5w-komaes-solar-km-p-5-

78870, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minhacasasolar.com.br/produto/painel-solar-de-5w-komaes-solar-km-p-5-78870
http://www.minhacasasolar.com.br/produto/painel-solar-de-5w-komaes-solar-km-p-5-78870
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ANEXO C – ESPECIFICAÇÕES LEDs MODELO MOCHILA 

 

As fitas LEDs usadas no modelo da MOCHILA OCTO foram do tipo IP20, 

podendo ser danificadas caso sejam imergidas em água.  

 

 

 

Fonte: http://www.aiha.com.br/produto/fita-led-12v-3528-ip20-60-leds-por-metro-rolo-5m-

6500k-aiha/130, 2017 

 

 

 


