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RESUMO

Projeto de pesquisa acadêmica, vinculado à disciplina de Projeto de Design 3, do 3º período do curso de Desenho Industrial da UFF, cujo tema é 
embalagem biodegradável.  O projeto visa criar uma embalagem sustentável, biodegradável e reutilizável, que possa reduzir a perda de frutas 
orgânicas sensíveis, por esmagamento, impactando assim no custo final do produto para o consumidor, além de reduzir a produção de lixo de 
difícil equalização pela natureza como plástico e isopor, reduzindo também os impactos ambientais no momento do descarte. A embalagem se 
propõe a ser reutilizada, ou seja, retornar com o consumidor à feira ou hortifrutti, eliminando o uso de sacolas plásticas e bandejas de isopor, tão 
comuns e não recicláveis. O material utilizado para sua produção será oriundo de descarte, como bagaço de cana, fibra de côco ou polpa de papel 
reciclado, porém ainda em fase de testes, portanto ainda não definido. Até a presente data foram desenvolvidas pesquisas de campo junto a 
consumidores e fornecedores de frutas orgânicas, afim de identificar as reais necessidades em relação à embalagens, para definição do problema, 
onde foi detectada a necessidade de uma embalagem que protegesse as frutas, além de reduzir o impacto ambiental na produção e no descarte 
do produto. A metodologia utilizada é o Design Thinking, idealizada por Bill Burnet e Dave Evans, professores da Universidade de Stanford, nos 
Estados Unidos e autores do livro “O design da sua vida”. O método visa colocar as pessoas e suas necessidades em primeiro lugar, assim, o 
primeiro passo do processo é entender o problema da perspectiva do usuário final, em seguida, catalogando-se as informações coletadas nessa 
primeira fase, chegamos ao problema real e partimos para gerar tantas ideias quanto possível para resolver o problema, sem a restrição das 
soluções existentes. O objetivo não é tentar encontrar a resposta “certa” , mas em vez disso, muitas possibilidades e alternativas são exploradas. 
Os passos seguintes incluem algumas das ferramentas disponíveis para ideação como o brainstorming, a prototipagem rápida e os testes com o 
público, para a partir do feedback recebido fazer os ajustes finais do produto e prepará-lo para a produção em escala industrial.
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