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ra e Urbanismo e Design  (FAUeD) - Universidade 
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O projeto, conhecido como RENOVA 
SHOPPING PARK, utiliza técnicas de 
Coprodução para implementar e po-
tencializar a resiliência em conjuntos 
habitacionais de interesse social de 
forma colaborativa com a comunida-
de local. A pesquisa-ação tem como 
foco a capacidade de adaptação, 
transformação e resiliência no am-
biente construído no atendimento 
às necessidades de seus moradores 
e os impactos decorrentes dessas 
transformações em curso. A pesqui-
sa de desenvolve em um empreendi-
mento do Programa Governamental 
“Minha Casa Minha Vida” localizado 
no setor oeste da cidade de Uberlân-
dia, intitulado “Shopping Park”.



1° Passo
Informações de segurança

Onde encontrar os materiais

Verifique  o material necessário para a 
construção do banco;

Um pallet partido ao meio, ou seja, 2 
partes de um pallet- 60 x 100 cm

Você pode conseguir o palete em ma-
deireiras, marceneiros que trabalham 
com palete ou lojas que trabalham 
com a venda desse material, também 
é possível conseguir como doação. 
Qualquer dúvida ou ajuda pra encon-
trar entre em contato com a equipe! 
O verniz, lixa, cola e pincel você pode 
comprar em lojas de materiais de cons-
trução, madeireiras e lojas de artesana-
to.

- Mantenha os materiais perigosos, 
pequenos e pontiagudos longe do 
alcance das crianças;
- Se possível use luvas para a confec-
ção do objeto;
- Cuidado ao manejar:
     - Colas fortes;
     - Serras manuais;
     - Maquitas e semelhantes;
     - Martelos, pregos e parafusos;
- A cor desse quadro indica os passos 
que necessitam de atenção e cuida-
dos redobrados para que acidentes 
sejam evitados;

Lixas e Cola de Madeira

Verniz + Pincel para aplicação

100 cm
60 cm



2° Passo

3° Passo

Lixe as farpas e rebarbos que ainda esti-
verem no pallet;

Posicione um pallet sobre o outro para 
visualizar como ficará o banco;

Certifique-se de lixar todas as madeiras, 
em todos os lados com a lixa. Faça mo-
vimentos repetitivos.

É importante que todas as partes fi-
quem bem acabadas para que o banco 
possa ser usado sem que ninguém se 
machuque.

4° Passo
Cole um pallet sobre o outro com a cola 
de madeira;
Para garantir que os pallets fiquem ali-
nhados um sobre o outro você pode 
utilizar o canto das paredes de sua casa 
como esquadro.

Aplique a cola 
nos locais onde 
os pallets irão 
se tocar.

Utilize um pincel para 
espalhar bem a cola



5° Passo
Faça pressão nas peças para que elas 
sequem no lugar;
Você pode se sentar sobre os pallets 
para fazer pressão sobre as peças, ou 
colocar objetos pesados sobre eles.

6° Passo
Depois que a cola secar é hora de dar 
acabamento à peça;

Utilize as instruções na lata de verniz 
sobre a forma adequada de prepa-
ro do produto e a melhor maneira de 
aplicá-lo. É recomendado o auxílio de 
um bom pincel. Certifique-se de que a 
aplicação fique uniforme sobre toda a 
superfície.

Você pode pintar o seu móvel com as 
cores que desejar, isso deve ser feito 
antes da aplicação do verniz.

Você também pode aumentar, adicio-
nar encosto, e outras coisas criativas. 
Está pronto o nosso banco!

Compartilhe o seu Projeto!
Não se esqueça de registrar a constru-
ção de seu banco e de compartilhar 
conosco! Você pode nos marcar no ins-
tagram, no facebook ou enviar os seus 
registros por whatsapp.

/renovashoppingpark

@renovashoppingpark

(34) 9 9222-5044


