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RESUMO
Na atualidade muito se discute sobre sustentabilidade e questões ambientais, sendo uma dessas questões são os problemas causados pelo o acúmulo
de resíduos no meio ambiente. A sustentabilidade está associada ao conjunto de ações e atividades que o homem pode realizar para garantir o futuro
das próximas gerações, essa preocupação faz com que busquemos soluções com o intuito de reduzir os impactos causados pelo homem ao meio
ambiente, surgindo assim o interesse em desenvolver algo novo ou até mesmo um produto sustentável. Arquitetos e designers tem um papel
importante para o desenvolvimento sustentável, além da criação de projetos que visam otimizar o uso dos recursos naturais podem contribuir com a
criação de novos produtos. A criatividade pode ser a principal ferramenta para esse desenvolvimento, com isso vem crescendo muito nos últimos anos
um setor econômico que abrange diversas áreas inclusive arquitetura e design é a chamada Economia Criativa, ainda é um conceito em construção,
mas pode ser definida pelo processo da geração de novas ideias, criação de produtos e serviços que gera lucros e tenha como principal insumo a
criatividade. Outra atividade que alia design com sustentabilidade pode ser definida com ecodesign. Esse conceito ecodesign apresenta-se desde a
concepção do projeto, bem como a escolha da matéria-prima até analisar os estágios do ciclo de vida que o produto pode atingir. Neste contexto, o
presente artigo tem objetivo mostrar o processo de desenvolvimento de um revestimento com efeito tridimensional (3D) que pode ser utilizado na
arquitetura como elemento de decoração, produzido a partir de resina plástica extraída da reciclagem de produtos de pós-consumo.

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento de Produto. Produtos Sustentáveis. Economia Criativa. Revestimento 3D.

3D CLADDING: AN ALTERNATIVE COMING FROM RECYCLING

ABSTRACT
Sustainability and environmental issues are widely discussed these days, and one of these issues consists in the problems caused by the accumulation
of waste in the environment. Sustainability is associated with the actions which humans can perform to ensure the future of the next generations. This
concern makes us seek solutions to decrease the impacts caused by men on the environment, and, in this way, the interest in developing something
new or, even a sustainable product, arises. Architects and designers have a very important role in the sustainable development, in addition to the
creation of projects whose aim is to optimize the use of natural resources, they can contribute with the creation of new products. Creativity might be
the main tool for this development, which is why an economical sector, called Creative Economy and which comprehends several areas, including
architecture and design, has been increasing lately. The concept is still under development; however, it can be defined by the process of generation of
new ideas, creation of products and services which generate profits and have creativity as the principal input. Another activity that combines design
and sustainability can be defined as eco design. This concept, eco design, is presented from the conception of the project, as well as the selection of
the raw material, to the analyses of the stages of life cycle that the product can reach. In this context, the present work aims to present the
development process of a cladding material with a tridimensional effect (3D) which can be used in architecture as an element of decoration, made
from plastic resin extracted from recycled post-consumption products.

KEY WORDS: Product Development. Sustainable products. Creative Economy. 3D cladding.

1. INTRODUÇÃO

A palavra sustentabilidade está relacionada a diversos assuntos, que podem gerar inúmeras possibilidades de
discussões, tendo diversas definições e interpretações. Hoje nos ramos da construção civil, arquitetura, design, como
nas demais áreas, também existe a preocupação com esse assunto e cada vez mais é comum os projetos que apresentam
ideias sustentáveis, que aliadas à tecnologia buscam aperfeiçoar o uso dos recursos naturais, ou ajudam no
desenvolvimento de novos produtos com intuito de amenizar os impactos causados pelo homem no meio ambiente.
O desenvolvimento de um produto sustentável engloba diversos assuntos e processos, como por exemplo, o
design, matéria-prima utilizada na sua produção, o ciclo de vida, etc.
A assunto da presente pesquisa trata-se do desenvolvimento de um produto sustentável, um revestimento que
pode ser utilizado na arquitetura como elemento de decoração de ambientes, industrialmente produzido a partir da
reciclagem de produtos de pós-consumo. Justifica-se que a sustentabilidade está associada ao conjunto de ações e
atividades que o homem pode realizar para garantir o futuro das próximas gerações, essa preocupação com as questões
ambientais é uma premissa para que as pessoas busquem alternativas, soluções, desenvolvam novos projetos, produtos,
seja para o ramo da arquitetura ou outras áreas, com o objetivo de reduzir os impactos causados pelo homem ao meio
ambiente. Essa atividade de produzir algo novo, criar, gerar ideias para produtos ou serviços unindo criatividade,
1
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design, tecnologia, na concepção de novas ideias pode ser definida como Economia Criativa, e o grande diferencial
dessa atividade é que ela promove o desenvolvimento sustentável, o qual está estreitamente relacionado com o objetivo
deste trabalho.
O objetivo geral deste trabalho é elaborar uma fundamentação teórica como forma de justificar o tema do
trabalho e apresentar os processos do desenvolvimento do revestimento proposto. Para alcançar resultados foi
necessário formular os seguintes objetivos específicos: a) Analisar os conceitos que devem ser levados em consideração
para desenvolver um produto sustentável. b) Explanar o processo do desenvolvimento do revestimento. c) Apresentar a
aplicação do produto. d) Demostrar as vantagens do revestimento.

2. REFEERNCIAL TEÓRICO
Este capítulo aborda assuntos pertinentes ao tema deste trabalho, com o objetivo de fundamentar os conteúdos
necessários para justificar desenvolvimento de um produto que tem objetivo de unir sustentabilidade, criatividade,
tecnologia, design e arquitetura.

2.1. ECONOMIA CRIATIVA
A Economia Criativa vem ganhando força nas últimas duas décadas, segundo alguns autores a definição ou o
conceito para esta atividade ainda está em formação, mas pode se dizer que a Economia Criativa é um termo que
engloba todas as atividades, serviços ou a produção de bens, que são desenvolvidos a partir do conhecimento e
dependem essencialmente da criatividade humana ou na capacidade da imaginação e inovação com vistas à geração de
trabalho e renda.
Segundo Caiado (2008), Economia Criativa é um novo conceito que vem sendo inserido e pode ser definido
como o ciclo que engloba a criação, produção e distribuição de produtos e serviços que a principal matéria-prima é a
criatividade.

São atividades econômicas que partem da combinação de criatividade com técnicas e/ou tecnologias, agregando
valor ao ativo intelectual. Ela associa o talento a objetivos econômicos. É, ao mesmo tempo, ativo cultural e
produto ou serviço comercializável e incorpora elementos tangíveis e intangíveis dotados de valor simbólico. A
“Indústria da Moda” (design, desfiles, lançamento de coleções, etc.), que é parte integrante da indústria de
confecções, é integrante da Economia Criativa e a “São Paulo Fashion Week”, é um bom exemplo de como ela se
estrutura (CAIADO, 2008 p.3).

Para Costa e Santos (2011), as principais áreas que abrangem a Economia Criativa são o design, arquitetura,
turismo, produtos culturais, desenvolvimento de games, entre outros, desde que a linha mestra da atividade seja a
criatividade.
Economia Criativa é um setor que vem crescendo rapidamente no mundo econômico em vários aspectos como
na geração de renda e empregos além do aumento das exportações. Segundo a publicação do Relatório da Economia
Criativa 2013 da UNESCO, o comércio mundial de bens e serviços no ano de 2011 teve um recorde de 624 bilhões de
dólares, duplicou comparado com o período entre 2002 e 2011, a contribuição de atividades relacionadas com
atividades culturais privadas e formais representa 5,2% do PIB em 40 países pesquisados. No Brasil, segundo estudo
realizado em 2012 pela FIRJAN, 2,7% do PIB em 2011 foi do segmento criativo, esse resultado coloca o Brasil entre os
maiores produtores de criatividade do mundo, a base que a instituição usou foi para a pesquisa foi à massa salarial
gerada pelas indústrias criativas (SEBRAI, 2014).
Na Economia Criativa destaca-se o trabalho de arquitetos e designers, ambos têm um papel importante para o
desenvolvimento sustentável, além da criação de projetos que visam otimizar o uso dos recursos naturais, podem
contribuir usando a criatividade na criação de novos produtos.

2.2. ECODESIGN E O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS
A sustentabilidade pode ter diversas definições e interpretações. Sustentar, defender, conservar, são algumas
das traduções do termo sustentável. No contexto deste trabalho defenderemos que a sustentabilidade é um conjunto de
ações e atividades que o homem pode realizar para garantir o futuro das próximas gerações. De maneira geral arquitetos
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e designers tem a missão de contribuir para essas questões ambientais, pois estão estreitamente ligados ao ato de
projetar, construir, conceber ideias.
Segundo Manzini e Vezzoli (2011) a sustentabilidade é um objetivo a ser atingido e não apenas ser uma
direção a ser seguida, ou seja, que nem tudo que apresentar algumas melhorias ambientais pode ser considerado
sustentável, e que os impactos gerados ao meio ambiente pela exploração de materiais são testemunhos de que já não é
mais possível conceber qualquer atividade de design sem confronta-la com o conjunto das relações que, durante o seu
ciclo de vida, o produto vai ter no meio ambiente. Para os autores o encontro entre a atividade de projetar e o ambiente
foi definido com o termo ecodesign. O termo ecodesign é a expressão que sintetiza um vasto conjunto de atividades de
projetar levando em consideração aspectos relativos ao seu impacto no ambiente.

[...] ecodesign é um modelo “projetual” ou de projeto (design), orientado por critérios ecológicos. O termo
apresenta-se, portanto, como a expressão que sintetiza um vasto conjunto de atividades projetuais que tendem a
enfrentar os temas postos pela questão ambiental partindo do ponto inicial, isto é, do redesenho dos próprios
produtos (MANZINI e VEZZOLI, 2008, p. 17).

Neste contexto pode-se afirmar que os requisitos ambientais devem ser considerados desde a primeira fase do
desenvolvimento de um produto. O ecodesign auxilia na elaboração de um produto que não vá causar danos no meio
ambiente, esse conceito apresenta-se desde a concepção do projeto, escolha de matéria-prima e os estágios do ciclo de
vida que o produto pode almejar desde sua produção até o seu descarte. Ainda temos o termo ecoeficiente que considera
que os impactos ambientais devem ser minimizados e a conservação dos recursos naturais deve ser maximizada.
Seguindo essa ideia, conceitos como o Cradle to Cradle, por exemplo, são inseridos no contexto quando se
trata de desenvolver um produto sustentável, o Cradle to Cradle traduzido significa "berço ao berço” se refere à análise
do ciclo de vida (ACV) de um produto.
Para alguns autores o ciclo de vida de um produto pode ser definido como o nascimento e a morte de um
produto, onde o inicio do ciclo de vida considera-se o produto desde a extração dos recursos necessários para a
produção dos materiais que o compõem sendo o “nascimento” até o ultimo tratamento a “morte” desses mesmos
materiais após o uso do produto (MANZINI e VEZZOLI, 2011).
De acordo com Baxter (2000), a análise do ciclo de vida do produto é usada pelos designers para avaliar o
impacto ambiental dos produtos. Essa análise se preocupa com a fabricação, transporte, uso e descarte dos produtos
fazendo uma avaliação do custo ambiental de cada estágio.
O desenvolvimento de um produto sustentável passa por muitos processos, do qual o ciclo de vida é
considerado o mais importante. A figura 1 representa o ciclo de vida dos produtos, mostra as fases que um produto pode
atingir, quando o mesmo repete o ciclo mais que uma vez é considerado ecologicamente correto ou sustentável.

Figura 1 – Ciclo de vida dos produtos

Fonte: http://comprassustentaveis.com/acv-analise-do-ciclo-de-vida/ 2012.

Outros fatores mostrados a seguir são considerados importantes no desenvolvimento de um novo produto,
como a tecnologia, materiais e o design que serão empregados juntamente com os requisitos ambientais, devem ser
levados em consideração desde a primeira fase do desenvolvimento de um produto.
2.2.1. Design
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O design é um processo consciente e deliberado que busca organizar materiais de diferentes formas a fim de
alcançar determinado objetivo, seja funcional ou estético. A importância do design, na atualidade, torna-se evidente
quando percebemos que o design aplicado a qualquer elemento não somente afeta os objetos e as pessoas que o
utilizam, mas, ainda, afeta nosso meio ambiente (GURGEL, 2005).
A tradução para design pode ser desenho, projeto, plano, esboço, modelo, etc. Para Lobach (2001), o design é
uma ideia, um projeto ou um plano para a solução de um determinado problema.
2.2.2. Tecnologia
A tecnologia é uma grande aliada nos processos de produção de novos produtos, ela esta presente em todas as
fases desse desenvolvimento.
O avanço tecnológico tem contribuição fundamental nos processos de fabricação tanto da matéria-prima para
um produto, quanto na ferramentaria com maquinários de última geração ou ainda com softwares. A tecnologia
proporciona maior rendimento de produção resultando positivamente no fator econômico.
2.2.1. Materiais e processos
A escolha do material é fundamental para assegurar a sustentabilidade de um produto, segundo Lesko (2004),
os novos materiais industrialmente produzidos, materiais sintéticos devem ser incorporados nos produtos.
O autor complementa que há atualmente na engenharia uma corrente para se inventarem novos materiais e
processos. Dentre a criação de novos materiais se busca aperfeiçoar as técnicas de aplicação dos materiais. É importante
abordar que a reciclagem de materiais na construção é muito valida. Dentre diversos materiais que podem ser
reaproveitados na construção civil, destacamos o emprego dos polímeros, cada dia mais é frequente a utilização desses
materiais nas edificações vê-se sua aplicação desde a instalação predial e elétrica da obra bem como nos materiais de
acabamento (LESKO, 2004).
Citado acima a palavra polímero vem do grego poli + mero que significa muitas partes, são compostos
químicos formados pela união de cadeiras moleculares geralmente por macromoléculas (moléculas grandes), e pelos
monômeros (pequenas moléculas), e as varias unidade de repetições desse processo é chamado de polimerização que
acontece quando os monômeros reagem para gerar uma cadeia de polímero (FELIPETTO, 2003).
3.2.4. Reciclagem
Segundo Rocha e Jhon (2003), de modo geral, se analisarmos sempre existe uma possibilidade de
reaproveitamento para materiais que já foram utilizados e serão descartados no meio ambiente, a fim de garantir um
ciclo menos impactante para a natureza.
De acordo com Fonseca (2013), a reciclagem além de preservar o meio ambiente também gera riquezas,
contribuí para a diminuição significativa da poluição do solo, da água e do ar. Muitas indústrias estão reciclando
materiais como uma forma de reduzir os custos de produção. Os materiais mais reciclados são o vidro, o alumínio, o
papel e o plástico.
A produção da matéria plástica reciclada pode economizar em até 90% de energia, levando em conta todo o
processo da fabricação desde a extração do petróleo até a formação do produto final. O material derivado do plástico
reciclado tem infinitas aplicações, podendo, por exemplo, se transformar em novos produtos.

3. METODOLOGIA
3.1. Metodologia aplicada para o desenvolvimento da fundamentação teórica
Para a elaboração da parte teórica deste trabalho foi utilizada diversas bibliografias, artigos científicos, sites,
revistas e demais materiais que tinham em comum o assunto dando o suporte teórico.
O método de abordagem é o indutivo. A indução é um processo mental intermediário do qual, partindo de
dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contidas nas partes
examinadas. Portanto, o objetivo, dos argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do
que as premissas nas quais se basearam (LAKATOS e MARCONI, 2003).
A figura 2 representa de forma sequencial os passos para a elaboração deste trabalho.
4
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Figura 2 – Sequencia da metodologia do trabalho

Fonte: Autora, 2015.

Em primeiro momento foi necessário fazer uma revisão bibliográfica para análise do assunto para a elaboração
teórica do trabalho, em seguida houve a necessidade de buscar uma referência em produtos que já existem no mercado
no mesmo segmento dos revestimentos, na sequência uma pesquisa sobre a metodologia que poderia ser aplicada no
processo de desenvolvimento de produto (PDP), por fim apresentar o PDP proposto.
3.2. Metodologia aplicada para o desenvolvimento do produto
O modelo adotado para o desenvolvimento do revestimento segue a metodologia proposta por Rozenfeld et al
(2006), que divide o processo de desenvolvimento de produto (PDP) em três macro fases;1ª fase: pré-desenvolvimento,
2ª fase: desenvolvimento e 3ª fase: pós-desenvolvimento.

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES
Neste capitulo o objetivo é apresentar os processos que foram envolvidos no desenvolvimento do revestimento
3D, seguindo o modelo das três macro fases proposta por Rozenfeld et al (2006).
Figura 3 – Modelo Unificado do Processo de desenvolvimento de produto

Fonte: Rozenfeld et al, 2006, p. 44.

O modelo proposto por Rozenfeld et al (2006), como mostra a figura 3, divide o processo de desenvolvimento
de produto em três macro fases, subdivididas em outras fases e atividades. As macrofases de pré- e pósdesenvolvimento são mais genéricas e podem ser adaptadas segundo a necessidade de cada empresa. O
desenvolvimento subdivide em varias fases que envolvem todos os projetos e as atividades necessárias para a execução
do produto.
A seguir será apresentado cada macro fase segundo o que Rozenfeld et al (2006) define, e as subfases e
atividades que foram realizadas no desenvolvimento do revestimento 3D.

4.1 PRÉ-DESENVOLVIMENTO
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A fase pré-desenvolvimento define a direção estratégica do produto, ou seja, apresenta as ideias para a criação
do produto, como a escolha de processos e métodos de produção (ROZENFELD et al, 2006).
Em primeiro momento, ao observar as tendências de mercado no seguimento de revestimentos cimentícios,
notou-se a crescente utilização de revestimentos com efeitos tridimensionais, conhecidos como 3D ou mosaicos de alto
e baixo relevo. Atualmente na arquitetura utiliza-se esse tipo de revestimento pela infinita possibilidade de aplicação,
podendo servir de plano de fundo revestindo paredes criando painéis ou apenas detalhes decorativos.
Analisando esse tipo de revestimento aspectos como o design, matéria-prima, processos de fabricação,
transporte, instalação, foram importantes para se perguntar se havia a possibilidade de desenvolver um produto similar,
que traduzisse o mesmo efeito, mas que os processos envolvidos na sua produção fossem mais eficientes, comparados
com todo o processo que exige a produção de um revestimento cerâmico ou cimentício vistos no capitulo anterior.
A partir dessas premissas surgiu o interesse pelo desenvolvimento de um revestimento decorativo com formas
tridimensionais (3D), onde a matéria-prima utilizada fosse de origem reciclada com objetivo de torna-lo sustentável.
Desta forma optou-se pelo uso de polímeros reciclados.
O PP (polipropileno) é um termoplástico, ou seja, é um tipo de plástico que é moldado pelo processo de
aquecimento. A identificação deste material é feito pelo símbolo triangular de reciclável com o numero “5” como
mostra a figura 4.
Figura 4 - Simbologia para identificação do PP

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Polipropileno

O PP é utilizado na produção de vários tipos de produto, embalagens flexíveis e recipientes para alimentos,
remédios, produtos químicos, cadeiras plásticas, brinquedos, peças e componentes de eletrodomésticos, etc.
A escolha do plástico PP como matéria-prima para a produção deste revestimento deu-se pelas seguintes vantagens:
Matéria-prima abundante em nossa região; existem várias empresas que reciclam o plástico.
 Baixo custo;
 Fácil modelagem;
 Boa resistência e estabilidade térmica;
 Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga;
 Elevada resistência química e a solventes;
 Material leve; consequentemente menor custo com transporte.
Em seguida uma pesquisa se fez necessária para identificar qual o processo de produção existente que melhor
atendesse essas necessidades de produção mais eficientes com essa matéria-prima.
Neste caso o processo adotado foi por meio da indústria de injeção plástica. O processo de injeção plástica apresenta as
seguintes vantagens:
 Capacidade de produção elevada; sem necessidade de uma grande estrutura física.
 Padrão de qualidade; acabamento e padrão de dimensões.
 Possibilidade de desenvolvimento de novos designs;
4.2 DESENVOLVIMENTO
A macro fase desenvolvimento a partir das informações geradas na fase anterior transforma as informações e
detalhes em recursos a serem utilizados para se iniciar todo o processo de execução do produto.
Nesta fase é atribuída toda a atividade de projetar e desenvolver o produto. Esta fase por sua vez é subdivida
em outras fases ou atividades, onde se apresenta todo o processo utilizado para a execução do produto. As subfases ou
6
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atividades são classificadas como sendo: projeto informacional, conceitual, detalhado, preparação para produção e o
lançamento do produto. Essas subfases podem ser adaptadas conforme as necessidades de cada empresa (ROZENFELD
et al, 2006).
A seguir as subfases adaptadas para mostrar as etapas e atividades envolvidas no processo de criação e
produção do revestimento.
4.2.1 Projeto conceitual: partido formal do produto
O projeto conceitual tem objetivo de desenvolver as linhas básicas da forma e função do produto (BAXTER,
2000).
A ideia para a forma do produto foi baseado em um revestimento cimentício que já existe isso por que a
questão nesse momento não esta voltada em criar um desenho específico, uma nova forma, mas sim conseguir adaptar
um modelo de referência para ser produzida com o processo de injeção plástica. Neste caso o modelo do revestimento é
uma espécie de folha como mostra a figura 5.
Figura 5 – Modelo revestimento Flora Rerthy

Fonte: Rerthy revestimentos

Neste modelo a peça tem um formato orgânico, traduz uma espécie de folha ou pétalas que dependendo
paginação das peças formam diferentes tipos de composição de desenho, esse tipo de composição geralmente é
chamado de mosaico. Este é um revestimento cimentício, tem as dimensões: 15x15x2cm.
Baseado no modelo de referência acima, esboços foram criados para fazer um estudo de dimensões, para
analisar questões da proporção para melhorar e adaptar essa forma no novo revestimento.
Figura 6 – Croqui de estudo

Fonte: Autora, 2015.
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A peça proposta possui dimensões de 25x25x2cm, com peso previsto de no máximo 100gramas por peça. Com
essas dimensões para um metro quadrado (m²) serão necessárias 16 peças. A figura 6 mostra o estudo das diversas
composições que a peça pode formar, conforme a disposição e a orientação da peça criam-se diferentes desenhos.
Figura 7 – Composição formal que a combinação das peças pode formar

Fonte: Autora, 2015.

A peça recebeu o nome de Rosácea, o nome foi inspirado nas Rosáceas utilizadas nas catedrais como
elementos arquitetônicos decorativos do período gótico3, a semelhança ocorre quando é feita a conexão das peças que
formam um desenho circular com pétalas.
Figura 8 – Exemplo de uma Rosácea - Catedral de Notre-Dame, Paris - França.

Fonte: https://www.haikudeck.com/arte-gtica-humor-presentation-Q8p5IDQVKp/ 2015.

4.2.2 Projeto detalhado: projeto do produto e do molde
Para se desenvolver qualquer produto é necessário um projeto. Como na arquitetura quando vamos ilustrar uma
ideia precisa-se uma riqueza de detalhes, croquis, desenhos, dimensões, em um projeto de produto também ocorrem
esses processos projetuais.
Neste caso, para a elaboração do projeto do produto e do molde o software de desenho utilizado foi Solidworks
– é um programa próprio para desenvolver projeto de produto. Nesse programa é feito toda a modelagem da peça no
formato tridimensional, onde é levada em conta a forma, o peso, as dimensões, e posteriormente a essa modelagem ser
aprovada é iniciado o projeto do molde. Nesta etapa são atribuídas as soluções técnicas para a confecção do molde.

3

Gótico – estilo arquitetônico desenvolvido na França no período do Renascimento, caracterizado pelas grandes catedrais, uso de
abóbodas amplas e altas, arcos ogivais, grandes vitrais coloridos e as Rosáceas.
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Figura 9 – Modelagem 3D da peça modelo Rosácea - programa Solidworks

Fonte: Autora, 2015.

Sendo definida a modelagem da peça quanto à forma e dimensões, chegou-se aos seguintes parâmetros:
dimensões da peça: 25x25x2cm, peso 100gramas.
Após a modelagem, a peça foi definida e o passo seguinte é o desenvolvimento do projeto do molde. O molde
é a fôrma com o negativo da peça a ser produzida, basicamente ele é composto por duas partes denominadas cavidade
Macho e Fêmea, sua complexidade pode variar muito dependendo do produto e qualidade exigida, seu funcionamento é
cíclico obedecendo sempre o mesmo processo de fechamento, injeção, resfriamento, abertura e extração do produto
(HARADA, 2004).
Figura 10 – Amostra das cavidades do molde

Fonte: Autora, 2015.

Para a execução do molde é necessário uma ferramentaria que normalmente é composta pelos seguintes
maquinários: retifica plana, centro de usinagem - Comando numérico computadorizado (CNC), eletroerosão, fresadora
Ferramenteira, torno convencional, entre outros equipamentos.
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Figura 11 – Molde do revestimento pronto

Fonte: Autora, 2015.

4.2.3 Produção do produto
Existem vários processos de produção de um produto pela indústria plástica, podendo ser por sopro, injeção,
termoformagem, etc. O processo escolhido para a produção do revestimento foi o de injeção plástica, por que nesse
sistema se tem maior capacidade de produção por tempo, ou seja, mais peças podem ser produzidas em menos tempo
gerando assim economia de energia, em média o tempo de injeção para o revestimento é de 40 segundos o ciclo. Esse
ciclo corresponde ao tempo em que a máquina leva pra fechar o molde, injetar o material e abrir o molde novamente e a
peça ficar pronta.
O processo de injeção consiste essencialmente no amolecimento do material num cilindro aquecido e sua
consequente injeção em alta pressão para o interior de um molde relativamente frio, onde endurece e toma a forma final.
O produto moldado é então expelido do molde por meio dos pinos extratores, ar comprimido, prato de arranque ou
outros equipamentos auxiliares (IBT, 2002).
Geralmente a resina plástica vem em grãos onde é colocado em um funil que alimenta o canhão com
resistências elétricas que aquecem o material, após o amolecimento do material, o canhão injeta a resina pela cavidade
do molde (REPIAN, 2012).
Esse processo de injeção é feito através de uma máquina injetora de material termoplástico. Esse tipo de
máquina produz a peça conforme a capacidade de injeção, pressão de fechamento e tamanho de moldes.
O processo de produção do revestimento inicia-se com a colocação do molde dentro da máquina injetora, em
seguida faz a regulagem do equipamento de acordo com tipo de material, tempo de injeção. Após a regulagem coloca-se
o material no funil com a dosagem indicada para iniciar a produção.
Figura 12 – Processo de funcionamento para a injeção da peça.

Fonte: Autora, 2015.
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Como mostra a figura 11, após a regulagem da máquina inicia-se o processo de injeção, onde a máquina fecha
o molde com uma pressão de aproximadamente de 130 Ton. o material aquecido entra pela cavidade do molde,
aguardam-se em média 40 segundos entre injetar e esperar o tempo de resfriamento, em seguida o molde abre e a peça é
extraída.
4.2.4 Lançamento do produto: apresentação e aplicação do produto
Após os processos vistos anteriormente, o produto está previamente pronto. A figura 13 apresenta a peça
pronta.
Figura 13 – Placa do revestimento 3D

Fonte: Autora, 2015.

Essa é a mostra da peça extraída do molde após o processo de injeção. A cor da peça apresenta esse aspecto
acinzentado por que o material PP utilizado é reciclado, não existe um padrão cor, pois varia conforme o tipo dos
materiais que foram processados para produzir a matéria-prima. Cada peça do revestimento ficou com peso aproximado
de 100gramas, dentro dos parâmetros esperados.
Após esse processo de injeção a peça passa por um tratamento para aderir pintura. Geralmente os polímeros
não aderem à tinta, por isso se faz necessário à aplicação de um primer. Primer é um aditivo liquido incolor que prepara
a superfície da peça para ajudar na aderência da pintura. Mesmo com a aplicação de um primer a tinta que deve ser
utilizada na pintura das peças deve ser base de solventes, por que apresentam melhor durabilidade e resistência a
intemperes. Para esse caso recomenda-se o uso do esmalte sintético ou poliéster. As placas do revestimento são
preparadas para receberem pintura depois de instaladas no ambiente. O rendimento da tinta pode variar, mas em teste
um lata de 900 ml pode render aproximadamente 10m² de pintura com duas demãos.
A figura 14 apresenta o revestimento aplicado em um ambiente da feira de construção Diference Decor que
ocorreu na cidade de Cascavel, assinado pela arquiteta Raquel Gioppo. Neste ambiente o revestimento foi aplicado e
depois recebeu pintura esmalte sintético com acabamento acetinado.
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Figura 14 – Revestimento aplicado quarto solteiro - Diference Decor

Fonte: Autora, 2015.

Neste ambiente o revestimento foi aplicado criando um plano de fundo, para formar um painel decorativo para
receber o televisor. O efeito desse revestimento fica ainda mais interessante quando recebe iluminação, criando um
efeito luz e sombra devido ao alto e baixo relevo da peça.
4.2.4.1. Instalação do produto
Para a instalação do revestimento é necessário os seguintes materiais: Trena, nível, esquadro, cola para
montagem e fixação, lixa 350 e 400, massa multiuso ou acrílica, serra de corte.
Passos para aplicação do revestimento:
1. Medir a altura e largura da parede onde vai ser aplicado, para calcular a quantidade de placas a serem utilizadas e
qual melhor maneira de iniciar a paginação. Marque na parede linhas de referência de onde iniciar a colocação das
placas, importante cuidar o alinhamento para que esteja reto para que o revestimento fique certo. Como exemplo
de como de fazer esse levantamento da parede para a instalação do revestimento, a figura 15 mostra o estudo de
paginação que foi feito antes de aplicar as peças na parede do ambiente da Diference Decor.
Figura 15 – Esboço de estudo para aplicação revestimento na parede

Fonte: Autora, 2015.
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2.

3.

4.
5.

Com um aplicador aplique a Cola de Montagem e Fixação (ex. Cascola PL600) nas bordas que irão fazer
contato com a parede (parte traseira da placa), quanto à quantidade de cola necessária, utilizar uma espessura
de aprox. 3 mm de cola. O Rendimento de uma embalagem de 375g de Cola PL600 rende até 4m².
Fixe
a
placa
na
parede
de
acordo
com
a
sua
marcação,
pressionando-a
levemente toda a sua borda, não precisa de suporte para mantê-la fixada. Para a aplicação da primeira peça utilizar
o Nível, para que a peça não esteja torta e assim todas as seguintes peças a serem colocadas fiquem retas e
alinhadas. Exemplo ver figura 16.
Retire os excessos de cola da placa logo em seguida com um pano limpo, após seco pode ser retirado com lixa
350.
Dependendo do tamanho do detalhe a ser feito com o revestimento ou o tamanho da parede, seja necessário cortar
algumas placas para fechar o desenho ou acabamento. Neste caso recomenda-se que seja medida cada placa
conforme o lugar a ser encaixado, para que fique com a medida certa. As placas podem ser cortadas com serra para
aço, faça o acabamento após o corte com uma lixa 350.
Figura 16 – Passos para colar a peça na parede

Fonte: Autora, 2015.

1.
2.
3.
4.
5.

Passos para pintura do revestimento:
Esse tipo de revestimento pode ser instalado com junta seca, não necessitando de rejuntamento, mas devido a
irregularidades no acabamento das paredes pode ser que a peça fique com alguma diferença ou afastamento, por
isso onde for necessário aplicar a massa acrílica nas emendas das peças para garantir melhor acabamento.
Lixe os espaços onde foi necessário fazer rejuntamento com lixa 350 para dar melhor acabamento.
Limpe toda a superfície com um pano limpo úmido com água.
Pinte com uma pistola, antes faça à mistura da tinta e teste em outro local a regulagem da pistola. Para que a
pintura fique uniforme sem excessos.
Para melhor acabamento recomenda-se a segunda demão de tinta. Espere secar por a primeira demão por 3 a 4
horas, se necessário utilize uma lixa 400, lixando todas as placas para tirar qualquer imperfeição, limpe novamente
e pinte a segunda demão.

4.3. PÓS-DESENVOLVIMENTO
O pós-desenvolvimento tem a finalidade fazer o acompanhamento do produto, analisa o ciclo de vida e a
descontinuidade do produto do mercado. Nesta fase identificam-se quais as necessidades ou oportunidade de melhoria
para o produto, como também o desempenho da produção e do mercado (ROZENFELD et al, 2006).
Após os processos vistos anteriormente, a peça ficou pronta, mas foi necessário pensar em um sistema para
melhorar o produto no aspecto da pintura. A necessidade era de que a peça fosse para o mercado já com acabamento,
por que na maioria dos casos vistos para a aplicação da peça, a pintura com pistola gera alguns transtornos em
ambientes que já estão com outros acabamentos e mobiliários instalados, pois precisa fazer um isolamento completo
para que a pintura com pistola não estrague o ambiente. Para que o revestimento seja pintado na fábrica, foi necessário
montar um sistema para a pintura das peças. A grande dificuldade desse sistema de pintura era o tempo para secagem
das peças, por que a tinta esmalte sintético leva em torno de 3 horas para secagem ao toque, logo precisava uma tinta
que tivesse a secagem rápida, após alguns testes com diferentes tipos de tintas a base de solvente, a poliéster foi a que
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melhor atendeu a necessidade, pois apresentou um tempo de secagem de 5 minutos ao toque, facilitando assim o
empilhamento e armazenamento das peças.
4.3.1. Análise do ciclo de vida
A análise do ciclo de vida do revestimento é representada pela figura 17, que mostra que o ciclo de vida do
revestimento inicia-se pela a utilização de matéria-prima reciclada, ou seja, já vem do descarte de outros produtos
contribuindo para reduzir o acumulo resíduos no meio ambiente.
Figura 17 – Análise do Ciclo de vida do Revestimento

Fonte: Adaptado Autora, 2015.

A reciclagem de outros produtos de pós-consumo, neste caso em polímeros termoplásticos, se transforma em
matéria-prima, vai pra produção do revestimento, depois de produção é transportado até os pontos de distribuição
(lojas) que fazem a venda o produto, que depois é instalado (uso) e após alguns anos pode ser descartado, e novamente
vira matéria-prima pra produção do próprio revestimento ou pode se transformar em outros novos produtos. Essa
análise mostra que o uso de polímeros na produção de um produto pode tornar o ciclo de vida do material cíclico, ou
seja, esse material pode ser reciclado por inúmeras vezes, tornando-se sustentável.
4.3.2 Considerações das Vantagens do produto











Desacatam-se algumas das vantagens do revestimento produzido a partir de resina termoplástica:
100% reciclável
A peça é leve, peso médio 100g por peça.
O design do produto foi pensado de forma que o revestimento possa ser empilhado para facilitar o transporte,
reduzindo assim o valor gasto com frete.
Impermeável, pode ter uso interno e externo, resistente a umidade.
Inúmeras possibilidades de aplicações em diferentes superfícies como drywall, madeira, alvenaria, ACM,
concreto, vidro, etc.
Recebe pintura a base se solvente, tendo infinitas possibilidades de cores e acabamento, assim o arquiteto tem
liberdade na criação dos ambientes.
É aplicado com uso de cola em vez de argamassa, sendo possível a remoção com mais facilidade sem danificar a
peça.
Faça você mesmo à instalação. O processo é limpo, não faz sujeira, não precisa de mão de obra especializada
para realizar a colocação das peças.
O revestimento produzido pelo sistema de injeção plástica tem produção em alta escala, tempo do processo de
produção por peça varia em torno de 40segundos, em média de 80 peças produzidas por hora, significa mais
produção por tempo, reduzindo o consumo de energia.

Ainda nesta macro fase de pós-desenvolvimento segundo o que fala Rozenfeld et al (2006), é importante
acompanhar o produto no mercado, como também propor uma continuidade de criação, se o produto apresentou
14
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aspectos positivos, é competitivo, trás inovação, preenche uma lacuna no mercado, deve-se dar continuidade no
processo, criar novos modelos é um exemplo desse processo de continuação do produto.
Esta teoria explica de fato o que aconteceu com o revestimento, pois logo após o lançamento e comercialização
do revestimento modelo Rosácea, sentiu-se a necessidade na criação de novos modelos, ou seja, um produto que teve
boa aceitação no mercado, como o próprio autor relata “um bom produto deve preencher uma lacuna de mercado” deve
ter continuidade.
O processo de desenvolvimento para esse novo modelo seguiu os mesmos processos vistos anteriormente para
produção do modelo Rosácea, de certa forma pode-se dizer que esse novo modelo foi mais fácil o caminho para a
execução, por que já se tinha a “receita do bolo”. A diferença desse modelo em relação ao revestimento Rosácea está na
composição das peças, que foi necessário produzir duas peças “A” e “B” para formar o desenho, pois uma peça teria
que ser o espelho da outra para se ter continuidade da forma.
Figura 18 – Modelagem 3D da peça A e B do modelo Dunas - programa Solidworks

Fonte: Autora, 2015.

O partido conceitual para o novo modelo é inspirado no movimento das areias no deserto, o vento faz com que
a areia se mova formando uma concentração ondulada a chamada dunas de areia.
A figura 19 apresenta o revestimento Dunas aplicado no ambiente “Sala de Cinema” da Casa Toledo ed. 2015.
Figura 19 – Modelo Dunas

Fonte: Autora, 2015.

Com o desenvolvimento desse segundo modelo foi possível perceber a possibilidade de estar criando novos
modelos, nota-se uma aceitação muito boa em relação ao produto, além do valor estético que o produto proporciona em
criar ambientes diferenciados, o revestimento agrega muito pela praticidade da instalação, além de tudo considerado
ponto mais importante é que o revestimento 3D idealizado é alternativa vinda da reciclagem.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo era apresentar o processo de desenvolvimento do revestimento 3D e mostrar que arquitetos, além de
todas as suas atribuições podem desenvolver objetos, produtos e o mais importante: devem pensar no quesito
sustentabilidade, pois são responsáveis por suas ideias que influenciam diretamente ao meio ambiente.
Um dos assuntos abordados foi a Economia Criativa como forma de justificar que a atividade que explora a
criatividade está diretamente ligada ao processo de criação ou geração de uma nova ideia para novo produto pode ser
considerado como Economia Criativa. É um setor que vem ganhando espaço no mercado nas áreas da arquitetura e
design, se tornando um caminho para diversos profissionais como fonte de renda. Os avanços tecnológicos ocorridos ao
longo dos anos contribuíram muito no processo de desenvolvimento de novos produtos, junto com esses avanços
também se faz necessário incluir a sustentabilidade nas fases desse desenvolvimento.
No decorrer da pesquisa, observou-se que vários aspectos devem ser levados em consideração na produção do
produto quando o objetivo é torna-lo sustentável. O que certifica um produto como sendo sustentável é a análise do
ciclo de vida (ACV). Neste caso, a principal ferramenta para garantir que o produto vai atingir esse ciclo é através da
reciclagem. A reciclagem de produtos pós-consumo é vista como uma das melhores alternativas para o fechamento
deste ciclo, pois a matéria-prima reciclada pode ser utilizada na produção de novos produtos, tendo diferencial de
mercado e custo reduzido para venda.
Para o processo de desenvolvimento de produto (PDP), foi utilizado as fases e atividades mais pertinentes
contidas no modelo proposto por Rozenfeld et al, em algumas atividades do modelo foram adaptadas para melhor
atender as fases que ocorreram no desenvolvimento do revestimento. O revestimento pode ser considerado de baixa
complexidade avaliado pelas outras inúmeras atividades proposta pelo autor. Seguindo o modelo proposto, notou-se a
importância em adotar uma metodologia adequada no PDP. Neste caso, a metodologia de Rozenfeld et al (2006)
atendeu os processos satisfatoriamente.
O objetivo era produzir um revestimento em resina plástica que proporcionasse o mesmo efeito 3D dos
revestimentos cimentícios, porém, diferente em vários aspectos, tanto de produção como de instalação e descarte.
Portanto, o revestimento 3D foi produzido a partir da matéria-prima de origem reciclada, de polímeros termoplásticos.
Diante da análise feita do ciclo de vida do revestimento, é possível garantir que o produto seja considerado sustentável,
pois desde a sua produção utiliza-se materiais reciclados, posteriormente ao seu uso e estes, quando descartados o
produto não se torna apenas resíduo no meio ambiente, poderá ser reaproveitado sendo novamente reciclado e utilizado
por inúmeras vezes, garantindo assim o fechamento do ciclo de vida.

REFERÊNCIAS
BAXTER, M. R. Projeto de produto: Guia prático para o design de novos produtos. 2ª ed. Revisada. São Paulo:
Blucher, 2000.

CAIADO, A. S. C. Algumas considerações sobre economia criativa. Encontro de Estudos Multidisciplinares em
Cultura. Salvador BA: UFBA, 2008. Disponível em: http://www.cult.ufba.br/enecult2008/14643-04.pdf - Acesso: 08 de
Agosto de 2015.

BAXTER, M. R. Projeto de produto: Guia prático para o design de novos produtos. 2ª ed. Revisada. São Paulo:
Blucher, 2000.
CAIADO, A. S. C. Algumas considerações sobre economia criativa. Encontro de Estudos Multidisciplinares em
Cultura. Salvador BA: UFBA, 2008. Disponível em: http://www.cult.ufba.br/enecult2008/14643-04.pdf - Acesso: 08 de
Agosto de 2015.

COSTA, A. D. SANTOS, R. S. Economia criativa: novas oportunidades baseadas no capital intelectual. Paraná:
UFPR, 2011. Disponível em:
http://www.economiaetecnologia.ufpr.br/revista/25%20Capa/Armando%20Dalla%20Costa%20%20Elson%20Rodrigo%20Souza-Santos.pdf – Acesso: 10 de Agosto de 2015.
16

Anais do 13º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2015
ISSN 1980-7406

FAG, Faculdade Assis Gurgacz. Manual para a elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos. Cascavel:
FAG, 2015.

FELIPETTO, E. Processamento de polímeros. Rio grande do sul: PUCRS, 2003. Disponível em:
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAqxUAB/polimeros# - Acesso: 08 de Maio de 2015.

FONSECA, L. H. A. Reciclagem: o primeiro passo para a preservação ambiental. Rio de Janeiro: Centro
Universitário Barra Mansa, 2013. Disponível em: http://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/reciclagem.pdf Acesso: 24 de Abril de 2015.
GURGEL, M. Projetando espaços: guia de arquitetura de interiores para áreas residenciais. São Paulo: SENAC,
2005.

HARADA, J. Moldes para injeção de termoplásticos - projetos e princípios básicos. São Paulo: Artliber, 2004.

IBT, plásticos. Soluções em sopro, injeção e termoformagem. Disponível em:
http://www.ibtplasticos.ind.br/pt/processo-de-injecao.html - Acesso: 06 de Maio de 2015.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LESKO, J. Design Industrial: Materiais - Processos de Fabricação. São Paulo: BLUCHER, 2004.

LOBACH, B. Design industrial: bases para a configuração dos produtos industriais. São Paulo: Edgard Blücher,
2001.

MANZINI, E.; VEZZOLI, C. O desenvolvimento de produtos sustentáveis. 1ª ed. São Paulo; editora da Universidade
de São Paulo, 2011.

MASCARÓ, L. Tecnologia e arquitetura. São Paulo: Nobel 1989.

REPIAN. Empresa especializada em projetos de moldes. Disponível em:
http://www.repian.com.br/portfolio/imagens-0/ - Acesso: 08 de Mao de 2015.

ROCHA, J. C.; JHON, V. M. Utilização de resíduos na construção habitacional. Porto Alegre: Antac, 2003.
ROZENFELD, H. et al. Gestão de Desenvolvimento de Produtos: Uma Referência para a Melhoria do Processo.
São Paulo: Saraiva, 2006.

SEBRAI. O que é Economia Criativa?. Disponível em: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/O-que%C3%A9-Economia-Criativa – Acesso 15 de Agosto de 2015.

UNESCO. Relatório da Economia Criativa 2013. Disponível em: http://www.unesco.org/culture/pdf/creativeeconomy-report-2013.pdf - Acesso 15 de Agosto de 2015.
Anais do 13º Encontro Científico Cultural Interinstitucional - 2015
ISSN 1980-7406

17

