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RESUMO

AMBRÓSIO, Marcelo. Resíduos sólidos industriais do setor cerâmico: uma proposta
para a redução do impacto ambiental a partir do design e da tecnologia de impressão
tridimensional. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental) – Programa de PósGraduação em Ciência Ambiental – Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2015.

A indústria de cerâmica branca de objetos decorativos e utilitários, produz diariamente um
contingente significativo de resíduo de gesso, oriundo do descarte dos moldes, cuja vida útil é
extremamente curta. A deposição desse material via de regra é feita em aterros sanitários, sem
qualquer tipo de isolamento em células e sem observar as recomendações da Lei da Política
Nacional de Resíduos Sólidos. De acordo com a hierarquia estabelecida pela lei, a supressão
da geração dos resíduos sólidos aparece como alternativa prioritária do ponto de vista das
boas práticas ambientais. É nessa perspectiva que a tecnologia de produção industrial
computadorizada de objetos tridimensionais por deposição de matéria prima, surge como
alternativa. A intenção desse trabalho é apresentar conceitos de produtos que potencializem o
uso dessa tecnologia através de configurações formais inovadoras para o setor, eliminando a
utilização do gesso em seu processo de fabricação além de avaliar os resultados obtidos
através da análise dos protótipos fabricados.

Palavras Chave: Impressão 3d. Resíduos sólidos. Cerâmica. Design cerâmico. Gesso

ABSTRACT

AMBRÓSIO, Marcelo.!Industrial solid wastes from the ceramic industry: A proposal to
reduce the environmental impact using design and 3D printing technology. 2015. Thesis
Master’s Dissertation – Graduate Program of Environmental Science, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2015.

White ceramic industry of decorative and utilitarian objects, produces daily a significant
contingent of waste gypsum, originated from the disposal of moulds, whose lifespan is
extremely short. Deposition of this material usually is made in landfills without any type of
isolation cells and without observing the recommendations of the Law of the Brazilian solid
waste Policy. According to the ranking established by law, the elimination of solid waste
generation appears as a priority alternative in terms of good environmental practices. In this
perspective, the technology of computerized industrial production of three-dimensional
objects by deposition of raw material, is an alternative. The aim of this paper is to present
product concepts that enhance the use of this technology through innovative formal settings
for the sector and make an analysis about the results.

Key Words: 3d printing. Solid wastes. Ceramic design. Ceramic. Gypsum
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1

INTRODUÇÃO
Dentre as diversas externalidades decorrentes da produção industrial em larga escala, os

resíduos sólidos gerados nos processos de fabricação estão entre as mais relevantes. A gestão
desse passivo é um problema mundial, sua destinação incorreta pode resultar em prejuízos
consideráveis ao meio ambiente, afetando o solo, o ar e a água, representando inclusive uma
séria ameaça ao desenvolvimento humano.
Os resíduos sólidos industriais são definidos pela ABNT como o substrato sólido ou
semi-sólido resultante das atividades industriais. São ainda classificados, também segundo a
ABNT em três classes:
"

I Perigosos – Aqueles que apresentam riscos à saúde pública e ao meio ambiente em
função de suas propriedades físico-químicas e infecto-contagiosas;

"

II Não inertes – Aqueles que não se enquadram nas classes I e III e apresentam as
seguintes propriedades: combustibilidade, solubilidade em água e biodegrabilidade;

"

III Inertes – Qualquer resíduo que em contato estático ou dinâmico com a água não
possua nenhum de seus componentes solubilizados a concentrações superiores aos
padrões de potabilidade de água definidos pelo Anexo H da Norma NBR 10.004.
As principais formas de tratamento e destinação desse contingente são a incineração, a

reciclagem, a reutilização, a neutralização – para resíduos com características ácidas ou
alcalinas –, o encapsulamento em células isolantes impermeáveis e com baixo índice de
lixiviação e a deposição em aterros sanitários (CIMM, 2014).
Atualmente a discussão sobre o tema da destinação dos resíduos sólidos reverbera no
mundo todo, os processos de gestão pública voltados à essa questão abrangem novas
regulamentações com o objetivo de equacionar de maneira adequada esse problema. Do ponto
de vista da legislação brasileira, a construção de uma nova política voltada especificamente
para a temática dos resíduos sólidos – Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) –
constituiu parâmetros importantes para a destinação adequada dos resíduos sólidos industriais.
Nesse sentido, a implementação da lei orienta um conjunto de ações articulados com o
objetivo de estancar ou minimizar o cenário atual baseado na deposição do passivo gerado
pela indústria em aterros sanitários. A previsão de fechamento dos lixões estabeleceu uma
nova ordem de prioridades atreladas às propostas alternativas para a destinação dos resíduos
industriais. É a partir desse contexto que a questão que fundamenta essa pesquisa foi
elaborada:
!
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Que utilidades, aplicações e configurações formais consideradas inovadoras e
experimentais poderiam ser propostas, baseado em pesquisa de campo e empírica,
visando empregar a tecnologia de impressão 3d, para desenvolvimento de linguagens de
produtos de cerâmica branca de mesa, otimizando o potencial desta tecnologia no design
de produtos cerâmicos e minimizando seu impacto ambiental relacionado ao descarte de
resíduos sólidos?
A convergência entre as diversas abordagens que foram tratadas a partir da década de
80 no Brasil (ETHOS, 2012), e do princípio do poluidor pagador da Europa, sobretudo no que
diz respeito ao conceito de responsabilidade compartilhada, determinou uma lógica racional e
justa do sistema de geração de resíduos e de sua correta destinação. Embora a PNRS
diferencie os resíduos sólidos industriais – tema central dessa pesquisa – dos de consumo,
questões como a hierarquia do impacto ambiental gerado pelo uso de recursos não renováveis,
são preceitos comuns a todo tipo de resíduos gerados.
Essa orientação determinou o caminho adotado para responder as indagações
exploratórias, desdobramentos da questão fundamental e que culminaram em um projeto de
produto, ou seja, uma proposta concreta de minimização de uso do gesso, principal passivo
ambiental da indústria de cerâmicos.
As indagações exploratórias abarcam:
"

A PNRS e os conceitos de resíduos sólidos de consumo e resíduos sólidos
industriais;

"

a configuração do Arranjo Produtivo Local (APL) da cerâmica, a partir da análise do
maior polo produtor do Brasil em Campo Largo PR ;

"

a tecnologia de prototipagem rápida através da impressão tridimensional;

"

o design de novos produtos e novas possibilidades de linguagem formal para o setor;

Esse conjunto de atores compuseram o tecido que configurou o conceito das propostas
desenvolvidas, cujo resultado encontra-se no capítulo 4 “uma proposta, uma avaliação, um
experimento” desse documento. As indagações exploratórias, desmembraram o problema a
partir dessas áreas de conhecimento evidenciando o caráter interdisciplinar dessa pesquisa.
Somente é possível compreender a questão fundamental a partir dessa fragmentação e do
olhar aprofundado para cada um desses atores, convertidos aqui em subproblemas, conforme
segue:
"

Que aspectos relevantes podem ser obtidos pela análise dos dados que caracterizam
a indústria de cerâmica branca de objetos decorativos e utilitários?

!
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"

Que aspectos relevantes podem ser obtidos pela análise da legislação brasileira
referente aos resíduos sólidos industriais e sua relação com a indústria de cerâmica
branca de objetos decorativos e utilitários?

"

Que aspectos relevantes podem ser obtidos pela análise da legislação brasileira
referente aos resíduos sólidos industriais e sua relação com a indústria de cerâmica
branca de objetos decorativos e utilitários?

"

Que configurações formais caracterizam inovação na linguagem de produtos
cerâmicos decorativos e utilitários?
Esse elenco de indagações, que tem como razão de ser, o aprofundamento da questão

fundamental estabelece também o conjunto de objetivos da pesquisa, a saber:

1.1

Objetivo Geral
Propor utilidades, aplicações e configurações formais consideradas inovadoras e

experimentais com base em extensa pesquisa de campo e empírica, no sentido de empregar a
tecnologia de produção industrial computadorizada de objetos tridimensionais por deposição
de matéria prima, para desenvolvimento de linguagens de produtos de cerâmica branca de
mesa, de maneira a otimizar o potencial desta tecnologia no design de produtos cerâmicos e a
minimizar seu impacto ambiental, notadamente quanto ao descarte de resíduos sólidos
industriais.

1.2

Objetivos específicos

a

Caracterizar a indústria de cerâmica branca de objetos decorativos e utilitários;

b

Estabelecer relação entre a legislação brasileira referente aos resíduos sólidos
industriais e a indústria de cerâmica branca de objetos decorativos e utilitários;

!
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c

Verificar as limitações e possibilidades do uso da tecnologia de produção industrial
computadorizada de objetos tridimensionais por deposição de matéria prima para a
produção de cerâmicos;

d

Propor configurações formais inovadoras e experimentais na linguagem de produtos
cerâmicos decorativos e utilitários.

1.3

Sobre essa pesquisa
A aplicação de uma tecnologia nova em um modelo industrial tradicional e

consolidado pressupõe a compreensão ampla dos seus sistemas. A indústria de cerâmica
branca de decorativos e utilitários no Brasil reproduz processos tradicionais com baixos níveis
de inovação em seus Arranjos Produtivos Locais (APL’s). Isso facilita o entendimento do
modelo produtivo básico nas fábricas do setor. Essa pesquisa adotou o APL localizado em
Campo Largo – PR, como modelo de parque fabril capaz de estabelecer um recorte
apropriado para fundamentar por um lado as questões técnicas relacionadas aos processos
produtivos e por outro, as socioeconômicas, relacionadas às características organizacionais do
APL. Este município foi selecionado para o presente estudo pela atividade predatória
relacionada à produção cerâmica e por se tratar do maior polo nacional do setor.
Ao final do estudo obteve-se uma base de dados capaz de identificar o potencial de
uso da impressão 3d em comparação aos processos tradicionais que utilizam moldes de gesso.
Esse paralelo pôde indicar caminhos para avaliações mais estruturadas do impacto ambiental
gerado pela deposição do gesso em aterros.
Outra questão que se construiu a partir dos resultados dessa pesquisa está relacionada
às possibilidades de integração do projeto de novos produtos com processos de fabricação
baseados em transferências de tecnologia. Avaliar sua aplicação orientada a partir de aspectos
legais, tendo como fim a minimização do uso de recursos não renováveis catalisado pelo
design de produtos traduz a intenção dessa pesquisa.
A relevância desse tipo de estudo passa incialmente pela integração de diversas áreas
de conhecimento, como o direito, o design e os processos de fabricação, interagindo pelo viés
do meio ambiente. A construção interdisciplinar da pesquisa é coerente com a amplitude e
transversalidade da temática ambiental. Ademais, o modelo propositivo adotado nesse
trabalho extrapola a revisão da literatura que indica os malefícios da prática vigente de
!
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destinação inadequada de resíduos sólidos pela indústria cerâmica e indica um modelo novo,
capaz de fomentar a discussão a respeito do uso de tecnologias para esse fim, além de propor
uma reflexão sobre o papel do designer frente à problemática ambiental e aos processos
produtivos consolidados.

1.4

Algumas considerações iniciais
Há uma reflexão que precede tudo o que virá nos capítulos que seguem nesse trabalho. É

sobre ela que esse tópico tratará, uma vez que o cerne da discussão apresentada no decorrer
dessa pesquisa não a aborda de maneira direta. Somente assim é possível estabelecer as bases
críticas para apresentar essa proposta que, se é mais que paliativa, é menos que solução.
Ainda que pertença à agenda mundial, o debate sobre desenvolvimento sustentável
esclarece que “mesmo que desejável esse é um objetivo a ser atingido a longo prazo. Dele
depende além da alteração dos atuais modelos de produção, uma mudança dos padrões de
consumo” (GONÇALVES-DIAS, 2007).
E esse é um ponto decisivo para a estruturação de um modelo responsável de sociedade.
As dinâmicas de consumo não estão tratadas de maneira adequada no âmbito legal. A lógica
desenvolvimentista amparada pelo crescimento econômico impede que esse tipo de discussão
avance de maneira consistente (KENNEDY, 1968). O antagonismo posto entre a capacidade
de produção e o uso dos recursos é discurso conhecido, recorrente e fundamental para o
questionamento do sistema social baseado no consumo.
“Não estará já evidente que nossos atuais métodos de produção estão consumindo a
própria substância do homem industrial? A substância do homem não pode ser
medida pelo Produto Interno Bruto. As estatísticas nunca provam nada. “
(Schumacher, 1973, p 49)

A lógica predominante versa a respeito de soluções para o contingente residual gerado
pelas indústrias e pela sociedade. A criação de políticas voltadas ao meio ambiente como o
PPP da Europa e a PNRS brasileira buscam abordar esse tema através do envolvimento da
sociedade e de sua conscientização e responsabilização frente ao problema. Entretanto, não
avançam na discussão sobre a redução do consumo.

!
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Na cultura material das sociedades contemporâneas se consolidou a relação entre o
pagamento pela posse de um produto e não pelo seu uso. O reflexo disso, do ponto de vista de
quem fabrica, é que já não importa que os produtos produzidos sejam utilizados, mas sim que
sejam vendidos (RAMS, 1993). Daí emerge a ideia de que as grandes transformações
dependem de mudanças que transcendem a questão do comportamento das pessoas e
instituições no que tange à destinação dos resíduos por ela gerados, mas estão vinculadas aos
seus estilos de vida.
“Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, torna-se obvio que o objetivo a ser
perseguido só pode ser o de uma sociedade em que os estilos de vida estão baseados
o mínio possível no consumo de energia e de matérias-primas. Para tornar praticável
uma política ambiental assim é preciso que ocorram mudanças significativa nos
estilos de vida, juntamente com uma inovação sociocultural que nos leve a novos
“cenários de consumo”. (Manzini, 1992, p 109)

A alteração abrupta entre um cenário que é baseado no consumo para um em que o
consumo não seja a base de sustentação da sociedade é inviável. Para Manzini, 1992, há, no
contexto da busca pela eco-eficiência social modelos intermediários que propiciam essa
transição:
a

Do consumo para a responsabilidade, onde a concepção dos produtos
preveja objetos “não descartáveis” e que suas características técnicas e
sua abordagem cultural sejam duradouras;

b

Do consumo de produtos para a utilização de serviços, através da
alteração da lógica da “posse” para a lógica da “utilização” dos
produtos. Baseado em um conceito de consumo “não destrutivo” e “não
individual”;

c

Do consumo para o não consumo, que é o cenário mais radical, onde
o julgamento de valores tem vínculo com a “redução das necessidades”
e com o “aumento da qualidade social”.

Ainda, de acordo com Manzini, 1992, todas essas questões possuem aderência ao
design. O papel exercido pelo design nesse sistema é fundamental em aspectos como a
obsolescência programada, que é a base para a criação das necessidades pelo sistema
produtivo.
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Se as necessidades atendidas pelo sistema produtivo são resultados de sua própria
criação, não existe urgência na produção. A produção somente preenche um vácuo criado por
ela própria (GALBRAITH, 1967).
“As necessidades do consumidor podem ter origens bizarras, frívolas e até imorais,
e ainda assim é possível justificar de modo admirável uma sociedade que busca
satisfazê-las. Mas essa justificativa não se sustenta e se trata de um processo de
satisfação das necessidades que criam as necessidades. Que as necessidades são, na
verdade, o fruto da produção é um fato que hoje poucos acadêmicos sérios tentarão
negar. Isto já significa que o processo pelo qual as necessidades são satisfeitas é
também o processo através do qual as necessidades são criadas. Quanto mais
necessidades são satisfeitas mais necessidades novas são criadas.” (Manzini, 1992, p
109)

O design está conectado à essa lógica e depende do consumo desenfreado para sua
sobrevivência nessa conjuntura (PAPANEK, 1995). Embora essa prática seja objeto de
discussão há pelo menos três décadas, ainda é difícil conciliar o discurso do design para a
sustentabilidade com a prática recorrente, das tendências efêmeras.
Mais do que isso, a assimilação de modelos limpos de produção, de conceitos
históricos, consolidados ou emergentes como o design verde, o ecodesign ou o design
sustentável não dependem exclusivamente de ajuste tecnológico (FRY, 1994). A discussão a
respeito da “prisão da necessidade” decorrente dos produtos conectados ao estilo de vida e da
propaganda são modelos elaborados e apresentados de fora para dentro. Advém do meio
cultural em que se vive (FRY, 1994).
A relevância do design nos modelos de consumo é um ponto pacífico. Os conceitos de
vida útil programada, ou obsolescência programada e a indústria de tendências, aliadas à
compreensão de desenvolvimento a partir do crescimento do PIB compõem um cenário
propício aos incentivos da substituição constante dos artefatos. Refletir sobre essa questão é
um papel importante para os profissionais da área. Passa pela mudança na concepção dos
projetos uma parte importante da quebra desse paradigma.
No entanto, ainda que fundamental, a questão do consumo não é a única referente à
problemática ambiental em que o design está inserido. A geração de resíduos, a reutilização
de materiais, a reciclagem, o transporte, o uso de energia, os processos produtivos e a opção
por matérias-primas são demandas relativas ao design e que estão vinculadas aos grandes
debates contemporâneos referentes ao meio ambiente.
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A partir dessas considerações é possível aprofundar a ideia de que há uma série de
espaços de atuação para o design enquadradas no sistema vigorante de produção/consumo e
que merecem ser preenchidos. A proposta elaborada nesse estudo parte desse pressuposto,
sem esquecer, no entanto, da necessidade de alterações profundas nos padrões atuais de
consumo.

!
!
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2

MÉTODO DE PESQUISA
Para melhor compreensão da estrutura fundamental da dissertação, os procedimentos

metodológicos utilizados para a realização da pesquisa serão expostos e esclarecidos nesse
capítulo. O trabalho apresentado tem caráter qualitativo, exploratório e possui uma fase
propositiva que antecede a análise dos dados. Estabelecido a partir de um projeto de design de
produto, há um método específico para a realização do experimento. Este método desenvolvese com a elaboração e execução da pesquisa e num segundo momento, relata a elaboração e a
execução do experimento proposto. Esse capítulo trata da orientação da pesquisa, incluindo a
realização do experimento e a análise dos resultados obtidos.
De acordo com Godoy (1995) a pesquisa qualitativa objetiva a construção da realidade
a partir da preocupação com as ciências sociais em um nível que não pode ser quantificado. A
pesquisa qualitativa pertence ao universo das construções sociais, valores, crenças e outros
elementos que não estão restritos aos conjuntos de variáveis e suas operacionalizações.
No estudo aqui proposto há uma busca por evidenciar a relação entre os
procedimentos adotados pelo arranjo produtivo local e seus atores sociais. As externalidades
resultantes desse modelo vigente produzem um impacto direto na vida das pessoas. Esse
impacto, no entanto, não será aferido aqui através de dados estatísticos. Antes, esse trabalho
propõe uma reflexão sobre o nível de interferência de alguns atores frente a esse contexto.
A abordagem qualitativa apresentada na pesquisa é de natureza exploratória e envolve
amplo levantamento bibliográfico e entrevistas semiestruturadas e não estruturadas com
profissionais da indústria de cerâmicos decorativos e utilitários, designers, advogados e
técnicos em impressão tridimensional.
O experimento realizado em uma fase seguinte às reflexões teóricas é o resultado de
conclusões obtidas nesse processo e dele depende toda a análise posterior decorrente de sua
execução. A abordagem metodológica adotada no experimento deriva da prática de projeto de
produtos e suas competências. A descrição do método utilizado no experimento encontra-se
no capítulo 4 na seção 4.1.1 “As questões técnicas de projeto”.
Estruturalmente a pesquisa se desenvolveu a partir do problema fundamental e de seus
subproblemas, sistema que determinou os tipos de dados necessários para suas respostas, bem
como as fontes de obtenção desses dados e de suas técnicas de tratamento.
A definição da questão fundamental e dos subproblemas estabeleceu ainda uma série
de indagações exploratórias que fomentaram o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica e
do experimento.
!
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2.1

Os problemas da pesquisa
A base norteadora de uma pesquisa qualitativa exploratória é uma questão primordial.

Dela derivam todas as ações adotadas que buscam ora refletir sobre um tema, ora responder
algo. A definição do problema fundamental deve abordar de maneira clara e precisa a questão
proposta pelo estudo. O problema fundamental – em repetição ao capítulo 1 – desse trabalho é
o seguinte:
Que utilidades, aplicações e configurações formais consideradas inovadoras e
experimentais poderiam ser propostas, baseado em pesquisa de campo e empírica, visando
empregar a tecnologia de impressão 3d, para desenvolvimento de linguagens de produtos de
cerâmica branca de mesa, otimizando o potencial desta tecnologia no design de produtos
cerâmicos e minimizando seu impacto ambiental relacionado ao descarte de resíduos
sólidos?
A subdivisão dessa questão em outras – aqui denominadas como subproblemas –
buscou sistematizar a pesquisa. Sua fragmentação permitiu espraiar o grande problema em
questões menores, categorizadas e articuladas entre si para atingir o objetivo proposto pelo
problema fundamental de maneira mais complexa (figura 1).
Para o caso desse trabalho quatro “objetos” foram identificados para a compreensão
do problema fundamental: a legislação ambiental brasileira, sobretudo orientada pela Política
Nacional de Resíduos Sólidos; a indústria de cerâmica branca de decorativos e utilitários; a
tecnologia de prototipagem rápida baseada em impressão tridimensional e; o design de
produtos.
O conteúdo que segue busca orientar de que maneira cada um dos subproblemas foi
tratado no que diz respeito à forma de coleta dos dados, tratamento e análise/aplicação no
âmbito da pesquisa.
!
!
!
!
!
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Figura 1 – Desenho do método utilizado na pesquisa
Fonte: autor
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2.2

Dados da pesquisa
O conjunto de dados utilizados nesse trabalho deriva de quatro tipos de fontes:
-

pesquisa bibliográfica;

-

disciplinas cursadas durante o período da investigação;

-

entrevistas;

-

visitas técnicas e vivências.

O desenho da pesquisa utilizado indicou três níveis relacionados ao grupo de
informações coletadas. O primeiro fez referência ao tipo de dados que deveriam ser obtidos, o
segundo tratou das suas fontes de obtenção e o terceiro estipulou a técnica de tratamento
envolvida para gerar insumos para a pesquisa.
A literatura utilizada como base para a obtenção dos indicadores bibliográficos está
contida no elemento pós textual desse documento “referências bibliográficas”, assim como
todo o arcabouço teórico obtido desse grupo de dados está distribuído no capítulo 3
“referencial teórico” e/ou no capítulo 4 “uma proposta, uma avaliação, um experimento”.
2.2.1

Conteúdo abordado em disciplinas
Seja do ponto de vista dos métodos empregados ou das competências técnicas da área

- ambiental ou outra –, o Programa de Mestrado em Ciência Ambiental exigiu o cumprimento
de duas disciplinas ofertadas pelo seu catálogo, além de um número mínimo de horas de curso
em áreas complementares do estudo interdisciplinar da pesquisa totalizando 600 horas
convertidas em 40 créditos1.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

As disciplinas cursadas foram as seguintes:
a

Pesquisa Interdisciplinar Ambiental
Tratou das possibilidades metodológicas de pesquisa interdisciplinar, suas dinâmicas, sua
ontologia e o seu estado da arte.

b

Resíduos Sólidos Urbanos e Seus Impactos Socioambientais
Apresentou a revisão da literatura referente aos aspectos legais da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, elemento estrutural de argumentação para essa dissertação.

c

O Design Posto em Questão
Exibiu conceitos a respeito do papel do design no Brasil, recuperando o histórico do ensino do
design e propôs uma reflexão sobre a importância do design para a sustentabilidade.

!
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O que se depreendeu, entre outras considerações possíveis, é que o conteúdo abordado
nas disciplinas cursadas compõe um conjunto que, por ser interdisciplinar é capaz de abarcar
com maior profundidade o problema central da pesquisa. Isso se refletiu na seleção da
bibliografia utilizada como referencial teórico. Sua aderência à pesquisa não está restrita a um
dos problemas específicos, mas sim dispersa entre as temáticas que fundamentam a questão
maior.
A dinâmica decorrente desse processo pode ser verificada pelo seu fluxograma (figura
2). As relações entre as várias componentes curriculares cursadas e os problemas da pesquisa
demonstram a abrangência da questão ambiental e seu caráter difuso. A caracterização desses
caminhos auxiliam na compreensão da questão fundamental e dos assuntos abordados nas
visitas técnicas e nas entrevistas, conforme será demonstrado nos tópicos que seguem.
!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Para o âmbito do projeto essa disciplina teve importância significativa, uma vez que orientou o
cerne da discussão proposta no trabalho ao tratar de novas possibilidades para a atuação dos
profissionais do design frente ao cenário em que estão inseridos.
d

Introdução a Metodologia de Pesquisa em Design
Abordou as possibilidades de uso do método de pesquisa aplicado ao design e discutiu o papel
da pesquisa científica ao elencar modelos diversos de métodos.

e

Valoração econômica ambiental
Expôs métodos de valoração econômica ambiental, equações, sistemas para avaliação de
impacto ambiental e legislação específica.

!
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Figura 2 – Fluxograma das disciplinas cursadas e dos problemas da pesquisa
Fonte: autor
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2.2.2

Dados obtidos em entrevistas
As entrevistas realizadas nesse trabalho (figura 3) cumpriram dois objetivos. O

primeiro deles foi a fundamentação teórica de tópicos cuja bibliografia não foi capaz de
atender plenamente a abordagem proposta. Isso ocorreu sobretudo nas questões relacionadas à
aplicação da política nacional de resíduos sólidos e às características do APL da louça de
Campo Largo. O segundo diz respeito às questões técnicas do desenvolvimento e da
produção de produtos cerâmicos. As peculiaridades de projeto e execução de objetos nesse
setor produtivo foram decisivos para a elaboração do conceito utilizado na proposta
desenvolvida para essa pesquisa. A seguir estão os entrevistados e os principais temas
abordados nas entrevistas. O pesquisador preserva o sigilo e a privacidade das identidades dos
sujeitos entrevistados. Esclarece ainda que as informações obtidas são apenas utilizadas para
fins acadêmicos e científicos:
-

entrevistado 1– Advogado
| A construção da PNRS;
| As diferenças entre “resíduos sólidos de consumo” e “resíduos sólidos
industriais”;
| O Princípio do Poluidor Pagador.

-

entrevistado 2– Professor
| O impacto do gesso no solo;
| Método para análise de solo;
| O gesso como corretivo de acidez no solo;
| A reciclagem de gesso.

-

entrevistado 3 - Empresário do setor cerâmico
| O APL da louça em Campo Largo – PR
| A destinação dos resíduos sólidos industriais na sua empresa;
| O processo de desenvolvimento de novos produtos na sua empresa;
| Os processos de fabricação utilizados na sua empresa;

-

entrevistado 4 - Empresário
| O APL da louça em Campo Largo – PR
| A destinação dos resíduos sólidos industriais na sua empresa;
| O processo de desenvolvimento de novos produtos na sua empresa;
| Os processos de fabricação utilizados na sua empresa;

!
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-

entrevistado 5 – Sindicalista

-

| O APL da louça em Campo Largo – PR;
| A destinação dos resíduos sólidos industriais do setor;
| A crise econômica do setor.

-

entrevistado 6 – Designer | entrevista 1
| O projeto de moldes de gesso para cerâmicos;
| O projeto de produtos cerâmicos;
| A inserção das dinâmicas de projeto no setor cerâmico.

-

entrevistado 6 – Designer | entrevista 2
| A avaliação de produtos produzidos em prototipagem rápida para uso em
moldes.

-

entrevistado 7 – Designer | entrevista 1
| A organização da indústria cerâmica;
| O projeto de produtos cerâmicos;
| A destinação dos moldes de gesso;
| A inserção de novas tecnologias no setor.

-

entrevistado 7 – Designer | entrevista 2
| Os tipos de moldes utilizados no setor;
| O ciclo de vida dos moldes em função dos dias e do uso;
| A capacidade produtiva da indústria em função do número de moldes
utilizado por peças.

-

entrevistado 8 – Técnico em Cerâmica
| A possibilidade de fabricação de moldes para os projetos propostos nesse
estudo;
| O ciclo de vida dos moldes em função dos dias e do uso;
| A capacidade produtiva da indústria em função do número de moldes
utilizado por peças.

!
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Figura 3 – Fluxograma das entrevistas. Fonte: autor
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O tipo utilizado foi o de entrevistas não diretivas (RICHARDSON, 1999) ou não

estruturada, pautadas pela flexibilidade e pela ampliação das possibilidades de respostas do
entrevistado a partir da sua estrutura de referências (GIL, 1999). A entrevista não estruturada
é a mais informal porém distingue-se da simples conversação em função de seu objetivo
básico, a coleta de dados (GIL, 1999).

2.2.3

Dados obtidos em campo
As visitas técnicas e vivências representam experiências fundamentais na construção

da pesquisa. A representatividade da opinião das entidades e pessoas tece um mapa
determinante para muitas das escolhas durante o trabalho.
Para o caso dessa investigação, os processos de fabricação comumente utilizados no
setor cerâmico, as dinâmicas das relações do arranjo produtivo local frente às questões de
destinação dos resíduos sólidos, a legislação específica para esse passivo gerado pela
indústria, os processos de criação de novos produtos e o impacto do descarte inadequado de
gesso são questões que não são plenamente respondidas pela pesquisa bibliográfica. Dessa
forma, uma série de visitas a campo foram realizadas para compreender essas práticas. A
figura 4 apresenta as principais visitas realizadas no período. As que estão ali inseridas
representam as que influenciaram as decisões de projeto:
-

Senai Mário Amato – Visita ao Curso Técnico em Cerâmica, com o
objetivo de conhecer os processos produtivos abordados, a prática de
projeto para criação de novos produtos e o uso da impressão 3d no
desenvolvimento de projetos;

-

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) –
Universidade de São Paulo (USP) – Visita a escola de Agronomia, para
entender as possibilidades de correção de acidez do solo pelo uso do gesso;

-

MINEROPAR – Serviço Geológico do Paraná – Visita com o objetivo
de compreender o processo de extração do gesso;

!

33

-

Indústrias cerâmicas (Germer, Grejj Graus, Chiquitti, e Studio Tacto) –
Visitas com o objetivo de reconhecimento dos processos de fabricação
cerâmica e da dinâmica de funcionamento do APL, além da prática de
criação de produtos novos.

-

Protodesign – Visita ao escritório de design responsável pelo
desenvolvimento de projetos de produto voltados à indústria cerâmica.

Outras, porém, foram executadas e possuem importância na pesquisa, a saber:
-

Centro de Ciências e Tecnologias Cerâmicas do Paraná (CESTEC) –
Campo Largo – PR;

-

Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Curso técnico em Cerâmica –
Campo Largo PR;

-

Oxford Porcelanas – São Bento do Sul – SC;

-

Incepa – Indústria cerâmica – Campo Largo PR;

!
!
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Figura 4 – Fluxograma das visitas realizadas
Fonte: autor
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2.3

Sobre a estrutura da dissertação
A aglutinação de todo o conjunto de dados em um único capítulo – “referencial

teórico” – advém da preocupação com a integridade das relações entre os temas apresentados
como resultado das indagações exploratórias. A construção sistêmica da coleta de
informações da pesquisa não é um processo estático e ainda que a organização formal ocorra
de maneira fragmentada – a partir de subcapítulos – a investigação é articulada e
complementar.
Além disso, o encaminhamento do somatório das reflexões teóricas busca sinalizar a
sua interferência no conceito elaborado para a execução dos projetos. Esses, por sua vez,
reconectam a partir de sua resultante, as hipóteses elencadas ainda no plano da pesquisa. Ou
seja, é somente pela análise do resultado obtido com os protótipos impressos que se pode
confirmar ou refutar as indagações exploratórias, ou ainda, estabelecer novas questões para
pesquisa posterior. Todo esse conjunto – propostas e análises – estão contidos no capítulo 4.
As considerações a respeito do conjunto de análises obtido e as novas questões propostas
estão no capítulo final, que retoma o plano de pesquisa com seus objetivos e procura
responder à questão fundamental.
!

!

!
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3

REFERENCIAL TEÓRICO
A questão fundamental desse trabalho representa um olhar panorâmico do problema

da pesquisa, a compreensão dela a partir desse ponto de vista é decisiva para que o resultado
obtido ao final do projeto possua coerência com os objetivos traçados no início do estudo.
Ao jogar luz sobre a questão fundamental, entretanto, percebe-se que a complexidade
da pergunta não é respondida em uma única área de competência. A interdisciplinaridade do
estudo está bem caracterizada pelo espraiamento das indagações exploratórias e dos
problemas derivados da ramificação da questão fundamental.
Se a pergunta inicial representa o todo da pesquisa, – existe uma proposta viável para
a redução do impacto ambiental gerado por um determinado resíduo sólido? – o cabedal
teórico necessário para responde-la está subdividido em quatro áreas, representadas no
capítulo dois desse trabalho como “subproblemas”. A fundamentação teórica exposta nessa
seção procura entender a contribuição de cada uma dessas áreas de conhecimento, distribuídas
em quatro grandes temas – a legislação ambiental, o Arranjo Produtivo Local (APL) da
indústria de cerâmica de Campo Largo, PR, a tecnologia de impressão tridimensional e o
projeto de produtos – que se debruçam sobre o mesmo problema. Dentre as áreas do
conhecimento envolvidas nesses grandes temas estão facilmente identificáveis o direito, a
economia, o design, a gestão, a engenharia de produção e a sociologia.
Ao final dessa compilação e reflexão teórica é possível estruturar a base conceitual da
proposta desenvolvida no capítulo seguinte. Os projetos elaborados são, portanto, resultado
direto da compreensão do problema fundamental e do conjunto de disciplinas que orientam a
construção desse caminho.

3.1

A Indústria de cerâmica decorativa e utilitária e suas externalidades: o caso de
Campo Largo – PR
Tradicionalmente organizadas em modelos de gestão familiar, as empresas do polo

cerâmico de Campo largo – município situado à 30 km de Curitiba PR (figura 5) – são em sua
maioria caracterizadas como de micro e pequeno porte. A produção mais antiga de louça de
mesa que se tem conhecimento nesse APL são peças da Cerâmica Guarany, considerada a
precursora do processo industrial de fabricação em Campo Largo (KISTMANN , 2003).
Fundada em 1943 a Sociedade Anônima Cerâmica Iguaçú no ápice de sua capacidade
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produtiva fabricava em uma área de onze mil metros quadrados, com 12 fornos grandes e 4
para decorações, 660 mil peças mensais em 1953, demonstrando o potencial da região. Nessa
fábrica trabalhavam 300 operários que produziam objetos de adorno, aparelhos de chá, café e
jantar, e louça de uso cotidiano que eram comercializados por todo o país (IFPR, 2013).



 
 


 


  




 

 


Figura 5 – localização e área de influência do APL de louças e porcelanas de campo largo
Fonte: IPARDES

Porém a atividade cerâmica da região da grande Curitiba é mais antiga e remonta ao
cotidiano dos grupos étnicos que existiam na região no período pré-industrial.
Sabe-se através dos estudos arqueológicos realizados até hoje, que existiram duas
tradições cerâmicas na Região Metropolitana de Curitiba: a tradição Tupi-guarani,
ligada aos grupos tribais da família Tupi-Guarani: e a tradição Itararé, ligada ao
grupo tribal Kaingang da família Jê. O uso das cerâmicas estava relacionado às
necessidades domésticas de preparação, armazenamento e transporte de alimentos e
bebidas. Sendo que as formas dessas peças cerâmicas apresentavam uma coerência
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marcante com as condições de seu uso, seja tanto sob o ponto de vista funcional,
quanto do ponto de vista simbólico, já que estas sociedades não desvinculavam estes
dois aspectos.” (UFPR, 2003, p.17 )

A ampla difusão de outros processos, como a fabricação de plásticos, principalmente
em função dos seus custos de produção, além de outras indústrias como a do vidro,
estabeleceram um quadro instável para o setor de cerâmica decorativa e utilitária. Ao longo
do tempo e principalmente nas duas últimas décadas, o arranjo produtivo cerâmico de Campo
Largo foi objeto de estudo de algumas instituições, ora realizando diagnósticos e ora
propondo soluções para o setor.
É possível verificar que a partir do final da década de 1990 até os dias de hoje houve
uma estagnação do número de empresas trabalhando diretamente no setor cerâmico. Os dados
obtidos a quase 10 anos atrás mostram um quadro muito similar ao que se tem hoje. A tabela
a seguir traça um panorama de 13 empresas entrevistadas em um estudo de caso em 2006.
TABELA 1 - EMPRESAS DO APL DE LOUÇAS E PORCELANAS SELECIONADAS PARA O ESTUDO
DE CASO, SEGUNDO ANO DE FUNDAÇÃO, PORTE E NÚMERO DE EMPREGADOS
Empresa

Ano de fundação

Porte

Número de empregados

1

1953

Pequena

24

8

1956

Grande

640

4

1958

Média

550

2

1964

Pequena

50

5

1984

Micro

20

6

1988

Pequena

22

11

1992

Micro

9

9

1993

Pequena

311

14

1994

Micro

40

12

1995

Micro

3

10

2001

Micro

52

7

2001

Pequena

16

3

2001

Micro

7

13

2003

Micro

7

FONTE: UEPG, 2006

Segundo dados de Medeiros (2012) dentre o grupo de mais de duas dezenas de
empresas existe apenas uma empresa de grande porte e uma de médio porte. As duas juntas
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empregam cerca de 900 pessoas de um total de aproximadamente 1800 postos de trabalho
ocupados no setor.
A produção de peças utilitárias e decorativas de cerâmica branca compreende os
principais produtos fabricados pelo APL, que possui ainda algumas fábricas de decoração
cerâmica – decalque – e algumas de fornecimento de insumos como argilas e outros minerais
utilizados na composição das massas cerâmicas, além do gesso utilizado na fabricação dos
moldes.
“ Os principais produtos que compõem os negócios do APL são a linha utilitária
em cerâmica e porcelana (pratos, canecas, xícaras) e as peças decorativas (canecos,
pratos, vasos, estatuetas). Tais produtos são comercializados principalmente no
mercado interno, praticamente no território nacional, com destaque para o Estado
de São Paulo. No mercado externo, destaca-se a venda para a União Europeia.”
(UEPG, 2006)

Em pesquisa realizada no ano de 2012, os dados fornecidos pelo SINDILOUÇAS –
Sindicato das Indústrias de Louça de Campo Largo – ratificam os dados contidos nas
pesquisas anteriores, o que comprova a estagnação do setor, tanto no que diz respeito ao
volume de produção e venda quanto ao número de empregos gerados .
Em 2009 no Brasil o consumo de cerâmicas era na ordem de 12 milhões de peças ao
mês, desse total cerca de 5 milhões eram oriundos da produção nacional (FERNANDES,
2009). Mais recentemente, o impacto da exportação dos produtos chineses fez com que a
indústria cerâmica brasileira experimentasse um cenário de crise, que contribuiu para a
redução da produção nacional e para o fechamento de algumas indústrias. Essa situação
produziu impacto em todo o setor, porém foram as pequenas e micro indústrias desprovidas
de capital financeiro quem mais sofreram
No início de 2014 o governo federal impôs algumas restrições à entrada da cerâmica
de outros países no Brasil, especialmente as chinesas, porém os efeitos dessa ação paliativa
ainda não são perceptíveis por serem muito recentes e não podem ser verificados através de
dados concretos.

3.1.1

Os resíduos do setor industrial cerâmico
Tendo como principal matéria- prima um conjunto de minerais não renováveis, os

resíduos sólidos da indústria cerâmica são classificados pela ABNT como não perigosos.
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Além da massa cerâmica em sua fase pré-sinterização (100% reutilizada) esses resíduos são
constituídos principalmente por massa cerâmica sinterizada e por gesso proveniente dos
moldes utilizados para fabricação das peças.
“Os resíduos da indústria cerâmica são em sua maior porcentagem constituídos de
moldes de gesso que já atingiram sua vida útil, bem como de cacos cozidos, ou seja,
peças que foram danificadas no decurso da operação de secagem, no transporte ou
na embalagem. Estes resíduos não podem ser reintegrados, em sua totalidade, ao
processo de produção. (UEPG, 2006).”

A organização da produção industrial de cerâmica e porcelana é muito similar em todo
o conjunto das empresas que constituem o APL, envolvendo basicamente as seguintes etapas
produtivas (figura 6):



 
 


 

 
 
 




 
 
  
  

 
 
  
  

Figura 6 - Esquema genérico do processo produtivo das indústrias cerâmicas
Fonte: autor

A análise crítica desse fluxo em conjunto com visitas in loco revelam uma série de
problemas que iniciam em procedimentos de ergonomia organizacional, postos de trabalho
mal projetados, falhas consideráveis em procedimentos de segurança no trabalho e ainda
destinação e tratamento incorreto dos resíduos industriais. Entretanto essa série de problemas
não é claramente percebido pelas indústrias. O relatório da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná registra o seguinte sobre a percepção dos empresários com relação à emissão de
poluentes nos processos fabris:
!

41

”A maioria das empresas afirma que não faz uso de material poluente no processo
de produção e sugeriu que a produção de cerâmica e porcelana utilitárias e
decorativas não gera resíduos tóxicos, que venham a afetar a fauna, a flora e a saúde
dos trabalhadores. No entanto, sabe-se que o processo se utiliza de materiais
fundentes no processo de confecção da massa que depender da quantidade podem
ser considerados tóxicos.” (UTFPR, 2006, p.19)

Na visita in loco, observou-se que o processo de decalque de peças cerâmicas, da forma
como é realizado, pode ser sem dúvida bastante preocupante, tanto pelos vapores inalados por
tintas, solventes entre outros, como também pelo fato das suas embalagens e seus resíduos
serem descartados de forma incorreta. Outra forma de contaminação está no fato de a mistura
feita pela lavagem de telas de serigrafia que se juntam a água irem direto para rede de esgoto,
sem tratamento prévio. Ainda sobre o tema, o relatório destaca o principal problema
relacionado aos resíduos sólidos do setor, que é a destinação inadequada dos moldes de gesso:
“Os principais resíduos sólidos são o gesso quebrado, que é levado ao aterro
sanitário, e o biscoito que é usado como cascalho na pavimentação de estradas. Por
outro lado, as empresas que afirmaram usar material potencialmente poluente,
destacaram apenas o fenol isolado, que é o resíduo do carvão, a tinta queimada e o
solvente para limpeza de telas. Entre as principais medidas preventivas e corretivas
adotadas pelas empresas para as questões ambientais, destacam-se: o controle,
recuperação ou reciclagem das descargas líquidas da atividade industrial; o controle
de ruídos e vibrações; e a disposição adequada de resíduos sólidos (lixos) da
atividade industrial. O percentual do faturamento destinado aos procedimentos
adotados para enfrentar a questão ambiental, para a maioria das empresas, é igual ou
próximo de zero.” (UTFPR, 2006, p.19)

De acordo com o levantamento do Instituto Paranaense de desenvolvimento
Econômico e Social (IPARDES) e do Governo do Estado do Paraná, de 2006, a maioria dos
resíduos sólidos gerados no setor são provenientes dos moldes de gesso descartados por terem
seu ciclo de vida útil encerrado. São cerca de 70 toneladas mensais (Figura 7).
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OS RESÍDUOS SÓLIDOS DA INDÚSTRIA CERÂMICA

papelão

1200
Kg/mês

refratários

24500
Kg/mês

peças quebradas

28000
Kg/mês

gesso

70000
Kg/mês

Figura 7 – Principais resíduos gerados mensalmente no setor cerâmico.
Fonte: autor baseado em dados do IPARDES

Ainda que isso não seja plenamente perceptível aos olhos dos empresários (UTFPR,
2006), existe uma série de problemas ambientais decorrentes do processo produtivo da
cerâmica branca. Além do gesso, outros materiais podem empregar impacto nocivo ao meio
ambiente. O fluxograma a seguir (Figura 8) indica as diversas etapas que fazem parte do
processo cerâmico e cada uma delas está associada a um aspecto de externalidade ao meio
ambiente.
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Figura 8 – Relação do ciclo de produção de cerâmicos e suas externalidades
Fonte: UEPG

A água é utilizada em quantidade considerável na maioria dos processos produtivos dos
produtos cerâmicos, a preparação da argila e de esmaltes líquidos, os corpos de argila para
extrusão e moldagem, e a moagem por via úmida dependem da sua qualidade. O outro
processo – via seca – também utiliza um percentual de água. Inicialmente moída em moinhos
de martelo ou de rolos a mistura é umedecida entre 7 e 12 % do peso seco. Para esse caso, o
material granulado sofre uma redução do percentual de umidade em 6 ou 7%. No processo de
via úmida, a matéria-prima é moída em moinhos de bolas por meio de uma mistura com água
em uma proporção de 42% do seu peso seco. Após a granulação, o material sofre redução do
percentual de umidade em cerca de 5 ou 6%. Desta forma, observa-se que o processo por via
úmida consome cerca de quatro vezes mais água do que o processo por via seca, o que indica
!
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também uma maior possibilidade de reuso (IFPR, 2013).
Além de sua utilização como parte integrante do processo, a água também é aproveitada
em operações de limpeza de pisos e de lavagem de máquinas, equipamentos e demais
instalações industriais, bem como em sistemas de controle de poluição. Do ponto de vista da
oferta, em muitos casos o uso de recursos hídricos subterrâneos tem sido a alternativa mais
atraente para a indústria, uma vez que as características químicas da água tratada podem
interferir no processo de preparação da massa e na qualidade do produto final (KISTMANN,
2003).
Além das questões referentes a água o tema da energia empregada no processo também
deve ser considerado nesse processo, em função da necessidade de sinterização de seus
produtos, a indústria cerâmica é um grande consumidor de energia, com uso principalmente
centrado nos processos de secagem e queima, tendo o gás natural e o gás liquefeito de
petróleo (GLP) empregados na maioria das empresas. A energia elétrica por sua vez é
empregada nas instalações e maquinários usados para a moagem, mistura das matérias-primas
e para a conformação das peças, sendo consumida em quantidade bastante inferior àquela dos
combustíveis (UEPG, 2006).
Tabela 2 – consumo de energia referente a produção de louça de mesa
Parâmetros Unidade Faixa

Unidade

Faixa

Consumo de energia elétrica

MJ/kg de produto

4,5

Consumo de energia térmica

MJ/kg de produto

70

Fonte: OLIVEIRA e MAGNANA 2006, apud IPPCB (2004)

Embora a principal matéria-prima da indústria cerâmica – argila - seja um recurso
mineral primário, extraído diretamente da natureza, existem alguns produtos empregados na
manufatura destes objetos que podem oferecer impactos relativos à toxicidade de seus
constituintes. Durante a preparação do esmalte são introduzidos na suspensão um ou mais
produtos químicos com a finalidade de proporcionar ou corrigir determinadas características.
Entre eles podemos citar ligantes, plastificantes, defloculantes, fluidificantes e antiespumantes. Além destes aditivos, para conferir coloração aos esmaltes, são adicionados
corantes, sendo que a formação da cor nos materiais vítreos pode ocorrer de três maneiras:
- por solução de íons cromóforos, geralmente metálicos
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- por dispersão coloidal de metais, metalóides ou composto químico – ouro, prata e
cobre;
- por dispersão de cristais coloridos – pigmentos cerâmicos.
Em geral, os corantes são óxidos de ferro, de cobalto, de manganês, de cobre, de
cádmio, de chumbo e de selênio, sendo que os constituintes básicos dos esmaltes cerâmicos
são (IFPR, 2013):
- agentes vitrificantes: SiO2 e B2O3;
- fundentes: Na2O; K2O; PbO; B2O3 e Li2O;
- estabilizadores: CaO; BaO; MgO; PbO; Al2O3; ZnO;
- opacificantes: ZrO2; SnO2; TiO2;
- devitrificantes: ZnO; CaO; BaO; MgO; TiO2
Enquanto os corantes de óxidos orgânicos tradicionalmente usados pela indústria são
pouco estáveis em temperaturas elevadas, gerando cores pouco constantes ou reprodutíveis,
os pigmentos cerâmicos são substâncias inorgânicas, capazes de desenvolver a cor e
estabilizá-la em altas temperaturas, além de resistir aos ataques químicos causados pelos
vidrados devido a ação fundente de seus componentes (IFPR, 2013).
Além desses é possível citar: emissão de material particulado: O manuseio e
processamento da argila e de outras matérias-primas da indústria cerâmica levam à formação
de pós, que podem ser dispersos no ambiente e causar problemas respiratórios. A geração de
material particulado está associada ao transporte inadequado da argila em caminhões sem
lonas ou coberturas; à armazenagem da argila fora de silos ou galpões; à preparação da massa
cerâmica – principalmente na via seca – e nos processos de moagem, peneiramento,
atomização – na via úmida – e na secagem. Outras fontes de material particulado são a
preparação do esmalte, em suas fases de mistura, moagem e aplicação por spray, e as
operações de decoração, queima e acabamento das peças. Em casos de empresas que utilizam
óleo ou lenha nos fornos e/ou secadores há também a formação de particulados do processo
de combustão destes energéticos (IFPR, 2013).
As emissões gasosas relevantes na indústria cerâmica são:
a

Dióxido de Enxofre e outros compostos de enxofre presentes nos resíduos gasosos
e que estão intimamente relacionadas ao teor de enxofre contido nas matériasprimas – piritas, gesso e outros sulfatos – e nos óleos combustíveis.

!

46

b

Óxidos de Nitrogênio e compostos nitrogenados produzidos principalmente pela
fixação térmica do nitrogênio e do oxigênio a partir da combustão do ar. Esta
reação é favorecida pelas altas temperaturas e pelo excesso de oxigênio;

c

Monóxido de Carbono e dióxido de carbono: o CO surge a partir da combustão da
matéria orgânica presente no material cerâmico, especialmente da dissociação
térmica dos carbonatos de cálcio e magnésio durante a queima, além do próprio
combustível, principalmente no caso de óleos;

Citam'se! apenas! algumas! etapas! que! podem! promover! poluição! ambiental! ou!
possa!ser!nociva!a!saúde.!!Para!tanto!já!existem!soluções!que!há!muito!estão!dispostas!
na!literatura,!mas!que,!acredita'se,!pela!falta!de!conhecimento!de!como!empregar!essa!
ações!ou!ainda!pelo!desconhecimento!da!legislação,!não!permitam!seu!emprego!(IFPR,!
2013).!!
!
3.1.2

O gesso
Utilizados desde o início dos processos de industrialização das produtoras de

cerâmica, os moldes de gesso tem uma vida útil relativamente curta, devido ao processo de
saturação da sua porosidade pelo contato direto com a barbotina – solução de argila com cerca
de 70% de água. – Seu uso é de aproximadamente 100 ciclos, quando se transformam em
sucata, e via de regra são descartados em aterros sem os devidos cuidados de isolamento.
Somente em Campo Largo esse processo gera aproximadamente 70 toneladas mensais de
sucata de gesso proveniente de todo o APL.
As fábricas que se instalaram no local a partir da década de 1950, principalmente em
função da abundância das matérias primas utilizadas como insumos para a produção cerâmica
e dentre elas a gipsita – mineral que quando aquecido resulta no gesso para confecção de
moldes – foi historicamente retirado de maneira constante. Esse uso não planejado, recorrente
e em grande escala dos recursos naturais associado ao grande número de empresas, ocasionou
um esgotamento desses minerais na região (UEPG, 2006).
Como resultado houve uma dependência das indústrias do polo cerâmico - tanto as de
maior porte quanto as micro e pequenas - dos insumos produzidos por mineradoras situadas
em outras localidades, principalmente nos estados de SP e SC (tabela 3).
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Tabela 3 – Relação entre as matérias-primas e a localização dos principais fornecedores
BENS E SERVIÇOS
Tipo

Matéria-prima

Componentes e Acessórios

Maquinário
Serviços Especializados

PRINCIPAIS

Especificação

FORNECEDORES

Argila, Caulim, feldspato,
bentonita e tabaco, quartzo,
albita, filito, faiança branca,
massa cerâmica, gesso
Esmalte, corante, tinta ouro,
platina, papel decalque,
telas, material de limpeza,
verniz
Filtro-prensa, rooler,
tambor, maromba, fornos,
impressora de decalque
Dilatamento, manutençãoo
da maromba, manutenção
do forno

Mineração Planaro, Oxford,
São Simão, Aruana, Marc
Minerais, Gabiroba, EdEd,
Arcongil, Rubmar
Degussa, Magia Johnson
Matley, Hereus, Coloróbia,
Colominas
Eurotech, Turingia,
Máquina Uliana, Fornotec,
Raw material
NP Engenharia, Tecpar,
Lactec, Eletrobala, Sampa
Sul

LOCALIZAÇÃO

PR, SC, RS, SP,RN

PR, SC, SP,
Alemanha e
Inglaterra
SP, SC, PR,
Alemanha e Japão
PR, SP

Fonte: UEPG – Grifo nosso

A super utilização do gesso na indústria cerâmica não resultou apenas no esgotamento
do recurso no meio ambiente, mas sua destinação inadequada (figura 9) exerce externalidades
negativas ainda mais preocupantes. De acordo com John (2010, p. 5), “O gesso em contato
com umidade e condições anaeróbicas, com baixo pH, e sob ação de bactérias redutoras de
sulfatos, condições presentes em muitos aterros sanitários e lixões, pode formar gás sulfídrico
(H2S) que possui odor característico de ovo podre, tóxico e inflamável”.

Figura 9 – Deposição inadequada de gesso de uma das indústrias de cerâmica de Campo Largo
- PR
Fonte: autor
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Segundo CIWMB (2003), a sucata de gesso tem sido banida de vários aterros
sanitários em função de seu alto grau de toxidade. Esse problema é inclusive reconhecido pela
Gypsum Association norte-americana. John (2010 p. 6), também afirma que “mesmo em
aterros destinados unicamente aos resíduos da construção civil, incluindo o gesso, esse
problema é verificado, e que a comunidade europeia exige a deposição do gesso em células
completamente isoladas de resíduos biodegradáveis”.
Alguns fatores, porém, são determinantes para que a viabilização em escala comercial
seja restrita no Brasil. Inclusive as características regionais. Dentre eles estão também o custo
do processamento, que é consideravelmente maior que o de extração, e a quantidade de
resíduo gerado pela indústria, que nem sempre é capaz de suprir a demanda constante
necessária para um investimento desse porte.
Atualmente existem outras alternativas para a minimização do impacto desse
contingente de sucata de gesso. As principais possibilidades segundo CIWMB (2003) são; a
correção de solos aditivos para compostagem, forração para animais, absorvente de óleo,
controle de odores em estábulos e secagem de lodo de esgoto. Entretanto, a eficácia e o
impacto de qualquer uma dessas ações estão intimamente ligadas às características regionais
do contexto em que o residual de gesso é produzido, como por exemplo o nível de acidez do
solo que circunda a região onde o detrito de gesso é produzido pode ter interferência decisiva
do ponto de vista econômico nos procedimentos de logística para o envio do material.
Contudo, ainda que se possam utilizar algumas dessas soluções para reduzir os
malefícios causados pela quantidade de gesso descartada pela indústria cerâmica, somente
uma fração pequena do problema será resolvido. Isso evidencia a necessidade de repensar os
modelos de produção dentro da indústria, utilizando tecnologias já consolidadas em outros
setores, mas que ainda permanecem inéditos na indústria de louças.
Já utilizada na Europa, a redução do uso de gesso em moldes certamente é uma
alternativa, bem com a substituição do gesso por materiais absorventes, que possuem maior
vida útil e são menos danosos ao meio ambiente. Já existem polímeros capazes de substituir
com vantagem o uso do gesso, porém o valor de investimento para substituição dessa
tecnologia ainda é proibitivo para a maioria das indústrias do setor (figura 10).
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Figura 10 – Máquina injetora utilizada para produção de peças a partir de molde
em polímero absorvente.
Fonte: autor

Outra questão relevante é o uso de gesso em ciclos de vida útil muito curta, e em
escala industrial. Um molde de gesso pode ser utilizado até oito vezes por dia em um período
de oito horas, o que significa dizer que em menos de três semana um molde encerra sua vida
útil. As figuras 11 e 12 retratam o cenário de dependência da indústria cerâmica dos moldes
de gesso e do volume constante utilizado no sistema produtivo.

Figura 11 – Moldes de gesso das peças produzidas no processo de colagem.
Fonte: autor
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Figura 12 – Moldes de gesso das peças produzidas no processo de colagem.
Fonte: autor

Com relação a utilização de recursos minerais não renováveis está prevista na PNRS
de 2010 uma lógica que determina quais são, em ordem de prioridades as possibilidades de
minimização de seu uso.
“No caso dos minerais é preciso minimizar o ritmo de extração, principalmente
aqueles nos quais a relação entre reservas conhecidas e taxa de uso é mais baixa.
Para tanto há três caminhos: o prioritário é a moderação no consumo; o segundo é a
reutilização ou reciclagem; o terceiro é a substituição de materiais mais escassos
por outros mais abundantes”. Lemos (2011 p. 41)

Ou seja, pensar em processos de redução do uso de gesso no ciclo de produção das
peças cerâmicas produz um maior impacto benéfico em comparação ao modelo vigente do
que as necessárias medidas de alternativas para o descarte coerente.
Nesse sentido, ao analisar a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos no art.9
Lemos, (2011), diz que, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, “deve ser observada a
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”.
Essa análise evidencia que a não geração de resíduos exige uma mudança drástica dos
sistemas produtivos vigentes na indústria, e dependem inclusive de outros fatores, como a
busca por novas tecnologias. Dessa forma, a criação de novos paradigmas nos processo
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produtivos, que é urgente inclusive sob o ponto de vista legal, depende de mudanças diretas
na atividade econômica, prospecção e implementação de novas tecnologias e, principalmente,
exige o emprego de ferramentas de gestão ambiental que orientem alternativas para equalizar
essa demanda.

3.2

As Questões Legais
Ao longo dos últimos anos houve um refinamento relacionado às políticas públicas

voltadas para modelos adequados de destinação dos resíduos sólidos. Isso é notável sobretudo
na Europa, onde esse tema produziu matrizes elaboradas com a finalidade de regulamentar
todos os processos que envolvem os resíduos, tanto de consumo como industriais.
No Brasil, finalmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei nº 12305
em vigor a partir de agosto de 2010 - buscou tratar de maneira mais ampla, com abrangência
nacional, um modelo de práticas que envolvem o ciclo de vida de um produto, desde os
fornecedores de insumos aos consumidores, passando pelos fabricantes, distribuidores e
comerciantes. Além disso levou em consideração os procedimentos pós consumo e a criação
de sistemas de logística reversa2.
Ao mesmo tempo em que procura solucionar uma demanda reprimida por décadas, a
PNRS ainda é objeto de estudos que visam uma melhor compreensão sobre determinados
aspectos do texto da lei. Sua implementação recente, que propõem alguns conceitos
complexos, suscita dúvidas referentes a temas importantes, como por exemplo:
- a valorização do lixo e seu (novo) mercado;
- a reestruturação da hierarquia vigente na participação desse mercado;
- o novo papel participativo dos grupos historicamente responsáveis pela organização e
funcionamento da logística reversa dos resíduos sólidos, antes da criação da PNRS,
caso por exemplo dos catadores de papel.
No entanto, é necessário que as discussões proponham cenários relacionados ao que
está por vir, com o intuito de refletir a respeito de possíveis distorções da PRNS que, em
primeira análise, desempenha importantes papeis políticos e sociais. Como forma de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 A PNRS define logística reversa como um “instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado
por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação ambientalmente adequada.”
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contribuir para esse tema, o presente trabalho procura analisar um dos aspecto da lei, que diz
respeito à diferença entre os modelos de destinação adequada para os resíduos sólidos de
consumo e para os resíduos sólidos industriais.

3.2.1

O Princípio do poluidor pagador
Elemento fundamental do Direito Ambiental na Europa, o Princípio do Poluidor

Pagador (PPP) define que o poluidor deve arcar com as despesas adotadas para ações de
controle, indicadas pelas autoridades, com a finalidade de garantir que o meio ambiente se
mantenha em um estado aceitável. Esse sistema, é um princípio nuclear da responsabilidade
ambiental no âmbito do Direito Europeu. (ARAGÃO, 1997).
Nascido na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
pela recomendação C(72) 128 de 1972, foi incorporado como conceito jurídico de todos os
países da União Europeia por força do Ato Único. Pelo fato de não possuir conteúdo
normativo determinado, a aplicação do PPP ainda parece ser obscura e de eficácia relativa.
Isso se verifica uma vez em que são os poderes públicos os destinatários do direito do PPP e
os poluidores apenas os seus destinatários indiretos. Dessa forma, cabe ao legislador definir
pelo âmbito subjetivo da aplicação da lei, o conteúdo, a extensão e os limites das obrigações
dos poluidores. (ARAGÃO,1997).
Outra preocupação relativa à aplicação prática do PPP é que ele não funcione como
uma “permissão para poluir”3 mediante pagamento, ainda que esse seja um princípio
normativo de caráter econômico. (ARAGÃO,1997). Deve, sim, ser instrumento de política
ambiental preventiva, cuja responsabilização ao infrator (poluidor) precisa ocorrer também na
dimensão jurídica.
No Brasil o princípio foi adotado desde a década de 80 através da Política Nacional de
Meio Ambiente, lei 6.938/81 de 1981, ao definir como um de seus objetivos “a imposição, ao
poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao
usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.
A referência ao PPP também se faz presente na constituição federal no artigo 225
parágrafo 30º que diz que “as atividades e condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independente da
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

Aragão faz referência a uma possível tradução perversa da sigla PPP (ao invés de “Princípio do Poluidor
Pagador”, sugere “Permissão Para Poluir”).
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obrigação de reparar os danos causados”. Finalmente, o PPP é base para elementos
importantes na construção da nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, sobretudo no que
diz respeito ao conceito de responsabilidade compartilhada, como será visto a seguir.

3.2.2

A PNRS e a responsabilidade compartilhada
Aprovado em 2010, o texto da Política Nacional de Resíduos Sólidos tramitou por

algumas décadas, com diferentes formatos, abordagens e abrangências. No início década de
90 foi apresentado o projeto de lei 203 que falava sobre acondicionamento, coleta, tratamento,
transporte e destinação dos resíduos de serviço de saúde, passando pelas “Diretrizes técnicas
para a Gestão de Resíduos Sólidos”. A discussão teve como consequência a criação do projeto
da PNRS enviado em 2007 para o Presidente da República até ser aprovado.
Considerada um marco regulatório, a PNRS apresenta elementos para a criação de um
modelo mais abrangente, referente ao desenvolvimento sustentável e a minimização dos
impactos ambientais gerados pelo consumo. Conceitos como responsabilidade compartilhada,
logística reversa e os acordos setoriais são importantes instrumentos da nova política. Porém,
a ausência de uma discussão mais profunda sobre redução de consumo é notória, ainda que
exista nela uma preocupação evidente com a educação ambiental.
Concebido como um dos pilares da PNRS, a responsabilidade compartilhada parte da
premissa de que é possível equalizar as ações entre todos os agentes envolvidos no ciclo de
vida dos produtos. Nesse sentido, a logística reversa estabelece o caminho de retorno do
resíduo sólido pós consumo, integrando seus atores e onerando proporcionalmente cada um
deles, desde o consumidor final ao produtor de insumos.
Um caso que elucida essa dinâmica é o das embalagens. A figura 13 demonstra como
funciona a sua cadeia de produção e quem são os atores envolvidos na responsabilidade
compartilhada para a destinação adequada dos resíduos gerados no seu pós consumo.
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PNRS
Resíduos sólidos de consumo

Resíduos sólidos industriais
INSUMOS

BENEFICIAMENTO
DISTRIBUIÇÃO
VENDA
CONSUMO

*

logística
reversa

FIGURA 13 - Para o caso da produção e consumo das embalagens o caminho de retorno (logística reversa) do
resíduo depende de sistemas eficazes de coleta, da conscientização do consumidor na separação do resíduo e de
processos de gestão ambiental adequados por parte das fabricantes de embalagens e das produtoras de insumos.
fonte: autor

Entretanto, essa lógica só é válida para os resíduos sólidos de consumo e não é
replicada para os resíduos de produção. Da amplitude desse conceito emerge uma série de
discussões ainda não plenamente sanadas no texto da lei. O tópico a seguir busca apresentar
os artigos que tratam do tema dos resíduos sólidos industriais e propõe uma reflexão acerca da
aplicação do texto da PNRS para o setor cerâmico.

3.2.3

Os resíduos sólidos industriais
Ao classificar os resíduos sólidos, o Art. 13 da PNRS especifica na alínea “F” os

resíduos sólidos industriais como uma categoria única e de sistemática própria. Ao tratar do
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Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos nos Art. 20 e 23, a PNRS identifica os resíduos
sólidos industriais como responsabilidade de seus geradores diretos, a saber:
“Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão
atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do
Sisnama e a outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a
operacionalização do plano sob sua responsabilidade”. (PNRS, 2010)

Pode-se discutir, dessa maneira, que a dinâmica proposta para o ajuste equilibrado
entre os elos das cadeias do consumo não se aplica para o caso dos resíduos de produção.
Ainda que não seja de domínio comum, a PNRS faz uma clara distinção entre os
resíduos de consumo e os de produção. Ou seja, a entidade responsável pela transformação da
matéria prima em produtos é quem deve arcar com o ônus da destinação correta dos resíduos
sólidos gerados no processo produtivo (entrevistado 1). Por outro lado, é necessário esclarecer
que existem inúmeros processos diferentes em inúmeras cadeias de produção, cada qual com
suas características, de modo que é impossível estabelecer um parâmetro universal para
representar o setor produtivo industrial.
Uma analise do caso da indústria de cerâmica branca de decoração e utilitários4, faz
perceber que existem outros agentes além do produtor/beneficiador, envolvidos no ciclo dessa
produção, conforme a figura 14 procura demonstrar. Ao diferenciar os resíduos de consumo
dos de produção, a PNRS estabelece quais setores da cadeia estão isentos de responsabilidade
na destinação dos resíduos sólidos industriais, o que acaba por determinar que somente um
dos atores seja responsável pelo gerenciamento dos resíduos do setor.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!|!O!termo!“cerâmica!branca”!está!relacionado!ao!tipo!de!massa!resultante!!da!formulação!dos!
minerais!que!a!compõem!e!de!sua!coloração!posterior!ao!processo!de!queima.!“Cerâmica!branca!
decorativa!e!de!utilitários”!foi!a!nomenclatura!utilizada!pelo!Governo!do!estado!do!PR!para!definir!a!
principal!atividade!do!polo!industrial!do!município!de!Campo!Largo!–!PR.!
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PNRS
Resíduos sólidos de consumo

Resíduos sólidos industriais

MINERADORAS
FÁBRICAS DE CERÂMICA

DECORAÇÃO DE CERÂMICA

ciclo produtivo

DISTRIBUIÇÃO
VENDA
CONSUMO

Figura 14 – Atores envolvidos no ciclo da produção cerâmica
fonte: autor

Em sistemas produtivos como os da cerâmica, onde o beneficiador das matérias
primas são formados basicamente por micro-indústrias enquanto que os fornecedores de
insumo são indústrias maiores e melhores estruturadas, a desoneração dessas em detrimento
da responsabilização única das primeiras pelos resíduos sólidos gerados na cadeia produtiva
não parece equalizar de maneira adequada essa questão (Figura 15).
Uma análise comparativa entre o modelo de responsabilização adotado para as
embalagens e o adotado para a indústria cerâmica demonstra que a principal diferença entre
os dois sistemas e que traduz a lógica aplicada aos resíduos de produção industrial, é que em
tese, os resíduos produzidos pela indústria podem e devem ser absorvidos dentro do próprio
processo produtivo. Já para o caso das embalagens, ainda que seu descarte seja imediato, a
matéria prima sai do ciclo produtivo chegando ao consumidor, daí a necessidade do retorno o
material para os responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos. (entrevistado 1).
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PNRS
Resíduos sólidos de consumo

Resíduos sólidos industriais

MINERADORAS
FÁBRICAS DE CERÂMICA

DECORAÇÃO DE CERÂMICA

ciclo produtivo

DISTRIBUIÇÃO
VENDA

Responsável legal
pelo resíduo.

CONSUMO

Figura 15 – Ator responsável pela destinação dos resíduos sólidos do setor produtivo
fonte: autor
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A dificuldade para a compreensão desses elementos também reside no fato de que não

existe bibliografia consolidada a respeito desse tema no Brasil, que possa referenciar com
clareza a diferença na sistemática da PNRS para resíduos de produção e de consumo
(entrevistado 1).
Uma reflexão mais criteriosa dos processos envolvidos na produção de cerâmica
branca decorativa e utilitária demonstra que ainda que existam opções, há uma preferência
pelo uso do gesso como matéria prima quase exclusiva para a fabricação dos moldes. Essa
opção está atrelada ao modelo de produção empregado e que é tecnologicamente obsoleto,
uma vez que existem alternativas ambientalmente eficazes utilizadas em indústrias de maior
porte, principalmente de fora do Brasil e que não fazem uso do gesso em seu sistema
produtivo.
Um outro aspecto que contribui para a adoção desse modelo é o econômico. No
cenário de crise ocasionado principalmente pela entrada no mercado dos produtos chineses o
setor é obrigado a adotar procedimentos financeiros que reduzam seus custos e permitam sua
competitividade. O problema, no entanto, vai além. As mineradoras não possuem controle
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sobre a destinação final de seus insumos nem sobre a quantidade de resíduos gerados pela
indústria cerâmica. Por não deterem a decisão produtiva torna-se difícil penalizá-las
Uma alternativa para essa questão poderia ser a criação de regulamentação específica
no setor para a utilização do gesso. Em que pese persistir o problema da fiscalização dos
produtos importados, especialmente pela dificuldade na determinação de um processo
produtivo de fábricas de outros países e com legislações específicas. (entrevistado 1).
A justaposição dos elementos apresentados esclarece que mais do que uma opção
ambientalmente adequada, ou de tecnologia de produção, o uso do gesso como principal
material na fabricação dos moldes da indústria cerâmica é uma decisão que tem origem
prioritariamente econômica.
!
3.3

A tecnologia de impressão tridimensional
É possível definir a tecnologia prototipagem rápida, como sendo aquela capaz de gerar

objetos físicos a partir de dados digitais. Existem muitas possibilidades de produção desses
objetos através de adição e união de materiais diversos.
Criada na década de 80 a produção computadorizada de peças tridimensionais por
deposição de matéria prima, adquiriu novo patamar a partir dos últimos dez anos. A
popularização das impressoras 3D e a redução do custo dos insumos de impressão pela
ampliação de possibilidades de utilização de diferentes materiais fez com que essa técnica de
prototipagem rápida entrasse em curva ascendente de refinamento, algo similar ao que
ocorreu com diversas outras tecnologias, como a internet e a impressão bidimensional, por
exemplo.
Atualmente as impressoras 3D deixaram de ser produtos exclusivos de laboratórios de
grandes instituições e já podem ser adquiridas em magazines, pela internet. Suas dimensões
garantem a possibilidade de utilização em pequenos escritórios e residências. Mesmo assim
ainda é notável que trata-se de um processo em construção e que deverá evoluir muito,
sobretudo no que se refere ao tempo de fabricação, custo e resistência dos materiais utilizados
como insumo para a produção dos objetos.
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3.3.1

O processo de prototipagem rápida
Hoje há uma variedade de métodos utilizados para a materialização dos desenhos

gerados em computador. As máquinas de prototipagem rápida são uma das interfaces desse
processo. As soluções encontradas possuem variações entre si no tempo de produção, no
custo dos insumos utilizados e na tecnologia empregada.
É possível elencar entre as principais vantagens da utilização do processo de
prototipagem rápida em comparação com outras tecnologias de construção de modelos: a
redução do custo e do tempo de fabricação dos objetos, o alto nível de precisão das peças e a
viabilidade de produção de geometrias muito complexas, inacessíveis em outros métodos.
(HILÁRIO, 2010)
Ainda que existam diferentes tipos de prototipagem rápida – também denominada
como “fabricação sólida de forma livre”, “manufatura automatizada por computador” ou
“manufatura em camadas” – a lógica do processo é similar a todos, (Hilário, 2010) e obedece
a lógica de empilhamento por camadas a partir da deposição de matéria conforme
demonstrado na figura 16.

Figura 16 – Processo de deposição por camadas para a conformação de objetos
fonte: http://i.materialise.com/ em 09/2014

Conforme ensina Volpato (2007), dentre os vários tipos de prototipagem rápida é
possível destacar como os mais difundidos comercialmente os descritos na figura 17 seguinte:
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Figura 17 – Tipos de prototipagem rápida
Fonte: Autor
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Dentre as atuais possibilidades de materiais aplicados em impressão, que vão desde
polímeros flexíveis de baixa resistência a metais preciosos, além de plásticos mais resistentes,
como o ABS, acrílico, e outros metais, estão os cerâmicos. Já é possível encontrar pelo menos
dois processos de impressão de massa cerâmica sendo desenvolvidos concomitantemente. Um
deles utiliza barbotina – massa cerâmica líquida – no processo, e o outro usa massa cerâmica
atomizada com aglutinantes. A impressão através de massa atomizada garante um melhor
acabamento, conforme as figuras 18 e 19 revelam. Suas camadas possuem precisão de 0,1
mm, e seu custo de impressão é atualmente um dos menores dentre todos os insumos
possíveis.

Figura 18 - A imagem demonstra o nível de acabamento possível na tecnologia de impressão a
partir da adição de massa cerâmica líquida (barbotina). As camadas construídas são nitidamente
perceptíveis.
Fonte: https://www.shapeways.com, em 09/2014

Porém as características do material e principalmente seu processo produtivo
complementar de sinterização, estabelecem parâmetros que limitam as possibilidades de
configurações formais e reduzem sensivelmente as possibilidades de proposição de diferentes
linguagens visuais em comparação aos outros insumos.
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Figura 19 - A imagem demonstra o nível de acabamento possível na tecnologia de impressão a
partir da adição de massa cerâmica atomizada. As camadas construídas são menos perceptíveis.
Fonte: https://www.shapeways.com, em 09/2014

3.3.2

As características do processo de impressão 3d em cerâmica
Em seu artigo sobre os exageros a respeito das possibilidades da tecnologia de

impressão tridimensional, Allen (2013), relata uma série de problemas relacionados à
propaganda da tecnologia que acarreta em uma expectativa por parte das pessoas que tende a
não se confirmar na prática. Dentre as principais questões apontadas estão os problemas de
acabamento superficial, o custo para a produção de modelos funcionais, em função dos
materiais utilizados, a velocidade de impressão dos modelos – apesar de denominada como
“prototipagem rápida” um objeto pode demorar até 72 horas para ser produzido dependendo
de seu volume e da tecnologia empregada (HILÁRIO, 2010) – e a resistência mecânica das
peças produzidas, que também está vinculada ao material utilizado e ao custo de impressão.
Como é perceptível, a relação obtida entre a expectativa da produção de “qualquer
coisa em casa” a partir da tecnologia de impressão 3d e a realidade, é frustrante
fundamentalmente pela impossibilidade de se alcançar modelos bem acabados que não sejam
fabricados em plásticos frágeis. Ao analisar as possibilidades de evolução da tecnologia e a
!
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consequente amenização desses problemas Allen (2013) destaca que ainda que a tecnologia
avance resta a necessidade de expertise pelo usuário da máquina a respeito dos processos de
construção dos modelos em computador além do conhecimento em design.
Mesmo que esse artigo não cite os objetos produzidos em cerâmica, é importante
situar a tecnologia nesse contexto. A principal vantagem do uso das cerâmicas, quando
confrontada com o cenário problemático proposto por Allen (2013), é o custo do insumo
utilizado para a produção. O pó cerâmico utilizado para a fabricação das peças é um dos
insumos mais baratos que podem ser encontrados nos modelos atuais.
O problema do acabamento superficial irregular, característico do processo de
construção por camadas também é amenizado – e em muitas vezes solucionado – pela
aplicação de uma camada de vidrado, peculiar ao sistema de fabrico dos objetos cerâmicos.
Finalmente, a resistência mecânica obtida em produtos impressos em cerâmica é
similar àquela obtida em modelos produtivos convencionais. O que significa dizer que os
objetos fabricados a partir dessa tecnologia são funcionais e atualmente são os únicos capazes,
por exemplo, de serem utilizados como objetos utilitários para alimentação.
As questões relacionadas ao dimensionamento máximo das peças – seu tamanho
depende do porte da máquina – e principalmente do tempo para produção, onde a relação com
os processos convencionais ainda é muito distante, são certamente os principais desafios a
serem superados para a implementação da tecnologia nos sistemas de produção dos arranjos
produtivos de cerâmicos decorativos e utilitários. Contudo, sua aplicação na fabricação de
cerâmicos avançados já é viável inclusive para a substituição de outros materiais que
atualmente não são produzidos em cerâmica em função de sua complexidade geométrica.

3.4

Design
O desenvolvimento industrial foi responsável em dois séculos por uma significativa

redução de muitos recursos não renováveis. A discussão sobre a impossibilidade de
manutenção desse modelo orientado pela produção e consumo já é recorrente. Os conceitos de
“desenvolvimento” e “industrialização” mostram sintomas evidentes de desgaste. Inclusive
vislumbra-se o colapso da sociedade industrial, cujos princípios foram aceitos por décadas
como um caminho seguro para o desenvolvimento das sociedades. (BONSIEPE, 2012)
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Bonsiepe, enxerga o “design industrial”5 como ator importante nesse cenário, assim
como identifica uma clara divisão entre as necessidades, possibilidades e intenções do design
produzido pelos países do centro6 e da periferia7. Essa lógica orienta inclusive o papel a ser
exercido pelo profissional – designer – em países da periferia.
E talvez seja esse o principal dilema da relação entre a produção de design e a lógica
do consumo. Se por um lado o conceito de desenvolvimento industrial - e portanto do design precisa ser repensada, por outro é preciso evitar a armadilha da pobreza, onde o discurso de
quem já desfrutou dos benefícios do desenvolvimento industrial e das suas possibilidades, não
faz sentido para quem ainda foi alçado a essa condição recentemente, em função do acesso
mais democratizado ao consumo (BONSIEPE, 2012).
Isso se revela ainda mais crítico em uma análise interna da teoria do design e da
prática profissional. As fundamentações teóricas do design ignoraram ou mascararam a
realidade econômica (SCHNEIDER, 2010). Dessa forma o discurso acadêmico da autonomia
e liberdade propositiva do design no contexto do “bom gosto” dos modernistas e da “boa
forma” da Gestalt, se mostraram na prática reféns de um modelo subordinado ao marketing e
suas estratégias. Assim, o design não pôde se desenvolver como força determinante na
sociedade. Ao contrário, as condições econômicas, técnicas, sociais e culturais é que
influenciaram o design e a estética dos objetos (SCHNEIDER, 2010).
Esse distanciamento entre o discurso acadêmico e a prática profissional contribui
negativamente de diversas maneiras para uma perspectiva enviesada da verdadeira função do
design.
A primeira delas é a diferença clara entre a dinâmica de projeto proposta pelos
currículos acadêmicos em comparação ao desenvolvimento de projetos do mundo do trabalho.
A orientação para procedimentos baseados na moda (BONSIEPE, 2012) e em conceitos como
os da obsolescência programada, orienta a prática projetual para ciclos muito curtos, baseados
em tendências criadas e recriadas com orientação clara para o mercado. (SCHNEIDER,
2010).
Conceitos como obsolescência programada ou vida útil programada, funcionam como
a antítese do que se propõe, em tese, a prática do design, que é a orientação da interface das
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Para!Gui!Bonsiepe,!existe!um!vínculo!intrínseco!entre!o!projeto!e!a!execução!industrial.!O!termo!design!
em!substituição!a!desenho!ocorre!aqui!em!função!da!ampla!difusão!da!palavra!inglesa!no!Brasil.!
6!Países!do!centro!são!os!países!que!possuem!hegemonia!econômica!e!tradição!registrada!na!produção!de!
design.!Como!por!exemplo!os!europeus!e!os!Estados!Unidos.!
7!Países!da!periferia!são!os!países!que!não!possuem!tradição!registrada!na!produção!do!design!e!sofrem!
influência!dos!países!do!centro.!
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atividades – função primordial dos artefatos – voltadas para o usuário e seu conforto. Além
disso o uso cosmético e epidérmico (BONSIEPE, 2012) do design contribui para a visão
estereotipada e banalizada da profissão. Algo que é quase senso comum em função da
massificação do termo, sobretudo pela propaganda.
Outra questão relevante é a formação do parque industrial brasileiro. Constituído de
algumas grandes indústrias com boa capacidade de investimento em tecnologia de processos
produtivos e desenvolvimento de produtos, convivendo concomitantemente com pequenas
fábricas desprovidas de recursos para esses fins. Esse cenário não é recente, há pelo menos 30
anos essa lógica impera, conforme ensina Magalhães (1977):
“O desenhista industrial passa a ter, nos países em desenvolvimento, o seu horizonte
alargado pela presença de problemas que recuam desde situações, formas de fazer e
de usar basicamente primitivas e pré industriais, até a convivência com tecnologias
as mais sofisticadas e ditas ‘de ponta’.” (Magalhães, 1977. pg7)

Esse contexto exposto por Aloísio Magalhães é uma tradução fiel do que ocorre nos
arranjos produtivos locais brasileiros da indústria de cerâmica branca de decorativos e
utilitários. Em configurações como essa há uma questão relevante, sobre qual papel o design
exerce nessas relações. A afirmação de Magalhães (1977), revela um universo em que
processos vernaculares de produção convivem no mesmo arranjo produtivo com indústrias de
base tecnológica mais apuradas e refinadas. Passa pela sensibilidade do designer compreender
que nível de interferência é possível no sistema de produção em que atua.
É a partir dessa capacidade de interferência que o designer pode estabelecer novos
parâmetros de responsabilidade para o seu próprio fazer, assumindo maior protagonismo em
sistemas de processos produtivos, transcendendo o modelo comum e obsoleto do
designer/projetista alheio ao contexto social em que atua.
A reflexão posta até aqui procura demonstrar que há uma distância significativa entre
o design proposto pelos currículos das escolas superiores e a prática do mundo do trabalho,
além disso existe ainda a questão da falta de acesso das pequenas e médias indústrias – que
são a maioria no Brasil – a profissionais de projeto de produtos, porém, existe ainda uma
terceira reflexão sobre a produção de design no Brasil, fundamental para a compreensão do
cenário vigente que é a da pesquisa em design.
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3.4.1

A pesquisa em design
A discussão a respeito das diferenças entre a ciência e a prática de projeto não é

recente. Para Bonsiepe, o design não se orienta prioritariamente para a geração de novos
conhecimentos científicos, mas visa a prática das vidas cotidianas. Schneider, menciona o
debate acirrado a respeito da pesquisa em design e o seu status epistemológico e defende a
distinção de dois tipos diferentes de categorias relacionadas a pesquisa em design, quais
sejam: pesquisa sobre design (research into design) e pesquisa através do design (research
through design).
A pesquisa sobre design está relacionada à investigação da disciplina, é abrangida
basicamente pelo conceito tradicional de pesquisa científica, aborda questões referentes aos
métodos, estética, teoria do design e história da arte. Invariavelmente está contida no campo
da história social e econômica do design (SCHNEIDER, 2010).
A pesquisa através do design é uma disciplina de projeto ou desenvolvimento
(SCHNEIDER, 2010). Metodologicamente se enquadra como “pesquisa ação”(action
research). A realização desse tipo de pesquisa tem vínculo estreito com processos inovadores,
seja a partir da criação e/ou desenvolvimento de novos produtos, mas também de processos
produtivos.
O atual modelo de intensa inovação científica se caracteriza por uma evidente
necessidade de geração de conhecimentos a partir da perspectiva do projeto (BONSIEPE,
2012). A prática projetual, por essência interdisciplinar, consegue abarcar de maneira
satisfatória as demandas do momento histórico contemporâneo.
“Tomemos o caso muito divulgado do design sustentável, que excede o know-how
de uma única disciplina e exige o trabalho interdisciplinar de uma equipe com uma
ampla base científica, não se limitando aos aspectos ambientais, mas considerando
também a sustentabilidade social. “ (Bonsiepe, 2012, p 19)

Dessa forma, a pesquisa através do design propõe um modelo sistematizado de ações,
também baseado em problemas, porém, propositivo. Para Schneider (2010), esse modelo
compreende a adequação aos diversos atores sociais enquanto seus resultados são produtos
materiais e imateriais (conceitos).
Esse conceito estabelecido da pesquisa através do design, que é propositiva,
interdisciplinar e capaz de tratar da temática atualizada das grandes questões contemporâneas
é o arranjo proposto para esse estudo, que se debruça sobre a possibilidade de articulação do
método clássico de projeto com a transferência de tecnologias consolidadas ou em
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consolidação, para um sistema produtivo estagnado. A interferência da linguagem dos objetos
nos processos de fabricação e a inovação das proposições formais também são temas
alcançados por essa pesquisa. Porém, respaldado pela problemática ambiental e suas políticas.

3.4.2

O Design para a sustentabilidade, um caminho
As questões ambientais fazem parte da nova agenda do design. A reverberação do

discurso de grupos como o Clube de Roma e a Revista da Aldeia Humana feitos a algumas
décadas atrás faz ainda mais sentido nos dias de hoje. Já não é suficiente para o designer
estabelecer um vínculo superficial com essas questões, seu trabalho não se encerra na
documentação técnica e acompanhamento da prototipagem e produção dos objetos. A
compreensão do ciclo de vida dos produtos é fundamental para a elaboração de projetos que
contemplem esse novo momento.
Para que isso ocorra é preciso que as questões ambientais sejam inerentes ao ato de
projetar, assim como é a ergonomia, a estética, os estudos dos materiais e dos processos de
fabricação. Para Papanek (1995), “toda a educação em design deveria ser baseada em
métodos e ideais ecológicos. Deveria incluir tanto estudos sobre o método científico como
sobre biologia, antropologia, geografia cultural e campos afins.” Pensar projetos
ambientalmente corretos é tão importante quanto adequar um produto a um bom uso. Não faz
sentido, portanto, designar às questões ambientais o status de modalidade de design. A
ecologia social e humana, bem como a filosofia e a ética, devem ser parte integrante da
formação do design (PAPANEK, 1995).
Historicamente, já na década de 80 o termo “verde” – utilizado para representar
políticas e preocupações ecológicas – foi associado aos projetos “ecologicamente corretos”.
Contudo, essa prática esteve muito mais vinculada com a necessidade de suprir a indústria de
produtos que alimentou o denominado “consumo verde” (MADGE, 1997). A adoção do
termo “ecológico”, já o início da década de 90 ampliou a noção sistêmica dos projetos,
passando a compreender neles questões como o ciclo de vida dos produtos, os materiais
empregados e a energia despendida para sua produção.
Com o conceito de sustentabilidade, e da “cultura da sustentabilidade”, surgiu a
possibilidade da reinvenção da “cultura do projeto” (MANZINI, 2006), onde há uma alteração
de foco dos projetos orientados para o consumo, para os “projetos sustentáveis”, voltados para
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as necessidades humanas, que buscam elevar as suas condições de vida e de trabalho
(MADGE, 1997).
É essa compreensão sistêmica, do projeto indissociável das questões de fabricação e
consumo, que apresentam elementos para o debate sobre a contribuição que o design pode
oferecer, seja no âmbito da concepção de novos produtos ou serviços, seja na construção ou
adoção de práticas mais coerentes de produção e até mesmo nas escolas, através da reflexão a
respeito de seu papel, indicando caminhos futuros através do ensino e da pesquisa científica.
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4

UMA PROPOSTA, UMA AVALIAÇÃO, UM EXPERIMENTO
O problema fundamental dessa pesquisa trata da proposição de configurações formais

que estabeleçam uma nova linguagem para o sistema produtivo de cerâmica de louça a partir
do processo de prototipagem rápida. O cenário atual é o de uma indústria em crise,
responsabilizada legalmente por uma quantidade significativa de resíduos de gesso
proveniente dos moldes utilizados na maioria dos seus processos produtivos convencionais.
Sendo assim, a aplicação da tecnologia de impressão tridimensional indica uma possibilidade
de redução do uso do gesso na cadeia de produção de objetos cerâmicos, uma vez que não o
utiliza em seu processo de fabricação.
Essa proposta vai ao encontro da hierarquia determinada pela PNRS que, ao tratar das
soluções adequadas para os resíduos sólidos industriais, indica como preferencial a não
utilização do insumo em detrimento de outras possibilidades, como a reciclagem ou a
reutilização dos materiais, por exemplo.
Por se tratar de uma tecnologia em expansão e ainda pouco aplicada na indústria de
cerâmicos, os custos de produção relacionados a esse modelo ainda não são equiparáveis aos
obtidos pelo sistema tradicional a partir de moldes. Isso orienta para a possibilidade de
elaboração de projetos de produtos que sejam inviáveis em sistemas convencionais, do ponto
de vista técnico de fabricação.
É a partir dessa perspectiva consolidada por três linhas guias – a redução de uso do
gesso na cadeia produtiva de cerâmicos, a transferência de uma tecnologia consolidada em
outros setores com a finalidade de contribuir para essa redução e a adequação formal de
objetos que tenham sua produção inviabilizada por outros processos industriais que não sejam
a impressão 3d – que uma gama de objetos foi projetada, para posterior avaliação e
verificação das indagações exploratórias propostas nesse estudo.

4.1

O Método Utilizado para as Propostas
O processo de criação de novos produtos pressupõe um conjunto de ações planejadas.

Alguns estudiosos do método de projeto em design de produtos discorrem sobre a importância
das etapas do processo e da necessidade de criação de modelos de execução que quase sempre
resultam na confecção de protótipos para testes como uma das últimas fases. A prática,
entretanto, não demonstra necessariamente um conjunto fechado de ações que findam na
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construção de objetos prontos para a comercialização. Em arranjos produtivos como os da
indústria de cerâmicos decorativos e utilitários, isso inclusive é exceção.
As estratégias utilizadas nesses casos são baseadas, fundamentalmente, em três
sistemas: a experiência técnica de quem constrói os protótipos, – profissional chamado de
“modelista” – a percepção ou o gosto pessoal do empreendedor, no que diz respeito aos
parâmetros dos novos produtos e, finalmente, a simples cópia de produtos bem-sucedidos
criados por empresas concorrentes.
O que ocorre nesses três sistemas é uma inversão da lógica estrutural do método para
o design de novos produtos. O que deveria ser consequência de um planejamento
fundamentado em pesquisas de referências, tecnologias e comportamentos (BAXTER, 1997),
acaba sendo o início do processo. Ou seja, para a indústria cerâmica um novo protótipo não é
decorrente da aplicação de um método e sua sobrevivência depende da aceitação do mercado.
Esse procedimento empírico produz um cenário peculiar, onde empresas muito pequenas,
com volume de vendas também pequeno, possuem um catálogo de peças em sua linha de
produção em número similar ou em algumas vezes maior que o de fábricas de grande porte
com volume de produção consideravelmente superior (IFPR, 2013).
Essa lógica de criação de novos produtos, no entanto, também possui virtudes. A
experiência prática do processo de fabricação empregado na indústria cerâmica faz com que o
modelista tenha habilidade para explorar a forma dos novos objetos ao mesmo tempo em que
se preocupa com as questões técnicas de fabricação, como por exemplo o ângulo de saída dos
moldes e a deformação das peças na etapa de sinterização.
Trata-se, portanto, de um sistema consolidado, onde a própria estrutura de gestão,
junto com as técnicas produtivas e as características do setor estão estagnadas. Isso implica
também em um cenário conservador, pouco disposto a inovações tanto no âmbito do
desenvolvimento de novos produtos como de seus meios de fabricação. Essa é a razão
principal para a proposta de objetos irreplicáveis a partir de moldes de gesso.
Aderente à essa questão está a possibilidade de execução de projetos que, por não
possuírem as restrições comuns à tecnologia de produção vigente, podem receber
características e soluções diferentes daquelas estabelecidas pelo padrão. Uma das
consequências dessa proposta é a possibilidade de um início de transição do sistema
consolidado e baseado na cópia de peças já fabricadas, para outro, onde os produtos não
podem ser copiados.
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4.1.1

As questões técnicas de projeto
O planejamento de ações de projeto está muitas vezes vinculado às pesquisas e

avaliações de soluções utilizadas anteriormente em outros casos. Isso ocorre desde a
concepção da forma do objeto através das “pesquisas de mercado e tendências” até a
adequação do objeto às soluções de fabricação.
Para o caso desse trabalho as referências utilizadas para sua configuração formal não
são obtidas na indústria de cerâmicos. Isso ocorre pela própria natureza do estudo, na qual a
proposição de uma nova linguagem é premissa fundamental.
Essa premissa só pode ser alcançada mediante a utilização de uma tecnologia que, por
ser inédita nesse arranjo produtivo, também não possui casos anteriores para serem avaliados.
Mais do que isso, a proposição de objetos que atendam ao conjunto estruturado pela união de
uma nova linguagem formal e de viabilidade produtiva em uma tecnologia pouco explorada,
demanda a elaboração de duas matrizes diferentes de avaliação das alternativas geradas no
processo projetual.
Ainda que essa questão seja central, pois fundamenta as etapas críticas no design de
produtos (LÖBACH, 2010) – geração e avaliação das alternativas e prototipagem – existem
outras etapas de projeto, essas executadas de maneira usual, quais sejam: pesquisa de
referências formais, definição do escopo e conceituação do projeto.
As etapas que constituíram a elaboração do planejamento desse projeto foram as
seguintes:
-

definição do escopo e conceituação das propostas;

-

geração de alternativas;

-

seleção de alternativas;

-

adequação das alternativas aos parâmetros técnicos de nível 1;

-

validação preliminar dos parâmetros técnicos de nível 1;

-

adequação aos parâmetros técnicos de nível 2;

-

validação dos parâmetros técnicos de nível 2;

-

produção dos protótipos;

-

validação final dos parâmetros técnicos de nível 1;

O tempo de execução do projeto pode ser melhor compreendido pelo fluxo do plano
de trabalho, apresentado na figura 20.
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Figura 20 – Etapas de desenvolvimento de projeto e fluxo de implementação.
Fonte: Autor
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4.2

O Detalhamento das etapas
As etapas de execução do novo projeto serão aqui apresentadas de maneira linear para

que a compreensão do método seja facilitada. Vale destacar que essa não é a dinâmica
empregada na prática comum, onde diferentes fases do projeto ocorrem de maneira
concomitante e eventualmente são retomadas em momentos específicos, de acordo com a
necessidade decorrente de reavaliações e alterações mais profundas do trabalho.
Com o detalhamento de cada uma das etapas será esclarecido o funcionamento da
sistemática empregada nessa proposta. Os tópicos a seguir tratam dessa questão.

4.2.1

O escopo do projeto e a linguagem formal
A compreensão da linguagem visual e de sua sintaxe é um dos objetos de estudo das

escolas de design. A teoria de composição e de percepção da forma está diretamente ligada à
psicologia, principalmente pela Gestalt8. Racionalizar as proposições a partir de técnicas de
composição é parte importante da fundamentação dessa teoria e é a partir dela que as noções
de “boa forma” foram consolidadas ainda nas primeiras escolas oficiais. (DONDIS, 2007)
Traduções entre linguagens – forma abstrata para a forma escrita, por exemplo –
tendem a ser incompletas (DONDIS, 2007). Contudo, o caráter interdisciplinar desse trabalho
requer uma descrição textual dos elementos da linguagem visual compreendidos nas
configurações formais que se pretende obter pela pesquisa de referências, refletida na geração
de alternativas, incluindo suas consequências.
O ponto de partida para a pesquisa de referências foi alcançado pela avaliação do
estado da arte da produção de cerâmica branca de decorativos e utilitários. As restrições de
produção relacionadas à forma do objeto têm relação direta com os moldes. As suas principais
restrições nesse sentido são os ângulos de saída negativos (figuras 21 e 22).
Nesse sentido, as formas vazadas representam um problema importante na produção
de cerâmicos através de moldes de gesso. A necessidade de molde e contra-molde (figura 23)
restringe de maneira significativa o uso dessas configurações, eliminando do catálogo das
empresas produtos com essas características.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8

Teoria da psicologia que busca estabelecer critérios para a compreensão e criação da forma e sua
relação com a percepção humana.
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Figura 21 - Os ângulos de saída positivos garantem que a peça (cinza) seja retirada do molde
(branco) pela sua retração decorrente da perda de água. As setas verdes indicam a orientação de
saída da peça.
Fonte: autor

Figura 22 - Objetos com ângulo de saída negativo não são viáveis em processos que utilizam
moldes de gesso. A falta de plasticidade do molde (presente em moldes de silicone, por exemplo)
impede que as peças sejam retiradas.
Fonte: autor
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Figura 23 – Corte representando objeto vazado. Esses necessitam de contramoldes, dessa forma os
ângulos de saída precisam ter orientação superior e inferior. Além disso as restrições são
amplificadas em função da forma do objeto combinada a dos elementos vazados.
Fonte: autor

Uma vez que o escopo do trabalho prevê a proposição de configurações formais
inviáveis para os modelos convencionais de produção, é possível descrever o processo de
investigação das referências utilizadas para embasar o projeto em quatro diferentes categorias:
a|

Objetos cujas configurações formais sejam predominantemente vazada e

possuam tridimensionalidade evidente:
A figura 24 representa um recorte dessa pesquisa de referências. Nessa fase do
trabalho não existe restrição quanto ao material que constitui os objetos. A relevância
da pesquisa está nas características formais coincidentes com seu objetivo.
As esculturas de papel constituem um importante acervo de uma linguagem
muito distante da empregada na indústria. Seu caráter artístico, evidenciado pela
complexidade da forma, é irreplicável através dos moldes convencionais de gesso.
A simples reprodução desse arquétipo não é viável também no modelo de
impressão tridimensional em cerâmica. O processo produtivo, que envolve
sinterização de matéria orgânica, possui restrições referentes ao dimensionamento e
estruturação da geometria das peças. Entretanto, o que se busca nesse trabalho é uma
aproximação entre essas linguagens, atuando no limiar das restrições da tecnologia de
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impressão tridimensional para reproduzir formas que se afastem da linguagem
industrial comumente encontrada no arranjo produtivo de cerâmicos.

Figura 24 - Recorte da pesquisa de “formas vazadas”. Essas são executadas em papel e possuem
características distantes da linguagem comum ao parque fabril de cerâmicos.
Fonte: https://www.flickr.com/photos/richardsweeney/127609009 - acesso em 19/08/2014 - compilada
pelo autor

b|

Objetos cerâmicos produzidos em processos não industriais e que possuam

similaridade de linguagem com o que se pretende:
A figura 25 representa o recorte dessa pesquisa através da obra da artista
Jennifer McCurdy. As formas obtidas nesse caso possuem características que também
não são replicáveis em processos industriais convencionais. São possíveis pela
habilidade de quem produz as obras, não são fabricadas em série e carregam o valor da
produção manual e artística.
c|

Objetos impressos tridimensionalmente em outros materiais:
A figura 26 representa o recorte da coleta de referências de objetos que

possuem similaridade com a linguagem pretendida. Nesse caso, o que diferencia a
produção já existente do que foi proposto, é o comportamento dos materiais utilizados.
Polímeros e metálicos, principalmente, possuem menor número de limitações
relacionadas às configurações formais. Suas restrições estão ligadas às questões de
!

durabilidade e dimensionamento, respectivamente. O resultado formal obtido por essa
77

tecnologia não reflete necessariamente as possibilidades do uso do material cerâmico.
Porém, apresenta a linguagem pretendida em objetos do cotidiano passíveis de serem
reproduzidos em série.

Figura 25 - Recorte da pesquisa de “formas cerâmicas vazadas”. Essas são executadas em cerâmica,
não são seriadas e possuem características distantes da linguagem comum ao parque fabril de
cerâmicos.
Fonte: http://jennifermccurdy.com/index.shtml - acesso em 25/09/2014 - compilada pelo autor
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Figura 26 - Modelos impressos em 3D utilizando polímero como insumo.
Fonte: - www.canaltech.com.br - acesso em 25/09/2014 compilado pelo autor

d|

Objetos impressos tridimensionalmente em cerâmica.
A avaliação da produção atual em cerâmica a partir dos processos de

prototipagem rápida é relevante para compreender quais as características mais
corriqueiras desses objetos. Contudo, como o recorte demonstra (figura 27), a
linguagem utilizada em objetos produzidos por impressão tridimensional que utilizam
a massa cerâmica como insumo ainda é muito vinculada ao conjunto de formas
produzidos nos sistemas convencionais. Isso ocorre principalmente por duas razões:
primeiro pelo fato de ser uma tecnologia relativamente nova e pouco difundida – no
Brasil não existe produção significativa – e segundo pela dificuldade gerada no
processo de queima das peças. O material pré-sinterização é extremamente frágil e o
ciclo de queima implica em algumas restrições importantes relacionadas à geometria
das peças.
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Figura 27 - Modelos impressos em 3D utilizando cerâmica como insumo.
Fonte: www.shapeways.com - acesso em 10/11/2014 – compilada pelo autor

4.2.2

A geração e seleção de alternativas
A pesquisa de referências convergiu para a etapa de geração de alternativas de

modelos tridimensionais. Esse processo ocorre em três fases. A primeira é a tradução do
conceito do objeto e de suas premissas em linguagem visual. A opção por objetos decorativos
nesse estudo é decorrente da possibilidade ampliada de formas mais livres, sem a preocupação
determinante do uso do produto como interface para determinada atividade presente nos
utilitários. O desenho das peças representa a tradução do conceito em formas.
A segunda fase é a modelagem tridimensional dos objetos. A utilização de softwares
de desenho tridimensional oferece várias possibilidades, como o ajuste das proporções da
peça ou sua visualização em diferentes pontos de vista, além de servir como interface para a
impressão de objetos. Dessa forma a base dos arquivos que serão prototipados posteriormente
já existe na fase de geração de alternativas.
Dentre as mais de vinte alternativas elaboradas, sete foram elencadas como passíveis
de serem prototipadas de maneira adequada ao partido inicial do projeto, conforme segue:

!

Objeto 1
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A figura 28 representa a proposta de um centro de mesa, objeto decorativo com
muitos pontos vazados e geometria de média complexidade. As principais curvas
do objeto são suaves, as arestas não são demarcadas e os ângulos de saída da
estrutura principal são positivos. O que dificulta o desmolde dessa peça são os
elementos vazados. A configuração da peça se enquadra de maneira aceitável ao
escopo do projeto principalmente por não encontrar similaridade entre a gama de
objetos produzidos pela indústria de cerâmicos.

Figura 28 - Ilustração de modelo tridimensional gerado em aplicativo de computador
Fonte: autor

-

Objeto 2
Com o objetivo de propor uma alternativa de linguagem para objetos icônicos
da indústria cerâmica, algumas alternativas foram projetadas utilizando a tipologia
clássica dos vasos. Suas linhas principais remetem às formas tradicionais desse
que é um dos artefatos decorativos mais representativos do fazer cerâmico. Esta
alternativa (figura 29) ainda carrega muitos dos traços convencionais de
fabricação. Os “furos” da peça se constituem no único elemento que pode
diferenciá-la da produção em série encontrada com frequência em muitas
indústrias do setor.
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Figura 29 - Ilustração de modelo tridimensional gerado em aplicativo de computador
Fonte: autor

-

Objeto 3
Os elementos vazados construídos e dispostos de modo orgânico com uma
profusão maior de vãos livres presentes nessa proposta (figura 30) estabelecem
uma linguagem muito próxima da pretendida no escopo do projeto.
Existe ainda, do ponto de vista técnico, uma complexidade geométrica
inacessível para o modelo fabril de conformação cerâmica vigente, e que
certamente carece de adaptações em sua configuração inclusive para processos
aditivos de impressão 3d utilizando massa cerâmica.

Figura 30 - Ilustração de modelo tridimensional gerado em aplicativo de computador
Fonte: autor
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Objeto 4
A proposta para essa alternativa (figura31) foi ampliar o aspecto aramado
característico dos objetos impressos em 3d em outros materiais, especialmente os
polímeros. A estrutura triangular constituída de arestas muito finas remetem aos
modos de visualização de modelos tridimensionais gerados em computador.
Os elementos vazados nesse caso constituem a maior parte do volume
perceptível do objeto. Essa técnica de ambiguidade entre figura – arestas – e fundo
– vazados – está presente de maneira clara em construções bidimensionais,
sobretudo em grafismos que utilizam a ilusão de ótica.

Figura 31 - Ilustração de modelo tridimensional gerado em aplicativo de computador
Fonte: autor

-

Objeto 5
As luminárias são objetos que permeiam o limiar entre os objetos utilitários e
os decorativos. Isso possibilita que as formas propostas para esse tipo de objetos
não estejam restritas em alguns casos aos parâmetros técnicos de uso. Dessa
maneira, configuram-se em uma boa alternativa para configurações mais
experimentais.
Essa alternativa (figura 32) transita pelo limiar mínimo da possibilidade de
impressão das espessuras de parede em cerâmica. Os vãos livres em profusão e de
dimensões significativas aproximam o objeto da linguagem pretendida.
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Figura 32 - Ilustração de modelo tridimensional gerado em aplicativo de computador
Fonte: autor

-

Objeto 6
Essa proposta (figura 33) é provavelmente é a que possui a tipologia mais

próxima daquela encontrada na indústria de cerâmica. Ainda assim, as camadas
sobrepostas ao redor de toda a circunferência da luminária caracterizam problemas
sérios para a construção do molde do gesso. Mesmo que possível do ponto de vista
técnico, a construção de um molde de gesso para essa peça possui tal complexidade,
principalmente pelo número de partes que deverá ser construído, que é provável que
sua utilização em sistemas seriados seja inviável economicamente. Entretanto, essa
alternativa é a que está mais distante da linguagem pretendida para esse experimento.

Figura 33 - Ilustração de modelo tridimensional gerado em aplicativo de computador
Fonte: autor
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Objeto 7
A última alternativa (figura 34) propõe uma malha triangular que possui
afinidade com os arquétipos encontrados nos modelos impressos em plástico. A
diferença entre as espessuras das arestas são um obstáculo importante para a
impressão desse objeto em cerâmica, que certamente é impossível de ser
reproduzido em moldes de gesso.

Figura 34 - Ilustração de modelo tridimensional gerado em aplicativo de computador
Fonte: autor

O passo seguinte previsto no método de execução do projeto foi a elaboração de uma
matriz de seleção. A matriz de seleção é uma ferramenta utilizada com a finalidade de
racionalizar o processo de escolha de uma solução formal dentre uma gama de propostas. Sua
importância está no fato de eliminar vícios de projeto decorrentes de questões muito
subjetivas, sobretudo as relacionadas ao gosto pessoal do projetista (BAXTER, 1997).
Como o escopo desse projeto prevê soluções técnicas desvinculadas de questões de
orientação para o mercado consumidor, o processo de avaliação e seleção das alternativas
obedeceu parâmetros de ordem técnica, restritos basicamente aos processos produtivos, sejam
os convencionais ou os de impressão tridimensional. Além disso a questão do custo de
produção foi levada em consideração para a escolha dos objetos a serem prototipados.
Conforme prevê a construção da ferramenta, aos parâmetros de avaliação foram
atribuídos pesos, em função de sua importância no conceito do projeto. Para o caso da matriz
elaborada nesse estudo, três parâmetros foram elencados como de igual importância, além de
um com importância menos significativa, conforme segue:
!
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Adequação à linguagem pretendida.
A partir da identificação das configurações formais desejadas obtidas pela
pesquisa de referência de formas e pela distância da linguagem utilizada nos
processos convencionais, algumas das formas propostas se aproximaram mais
desse modelo do que outras.

-

Dificuldade para produção convencional.
Fundamental para comprovar a hipótese de que é possível consolidar a tecnologia
de impressão 3d no sistema produtivo de cerâmicos está a questão da proposta de
objetos que não possam ser replicados nos processos vigentes. A possibilidade de
substituição de uma tecnologia ambientalmente mais prejudicial – com uso de
moldes de gesso – por outra mais adequada – sem o uso dos moldes – depende de
fatores como esse, uma vez que o custo de produção está vinculado ao processo de
evolução da tecnologia.

-

Viabilidade para a produção através de prototipagem rápida.
A produção dos objetos propostos através do processo de prototipagem rápida só é
garantida após uma fase avançada no âmbito do projeto. O desenvolvimento das
alternativas obedece a uma série de parâmetros técnicos que devem ser respeitados
para garantir sua viabilidade de produção. Esse processo é trabalhoso e dispende
um tempo considerável. Entretanto, algumas propostas já cumprem alguns desses
parâmetros ainda em sua fase inicial e isso dinamiza o andamento da pesquisa

-

Custo de prototipagem.
Ainda que os objetos apresentados na fase de geração de alternativas não sejam as
versões que serão produzidas, o software utilizado é capaz de gerar uma estimativa
muito próxima do valor final para a produção dos protótipos. Para o caso desse
item ocorre uma relação inversamente proporcional entre o custo para produção e
o valor atribuído ao objeto. Ou seja, quanto menor o custo de produção maior a
pontuação obtida pela alternativa.

A figura 35 apresenta a matriz de seleção utilizada para valorar as alternativas geradas
e para orientar quais serão desenvolvidas.
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Figura 35 – Matriz de seleção utilizada no experimento
Fonte: autor

4.2.3 Adequação aos parâmetros técnicos e validação em aplicativo
A seleção das alternativas é o ponto de partida do conceito do produto traduzido em
forma. Significa apenas o passo inicial do desenvolvimento de um projeto. Para o caso
específico desse estudo o desenvolvimento das propostas depende de um conjunto de
diretrizes que deve ser respeitado para a plena adequação dos modelos gerados em
computador à tecnologia suportada pela impressora 3d. Esse conjunto de diretrizes é chamado
de design guideline (figuras 36 e 37), e orienta os níveis máximos e/ou mínimos das
características formais do objeto.
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Figura 36 – Linhas guias utilizadas para o desenvolvimento das alternativas selecionadas
Fonte: autor, baseado em www.shapeways.com - acesso em 10/11/2014
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Figura 37 – Linhas guias utilizadas para o desenvolvimento das alternativas selecionadas
Fonte: autor, baseado em www.shapeways.com - acesso em 10/11/2014
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A intenção do processo de desenvolvimento adotado para esse estudo foi manter as
configurações formais do objeto proposto o mais distante possível das características
encontradas nos produtos cerâmicos tradicionais. Isso significa explorar ao máximo a relação
entre a densidade do objeto, as espessuras mínimas de parede e as arestas autoportantes.
A equalização dessa relação – menor espessura possível na menor densidade possível
com o maior vão livre possível – é um processo empírico e trabalhoso que demanda a criação
de uma série de modelos tridimensionais com pequenas diferenças de geometria entre si,
conforme pode ser visto nas figuras 38 e 39.

Figura 38 – Conjunto de alternativas geradas para adaptação do desenho à tecnologia de
produção
Fonte: autor
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Figura 39 – Conjunto de alternativas geradas para adaptação do desenho à tecnologia de
produção
Fonte: autor

O procedimento adotado para avaliação da viabilidade produtiva consistiu da
submissão dos modelos tridimensionais elaborados e ajustados ao teste do software da
impressora de objetos cerâmicos (figuras 40). A partir dessa análise foram se estabelecendo as
possibilidades de alterações nas dimensões básicas da peça, na espessura das paredes e nas
junções entre partes do modelo (figura 41).
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Figura 40 - A imagem demonstra um dos ajustes a ser efetuado durante o processo. Este trata da
espessura das paredes e suas áreas críticas.
Fonte: autor

Figura 41 - A imagem demonstra um dos ajustes a ser efetuado durante o processo. Este trata da
espessura das paredes e suas áreas críticas já solucionadas.
Fonte: autor
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O resultado desse procedimento é a configuração final de objetos que têm como
característica muitos espaços vazados, explorando os limites mínimos de densidade e
espessura de parede e os limites máximos de volume e dimensões autoportantes. (figuras 42 e
43)

Figura 42 – Ilustração criada em aplicativo de computador do projeto finalizado para impressão
Fonte: autor

A configuração formal dos objetos selecionados sofreu alterações durante esse
processo, ainda que suas principais características tenham se mantido. Entretanto, a diferença
entre a proposta apresentada na fase de geração de alternativas e a versão final para o centro
de mesa é muito mais sutil do que a da luminária. Isso ocorre sobretudo pela peculiaridade do
material cerâmico.
Ao contrário dos outros materiais usados como insumo nas impressoras 3d, onde a
geometria da peça se estabelece ao fim da impressão, os objetos cerâmicos necessitam de um
processo complementar de sinterização entre 700ºC e 1000ºC. Esse processo também ocorre
na fabricação convencional de cerâmicos, o que significa dizer que parte do sistema de
fabrico é similar seja na indústria tradicional, seja na impressão 3d.
Isso explica o fato de que objetos impressos cuja geometria seja mais próxima
daquelas da indústria convencional necessitem de um menor nível de ajustes em comparação
aos objetos que possuam geometria mais distante da convencional.
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Figura 43 – Ilustração criada em aplicativo de computador do projeto finalizado para impressão
Fonte: autor

4.2.4

Produção dos protótipos
Uma vez que o arranjo formal dos objetos estivesse determinado e sua validação no

software de impressão tenha sido concluída, foi possível iniciar o processo de impressão dos
produtos diretamente em cerâmica, sem o uso de moldes de gesso.
A primeira etapa foi a decodificação dos dados. A interface utilizada para modelagem
tridimensional dos objetos converteu os comandos utilizados no software de desenho em
vetores que configuraram a geometria básica do modelo (figura 44). A partir do momento em
que os dados foram enviados para impressão esses vetores deixaram de ser elementos gráficos
e passaram a ser lidos através de sistemas de coordenadas dos eixos cartesianos X, Y e Z
(figura 45). A transição entre essas duas interfaces implicou em uma série de configurações
que trouxe impacto direto ao modelo final. Principalmente no que diz respeito ao número de
polígonos utilizados para impressão. Quanto maior o número de polígonos maior também é a
qualidade do objeto e maior também é o tempo dispendido para sua produção.
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Figura 44 - Interface utilizada para modelagem tridimensional do centro de mesa. Os comandos
geram elementos gráficos.
Fonte: autor

Figura 45 - Arquivo preparado para a impressão tridimensional do centro de mesa. Os elementos
gráficos (vetores) são convertidos em coordenadas dos eixos cartesianos
Fonte: autor
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Após a impressão os modelos passam pelo processo de sinterização. Isso pode ocorrer
em uma ou duas fases. A primeira queima – chamada de biscoito – ocorre em uma
temperatura menor. Para o caso dos protótipos aqui apresentados atinge 700ºC. Após essa
primeira queima o objeto recebe uma camada de esmalte – composto de água com cerâmicos
vítreos – responsável pela cor e pelo aspecto reflexivo do objeto. Em seguida a peça é
queimada novamente, dessa vez a 900ºC, para que a camada de esmalte sofra o processo de
fusão ao objeto.
A figura 46 demonstra a diferença entre a primeira e a segunda queimas. É possível
perceber que a aplicação do esmalte esconde as diferenças entre diversas camadas produzidas
no processo de impressão, conferindo um melhor acabamento ao objeto. Sua espessura,
porém, faz com que arestas muito demarcadas sejam imperceptíveis.

Figura 46 – Diferença entre a primeira queima (biscoito) e a queima com esmalte
Fonte: autor

Após a finalização do segundo ciclo de sinterização a peça não recebe mais nenhum
tipo de acabamento.
Conforme citado anteriormente, para o caso dos cerâmicos impressos, uma parte do
processo de fabricação ocorre de maneira similar ao da indústria tradicional. É possível
dividir o ciclo produtivo dos objetos cerâmicos em duas etapas. A primeira é a de
conformação, onde a massa cerâmica – plástica, líquida ou atomizada – recebe a forma do
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objeto. A segunda é a de sinterização, onde a peça conformada recebe suas características de
resistência.
Somente a primeira etapa é diferente entre os processos convencionais de produção –
colagem, prensagem injeção ou extrusão – e a impressão 3d.
As figuras 47, e 48, são fotos dos protótipos produzidos, onde é possível perceber a
precisão do processo relacionada à sua geometria e ao nível de acabamento atingido.

Figura 47 – Objetos impressos tridimensionalmente em material cerâmico
Fonte: autor

O esmalte utilizado no centro de mesa, por ser transparente revela a cor da massa
cerâmica utilizada na conformação das peças. Sua coloração é mais quente do que o branco
das porcelanas produzidas no Brasil, muito mais próximo das faianças. O mesmo não ocorre
na luminária, onde a camada de esmalte esconde a verdadeira cor da massa. A luminária
também recebeu uma camada mais espessa de esmalte, e suas arestas ficaram menos
demarcadas do que no desenho original.
Nos detalhes das arestas dos furos do centro de mesa existem problemas de
acabamento. Isso pode ser minimizado de duas maneiras. A primeira seria uma aplicação
mais espessa de esmalte, o que pode deteriorar o desenho por aumentar o raio da aresta. A
segunda seria o aumento do número de polígonos que constituem a aresta, o que pode
aumentar o tempo de produção do objeto.
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Figura 48 – Objetos impressos tridimensionalmente em material cerâmico
Fonte: autor
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4.3

Análise de viabilidade produtiva
Os dois objetos propostos nesse estudo buscaram abarcar duas linguagens construtivas

de origem diferente. A primeira trata das características formais do objeto produzido
industrialmente, com diferenças mais sutis, o objeto denominado como centro de mesa (figura
49) possui algumas características similares às encontradas em produtos elaborados pela
indústria cerâmica contemporânea. A segunda está mais distante da produção vigente no
parque industrial cerâmico, o objeto chamado de luminária (figura 50) possui suas principais
linhas mais aderentes às encontradas em objetos cerâmicos produzidos em processos
artesanais.

Figura 49 – Objeto impresso tridimensionalmente em material cerâmico
Fonte: autor
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Figura 50 – Objeto impresso tridimensionalmente em material cerâmico
Fonte: autor

Existem alguns padrões orientados pelo processo de fabricação que se refletem na
forma do objeto. Essas características restringem as possibilidades de intervenção do designer
em determinados aspectos. O elenco de imagens apresentado a seguir (figuras 51 e 52) é uma
compilação de centros de mesa produzidos através do processo convencional para fabricação
de cerâmicos, ou seja, a partir do uso de moldes de gesso.

Figura 51 – Centros de mesa produzidos pela indústria cerâmica convencional
Fonte: http://www.mobly.com.br/ acesso em 12/02/2015
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Figura 52 – Centros de mesa produzidos pela indústria cerâmica convencional
Fonte: http://www.mobly.com.br/ e www.holaria.com.br - acesso em 12/02/2015 e

Mesmo que esteja evidente a diferença de linguagem entre os objetos apresentados nas
imagens anteriores, todos guardam entre si algumas características que são o resultado direto
da tecnologia empregada na sua fabricação. O uso de moldes de material rígido inviabiliza a
construção de formas sem ângulo de saída. Cada adição de um ângulo negativo resulta em
uma nova partição do molde (figura 53). A complexidade de determinadas configurações não
é capaz de ser replicada pelos métodos convencionais. São características dessas peças seu
aspecto monolítico, sem encaixes, sem paredes vazadas e com arestas pouco demarcadas,
sempre orientadas para um mesmo vetor.

Figura 53 – A imagem demonstra uma partição de molde
Fonte: autor

Mesmo em um objeto decorativo como um centro de mesa, onde a rigidez em
questões técnicas de ergonomia por exemplo, são minimizadas, é possível perceber que
artefatos construídos em outros processos produtivos com diferentes materiais podem
apresentar configurações formais impraticáveis na indústria cerâmica (figura 54).
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Figura 54 – A imagem é um recorte da produção de objetos de uso similar ao proposto, fabricado em
metal
Fonte: autor

Figura 55 – A imagem é um recorte da produção de objetos de uso similar ao proposto, fabricado em
outros materiais
Fonte: autor

É importante ressaltar que mesmo em processos convencionais e para públicos
consumidores mais conservadores essa diferença de características entre produtos de cerâmica
e de outros materiais já existe. Isso somente evidencia que esse padrão estético dos objetos
cerâmicos independe do estudo das tendências e de conceitos como o de segmentação de
mercado. São consequência das características do processo produtivo (figura 55).
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Uma das propostas apresentadas nesse estudo trata exatamente dessa questão. É
possível ao mesmo tempo em que elimina o uso de gesso no processo – comprovadamente o
principal resíduo sólido gerado pela indústria do setor cerâmico – aproximar a linguagem dos
objetos produzidos em cerâmica dos produtos fabricados em outros materiais e com outros
processos?
Mais do que isso, é possível replicar formas que utilizam a impressão 3D sem a
utilização de gesso em processos convencionais com molde de gesso?
Uma das premissas desse trabalho é a proposição de arranjos formais que sejam
inviáveis através dos processos convencionais. A validação desse processo pode ocorrer de
duas maneiras distintas, através de análise em software ou pela avaliação técnica de
profissionais da indústria cerâmica cuja competência inclui a construção de moldes. Para o
caso desse estudo as duas maneiras foram utilizadas nos dois protótipos.
O procedimento adotado para o centro de mesa consistiu de uma entrevista realizada
com o profissional responsável pelo ajuste de moldes de uma indústria cerâmica, combinada
com a análise técnica no software utilizado por essa mesma indústria. Já para a luminária
foram realizadas duas entrevistas, a primeira com um técnico em cerâmica de um laboratório
público do APL da cerâmica de Campo Largo – PR e a segunda com um profissional da
indústria cerâmica, enquanto que o teste de desmolde em software foi realizado pelo
pesquisador.
O tópico a seguir relata o resultado dos testes com a finalidade de validar os
parâmetros de projeto apresentados anteriormente e também verificar a viabilidade de
produção das peças prototipadas no estudo em comparação àquelas produzidas em processos
convencionais.

4.3.1

A análise de produção do centro de mesa
O software utilizado para a análise de viabilidade de produção em molde foi o Catia,

na sua versão 7.0. A análise partiu do teste dos ângulos de saída da peça para verificação do
número de partições que o molde deveria possuir, além da indicação dos ajustes necessários
na geometria do objeto, quando esse fosse possível. O resultado obtido após a submissão do
modelo tridimensional ao programa está representado nas figuras 56 e 57, conforme segue:
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Figura 56 – Simulação de desmolde em aplicativo para computador
Fonte: autor

Figura 57 – Simulação de desmolde em aplicativo para computador
Fonte: autor

As áreas verdes representam geometrias cujo ângulo de saída é orientado pelo eixo Z
positivo. As áreas azuis representam geometrias cujo ângulo de saída é orientado pelo eixo Z
negativo. Finalmente, as áreas vermelhas representam geometrias que não possuem ângulo de
saída.
Ainda que as áreas vermelhas já inviabilizassem a produção das peças, a leitura
técnica das imagens fornecidas pelo software revelam outras dificuldades para restringir a
produção de uma peça como essa em processos convencionais. Todas as áreas onde há
divisão entre os vetores de saída (figura 58) são áreas problemáticas, pois representam a
necessidade de partição do molde. Ou seja seriam necessárias no mínimo dez partições em um
molde para a produção de uma peça como essa, além da alteração das geometrias das áreas
em vermelho. Para o entrevistado 6 isso inviabiliza a produção em escala industrial de uma
peça com essa configuração formal.

!

104

Figura 58 – Simulação de desmolde em aplicativo para computador. Detalhe dos indicativos de partição
de molde.
Fonte: autor

Segundo o entrevistado 6 a produção de peças de cerâmica fabricadas através de
processos de colagem ou prensagem podem se aproximar dessa geometria proposta, no
entanto, existe a necessidade de uma série de ajustes nas arestas que conformam a espessura
da peça para que seus ângulos de saída convirjam todos para o mesmo sentido. Ainda de
acordo com o entrevistado 6, a furação presente nesse modelo também representa um desafio
significativo para a sua reprodução em sistemas convencionais principalmente em função de
suas dimensões reduzidas e por não estarem dispostos em uma superfície plana.

4.3.2

A análise de produção da luminária
A luminária projetada nesse experimento possui características sensivelmente mais

distantes daquelas presentes no arquétipo da produção industrial. De maneira geral suas
formas se aproximam dos objetos cerâmicos feitos a mão (figura 59) e da produção industrial
a partir de outros materiais, inclusive em impressão 3d. Isso faz com que as possibilidades de
adaptação à produção cerâmica tradicional desse modelo sejam menores em comparação com
o protótipo anterior. De acordo com o entrevistado 7, não existe atualmente viabilidade
tecnológica para produção de uma peça como essa nos processos que utilizam molde de
gesso.
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Figura 59 - Recorte da pesquisa de “formas cerâmicas vazadas”. Representação da linguagem artesanal
na produção cerâmica
Fonte: http://jennifermccurdy.com/index.shtml - acesso em 25/09/2014

A análise feita a partir do modelo virtual tridimensional computadorizado revelou uma
configuração formal com maior número de áreas sem ângulo de desmolde. As áreas verdes
representam ângulo de saída positivo e seu vetor de orientação está representado pelas setas
brancas, as áreas vermelhas possuem ângulo de saída negativo e não são passíveis de
reprodução através de moldes de gesso (figuras 60 e 61). O software utilizado para esse teste
foi o “Rhinoceros 3D for mac”, na sua versão 5.0.
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Figura 60 – Simulação de desmolde em aplicativo para computador
Fonte: autor

Figura 61 – Simulação de desmolde em aplicativo para computador
Fonte: autor
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Segundo o entrevistado 8, a dificuldade de produção de uma peça com essas
características não está somente nas condições de desmolde. A espessura da parede – 6mm –
combinada à fragilidade da massa cerâmica em seu estado pré-sinterizado, implica na
necessidade de diminuição do manuseio do objeto, o que inviabiliza os processos de
acabamento presentes em modelos construídos a partir de moldes de gesso, sobretudo os que
possuem geometria complexa. Ainda de acordo com o entrevistado 8, mesmo que houvesse
possibilidade de produção desse tipo de geometria, o índice de perda no sistema de fabrico
impediria sua entrada na linha de produção seriada de uma indústria convencional.

4.3.3

Sobre a economia no uso de gesso
A efetividade da inserção de tecnologias que reduzam o uso do gesso na produção

cerâmica só pode ser avaliada de maneira consistente a partir de uma análise de impacto
ambiental. Sendo assim, a discussão proposta nesse tópico não pretende apresentar uma base
de dados conclusiva a respeito do uso da impressão 3d enquanto alternativa de processo de
fabricação.
Entretanto, os dados apresentados dão uma ideia do potencial da alternativa para a
redução do uso de gesso no fabrico de cerâmicos. O método de análise consistiu na
verificação junto às indústrias de cerâmica de peças produzidas através do processo de
colagem e que se aproximassem em dimensão aos protótipos impressos (figuras 62 e 63).

Figura 62 – Modelo utilizado como referência para porte dos moldes hipotéticos
Fonte: www.germer.com - acesso em 04/2015
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Figura 63 – Modelo utilizado como referência para porte dos moldes hipotéticos
Fonte: www.germer.com - acesso em 04/2015

A premissa é a de que, os moldes utilizados para sua construção se aproximam de um
hipotético uso de moldes para os modelos produzidos em impressão tridimensional (figuras
64 e 65).

Figura 64 - Molde para peça com dimensionamento próximo ao protótipo impresso
Fonte: autor|
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Figura 65 - Molde para peça com dimensionamento próximo ao protótipo impresso
Fonte: autor|

A partir disso os moldes utilizados foram catalogados em dimensionamento, peso,
vida útil em ciclos de uso e em dias. O resultado da análise está demonstrado na figura 66 a
seguir:
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Figura 66 - Dados catalogados a partir dos moldes utilizados como referência
Fonte: autor|

!

110

O número de ciclos de uso dos moldes de gesso depende diretamente da dimensão do
objeto e da espessura de suas paredes. Quanto maior for o volume de água absorvido pelo
molde para a conformação da peça, menor vai ser a quantidade de ciclos executados em um
dia. Isso retarda a vida útil do molde em dias, mas reduz sua produtividade.
Um fator importante perceptível nessa análise está relacionado ao volume de gesso
utilizado proporcionalmente em comparação ao volume total da peça (figuras 67 e 68). Os
modelos utilizados, por serem maciços possuem essa relação menos discrepante do que os
protótipos impressos. Isso e notável sobretudo pela densidade da peça, resultado do número
de espaços vazados característicos de suas formas. Na prática, significa dizer que caso as
peças impressas pudessem ser executadas a partir do processo de colagem, os moldes
necessários para sua conformação utilizariam ainda mais gesso do que os utilizados nessa
análise.

Figura 67 – Escala referencial do protótipo em relação aos moldes
Fonte: autor
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Figura 68 – Escala referencial do protótipo em relação aos moldes
Fonte: autor

É possível afirmar que a substituição hipotética das peças apresentadas nesse estudo
por outras cujo processo de fabricação seja convencional deixa de utilizar quase 30 kg de
gesso por molde a cada mês. A média de moldes utilizados por peça em uma indústria de
médio porte é de aproximadamente trinta. A substituição plena de duas peças no processo de
colagem por duas peças produzidas por impressão 3d em uma indústria com essas
características reduz em aproximadamente 750 kg mensais a deposição inadequada de gesso
em aterros sanitários.
Cabe ressaltar ainda, que do processo produtivo de impressão 3d, existe um residual
de massa cerâmica atomizada. Esse resíduo é reutilizado integralmente uma vez que o
material utilizado no processo de conformação não recebe os aglutinantes empregados para
moldar a peça. Como todo esse processo ocorre antes da etapa de sinterização dos objetos, o
insumo fica livre de contaminações e processos que inviabilizem sua reutilização. A diferença
entre os dois modelos pode ser verificada na figura 69.
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PROCESSO
CONVENCIONAL

conformação

queima

moldes de gesso

descarte em aterros

reuso e reciclagem

IMPRESSÃO
3D

conformação

queima

resíduo de insumo

Figura 69 – Diferença entre os processos produtivos convencionais e o de impressão tridimensional.
Fonte: Autor
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão ambiental está presente na agenda dos grandes temas contemporâneos e

pauta a discussão nas mais diversas áreas, o que evidencia seu caráter interdisciplinar. É a
partir dessa perspectiva que este trabalho buscou compreender a nova Política Nacional de
Resíduos Sólidos - lei de 2010, em vigor a partir de 2013 – através de uma abordagem
propositiva e reflexiva.
O debate legal a respeito dos resíduos sólidos industriais e sua peculiaridade
aparentemente contraditória, sobretudo no que tange aos resíduos sólidos industriais e o
conceito de responsabilidade compartilhada, – conceito fundamental da nova política –
merece aprofundamento por especialistas da área do direito ambiental. A aderência dessa
temática às outras áreas que estudam os processos produtivos industriais implica em
mudanças que se apresentam urgentes em função do novo modelo exposto. Dentre essas áreas
encontra-se o design.
O design, enquanto ciência social aplicada, exerce papel coadjuvante na proposição de
modelos produtivos. Sua prática ainda está mais direcionada ao projeto de produtos adaptado
aos modelos consolidados de produção. No que diz respeito à sua interlocução com a temática
ambiental, as ações ainda parecem incipientes sendo restritas ao uso de materiais reciclados e
funcionando em muitos casos como ferramenta de marketing (BONSIEPE, 2012).
Os currículos das escolas superiores de design muitas vezes tratam da questão
ambiental de maneira fragmentada e dissociada da prática de projeto, o que acaba por conferir
aos projetos engajados à essa questão o caráter de modalidade e não algo inerente ao processo
de concepção de novos produtos (SCHNEIDER, 2010). Certamente uma pesquisa
concernente à abordagem da inserção da temática ambiental nos currículos das escolas de
design é importante para a compreensão dos caminhos que serão percorridos pelos
profissionais da área daqui para a frente.
A proposta aqui apresentada procurou, a partir da premissa legal que responsabiliza
exclusivamente a indústria de cerâmica branca de decorativos e utilitários pelos seus resíduos
industriais, compreender de que maneira isso pode afetar as relações sociais e econômicas
desse setor, tendo como base o maior APL do Brasil, que fica em Campo Largo – PR, na
região metropolitana da capital paranaense, Curitiba.
Ainda em processo de recuperação de uma das maiores crises da sua história, o APL
não possui estrutura para destinar de maneira correta seus resíduos sólidos, principalmente no
caso das indústrias menores. Esse cenário só não é menos favorável devido à ineficiência por
!
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parte do Estado em fiscalizar os procedimentos adotados atualmente pelas fábricas, em claro
conflito com o que rege a lei. O gesso, principal resíduo sólido gerado pelo setor, é facilmente
encontrado na região de Campo Largo em aterros sanitários sem nenhum tipo de isolamento
ou, ainda, depositado a céu aberto em terrenos baldios ou mesmo em lagos mortos.
O problema gerado pela grande quantidade de resíduos sem destinação correta não
pode ser solucionado através de uma única ação. É necessário um conjunto de alternativas,
principalmente pelo volume mensal de moldes de gesso descartados. Dentre as possibilidades
estão a reciclagem, a reutilização e a redução do uso desse material que, além de poluente,
trata-se de um recurso não renovável.
Mais uma vez respaldado pela PNRS, esse estudo procurou comprovar a hipótese de
que a transferência tecnológica de impressão tridimensional, ao ser empregada na indústria de
cerâmicos decorativos e utilitários é capaz de ser uma alternativa para a redução do uso de
gesso, o que é mais eficaz em comparação à reciclagem e à reutilização desse passivo.
Tendo como ponto de partida essa equação, o experimento foi desenhado para atender
ainda outros requisitos, sempre pelo viés do projeto de produtos, por sua vez alinhado às
novas possibilidades produtivas oferecidas pela tecnologia de impressão tridimensional. Isso
resultou na definição de um “problema de projeto”9 com as seguintes premissas:
-

A produção do objeto deveria ser realizada através do processo de impressão
tridimensional, diretamente em material cerâmico, eliminando o uso de
moldes de gesso;

-

A configuração formal das peças deveria ser elaborada de tal maneira que
fosse inviável sua reprodução através dos processos produtivos
convencionais – que utilizam moldes de gesso – fundamentalmente por duas
razões: 1| inviabilizaria a cópia, garantindo uma nova linguagem que somente
seria passível de construção através de um processo ambientalmente mais
adequado; 2| comprovaria a possibilidade de uso de um processo novo em
uma indústria tradicional, bem como garantiria a autenticidade da pesquisa
eliminando a possibilidade de fraude.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

Em metodologia de projeto de produto a definição dos problemas de projeto, ou partidos de projeto são
denominados como briefing. Trata-se de uma etapa onde são determinados os princípios que nortearão toda a
pesquisa relacionada ao projeto, bem como a geração e seleção de alternativas até o processo produtivo.
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Tendo esse panorama estabelecido é possível recorrer aos objetivos iniciais desse
trabalho, para que se possa compreender de que maneira o caminho percorrido por essa
pesquisa e os resultados através dela obtidos estão adequados ao conjunto de informações
decorrentes desse processo. Além disso, a análise dessas informações é capaz de indicar
novas questões que merecem investigação posterior e até mesmo refutar ou complementar
hipóteses elencadas no início do projeto.

5.1

Sobre os objetivos da pesquisa
Em repetição ao exposto no primeiro capítulo dessa dissertação, na “introdução”, o

objetivo geral proposto para esse trabalho é o seguinte:
“Propor utilidades, aplicações e configurações formais consideradas inovadoras e
experimentais com base em extensa pesquisa de campo e empírica, no sentido de empregar a
tecnologia de produção industrial computadorizada de objetos tridimensionais por deposição
de matéria prima, para desenvolvimento de linguagens de produtos de cerâmica branca de
mesa, de maneira a otimizar o potencial desta tecnologia industrial computadorizada no
design de produtos cerâmicos e a minimizar seu impacto ambiental, notadamente quanto ao
descarte de resíduos sólidos industriais.”
Também em repetição ao mesmo capítulo estão os seguintes objetivos específicos:
“a

Caracterizar a indústria de cerâmica branca de objetos decorativos e utilitários;

b

Estabelecer relação entre a legislação brasileira referente aos resíduos sólidos

industriais e a indústria de cerâmica branca de objetos decorativos e utilitários;
c

Verificar as limitações e possibilidades do uso da tecnologia de produção

industrial computadorizada de objetos tridimensionais por deposição de matéria prima
para a produção de cerâmicos;
d

Propor configurações formais inovadoras e experimentais na linguagem de

produtos cerâmicos decorativos e utilitários.”
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O conjunto de objetivos específicos tem como função, nesse caso, ajudar o
pesquisador a atingir a meta estabelecida e identificada como a resposta à questão
fundamental.
A análise do caminho percorrido pela pesquisa a partir de seu desenho indica que as
questões derivadas dos objetivos específicos a, b e c foram tratadas no referencial teórico
desse documento. A relação entre o aspecto legal proposto pela PNRS no que diz respeito aos
resíduos sólidos industriais e a capacidade de gerenciamento e desenvolvimento de políticas
de gestão ambiental por parte das indústrias do APL cerâmico, que emprega cerca de 3000
pessoas, é um ponto de tensão que merece a atenção de diversas áreas do conhecimento.
A reflexão proposta nesse estudo parte do pressuposto de que o conhecimento em
design e o uso ou transferência da tecnologia de impressão 3d, utilizada em outras indústrias e
processos com eficácia comprovada, – discussão essa também realizada no capítulo 3 dessa
dissertação – pode apresentar um dos caminhos possíveis para a minimização desse impacto.
Parte do capítulo 4, denominado “uma proposta, uma avaliação, um experimento”, se refere
ao objetivo específico d, onde a proposição das configurações formais foi baseada em
projetos de produtos.
O conjunto de informações que sucede os projetos propostos, também no capítulo 4,
trata especificamente do objetivo geral dessa pesquisa e por consequência procura responder a
sua questão fundamental, que versa sobre a possibilidade de elaboração de projetos com
formas inéditas, que demonstrem a capacidade de produção de cerâmicos pela tecnologia de
impressão 3d e ao mesmo tempo atuem como uma possibilidade de minimização do uso do
gesso no sistema de fabrico de objetos de cerâmica.
A primeira análise dos projetos apresentados buscou garantir que sua linguagem fosse
inovadora e experimental para o setor industrial cerâmico. Essa é uma resposta que não é
simples pois a discussão sobre linguagem visual é impregnada de subjetividades (DONDIS,
2007). Dessa forma, essa avaliação recorreu a uma análise mais técnica, relacionada às
possibilidades de produção das peças aqui desenvolvidas, em sistemas de fabricação
convencionais. O resultado, demonstrado através de entrevistas com profissionais da área e de
análise em aplicativos de computador, indica que as configurações formais planejadas e
executadas no processo de impressão 3d não são replicáveis a partir de moldes de gesso. Os
principais pontos que inviabilizam a reprodução das peças são: os ângulos de saída negativos
e as superfícies vazadas.
Ainda sobre a linguagem, uma pesquisa de referencial da produção cerâmica atual foi
realizada e apresentada em confronto com as alternativas propostas, com o intuito de
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demarcar com clareza essa diferença, que também ficou evidenciada pela comparação da
produção convencional de cerâmicos com objetos produzidos em outros materiais.
A respeito do impacto da adoção dessa tecnologia, existe a necessidade de
aprofundamento na análise. O que se pode garantir é que há viabilidade para a produção de
cerâmicos sem o uso de moldes de gesso em processos de fabricação a partir de impressão 3d.
Dessa maneira, o que se buscou, também no capítulo 4, foi estabelecer qual o volume
potencial de redução do uso de gesso a partir do aplicação da prototipagem rápida. Esse
cálculo não levou em consideração a relação entre a capacidade produtiva dos dois processos,
tampouco tratou das possibilidades de valoração dos produtos produzidos com uma nova
linguagem e de sua absorção pelo mercado.
É possível elencar os desdobramentos potenciais decorrentes da pesquisa (figura 71)
através dos resultados obtidos. O primeiro trata do melhoramento da tecnologia. A recorrência
do uso produz ampliação de oferta e refinamento dos processos. Essa lógica predomina em
todos os sistemas de produção (BONSIEPE, 2012).
O segundo possui relação direta com a tipologia possível dos objetos projetados para
produção através de prototipagem rápida. Para o caso dos cerâmicos são notadamente: a
capacidade de fabricação de produtos voltados para a alimentação – atualmente o único
insumo viável para esse fim – e os produtos de produção personalizada, que possuem eficácia
em projetos desenvolvidos para pessoas com necessidades especiais, por exemplo.
O terceiro, finalmente, trata no âmbito do APL, do potencial de uso da tecnologia
estudada nessa dissertação do ponto de vista da inovação da linguagem formal utilizada no
setor produtivo, o que representa um novo espectro de atuação, inviável em processos
convencionais e também do ponto de vista da possibilidade de minimização do impacto
gerado pela destinação incorreta dos resíduos sólidos industriais e da consequente
regularização do setor sob a luz da PNRS.
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Figura 70 – Elementos potenciais a partir da pesquisa.
Fonte: Autor
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5.2

Perspectivas futuras
A análise dos objetos impressos em cerâmica resultantes do experimento se deu

exclusivamente no âmbito dos processos de fabricação. Trata-se de uma avaliação técnica
com o objetivo de comprovar ou refutar a hipótese de que é possível produzir configurações
formais inéditas e irreplicáveis na indústria de cerâmica tradicional de decorativos e
utilitários.
Há outras questões que merecem aprofundamento. O conceito que emergiu da série
dos objetos produzidos não passou, por exemplo, pelo crivo do mercado consumidor de
objetos cerâmicos. Mais do que isso, questões como segmentação de público alvo, mercado
consumidor, usabilidade, aspectos culturais e concorrência direta são potenciais temas de
interesse do autor para pesquisas futuras.
Ainda que o consumo de produtos esteja atrelado às efêmeras oscilações das
tendências e seja, portanto, variável em ciclos muito curtos, é preciso ampliar o debate dessas
questões quando o projeto de produtos produzidos em impressão tridimensional for realizado
para esse fim.
Outro ponto que merece maior aprofundamento é o da tecnologia de impressão
tridimensional em material cerâmico. Existem ainda poucas empresas capazes de produzir
objetos em massa cerâmica – líquida ou atomizada – com possibilidade de sinterização.
Mesmo que esse material possua uma quantidade significativa de limitadores,
conforme visto no capítulo 3, algumas vantagens são determinantes para que haja um
aprimoramento no seu uso, como por exemplo, o baixo custo de produção do material, a
durabilidade e a possibilidade de aplicação em utilitários voltados para a alimentação.
A evolução dessa tecnologia passa não somente pelo processo de conformação das
peças a partir da melhora das impressoras, mas depende também do refinamento de seu
insumo. Durante a execução dos protótipos desse experimento - produzidos em faiança10 –
uma das empresas fornecedoras de material para impressão de cerâmicos apresentou uma
nova composição de massa atomizada utilizando porcelana. Esse novo composto está em
teste, através de um projeto piloto. Um dos modelos tridimensionais selecionados para esse
projeto é resultado da geração de alternativas do presente estudo. Caso haja viabilidade para a
produção dos protótipos, algumas características sofrerão alteração em comparação aos

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10
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Faiança é uma composição de massa cerâmica branca mais porosa e menos resitente do que a porcelana.
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modelos apresentados nessa pesquisa. Principalmente em fatores como durabilidade11, cor e
resistência a altas temperaturas.
No âmbito legal, conforme mencionado anteriormente, o conjunto de análises
referentes à PNRS atualmente é escasso. Não é possível afirmar ainda que o debate sobre a
diferença entre o conceito de responsabilidade compartilhada utilizado para os resíduos
sólidos de consumo e a responsabilização direta das indústrias pelos seus resíduos sólidos
esteja encerrado. Cenários como os da indústria cerâmica fomentam essa discussão. O setor
produtivo brasileiro é amplo e diverso, as micro e pequenas empresas convivem em APL’s
junto às grandes indústrias e a relação entre as responsabilidades de cada uma delas nos ciclos
produtivos talvez não esteja tão bem resolvida quanto para o caso dos resíduos de consumo.
Com relação aos mecanismos de valoração econômica e análise de impacto ambiental,
esse trabalho não abordou a aplicação de algum método capaz de mensurar o reflexo da
implementação da tecnologia de impressão 3d no APL cerâmico. Para que essa análise seja
viável é necessário antes compreender o impacto causado pelo uso intenso do gesso. Essa
referência é o ponto de partida para a adoção não somente da impressão tridimensional, como
de outras tecnologias em substituição ao gesso na fabricação de cerâmicos. A destinação
incorreta do gesso é comprovadamente negativa. Entretanto é preciso quantifica-la, para que o
número de propostas de solução para esse problema amplie e possua efetividade. A figura 71
indica possíveis caminhos resultantes de questões que emergiram desse trabalho.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11!A!porcelana!possui!maior!resistência!e!durabilidade,!principalmente!pelo!ponto!de!sinterização!ocorrer!
em!maiores!temperaturas!do!que!o!grês!a!faiança!e!a!terracota.!
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Figura 71 – Áreas segmentadas pelo eixo transversal da pesquisa.
Fonte: Autor
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O eixo transversal dessa pesquisa apresentou lacunas que assim como a questão
fundamental proposta, somente são capazes de serem respondidas através de discussões
interdisciplinares. As imbricações da temática orientaram uma série de novas questões
fundamentais, no âmbito legal, no desenvolvimento de tecnologia, no design, nos arranjos
produtivos e suas características socioeconômicas, e ainda em outros temas mais amplos
como o consumo.
A exploração de um assunto a partir de um problema maior acaba por gerar novos
questionamentos intimamente ligados e que interferem entre si, exercendo influência e
criando eixos temáticos mais amplos, capazes de abordar de maneira mais profunda
proposições que eventualmente se apresentam simples.
Finalmente, a questão fundamental proposta como norte para esse estudo pode ser
respondida seguinte maneira: O uso de impressão tridimensional computadorizada no setor
cerâmico não está restrito ao desenvolvimento de protótipos replicáveis nos sistemas
convencionais através da utilização de moldes de gesso, sua utilidade vai além. É possível o
desenvolvimento de produtos, cuja configuração formal seja inovadora nesse setor, ao mesmo
tempo em que a aplicação dessa tecnologia minimize a utilização do gesso nos processos
produtivos, reduzindo por consequência o passivo ambiental gerado pelo seu uso
indiscriminado.
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