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     RESUMO 

 

O processo de industrialização no mundo trouxe transformações positivas aos setores da vida 

humana, mas também trouxe modelo de produtividade, que cresce às custas da exploração 

desenfreada de recursos naturais, destacando a necessidade de se repensar os modelos 

tradicionais de fabricação. O Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, desgasta 

reservas naturais, provocando a escassez de recursos e a indisponibilidade de matérias-primas. 

Como se não bastasse adotar modelo de extração predatório, que pouco considera impactos e 

passivos ambientais a longo prazo, a população brasileira sofre os reflexos negativos da 

industrialização, embasada em sistema produtivo linear. O ciclo extrativista do Sururu na região 

da Lagoa Mundaú no bairro do Vergel do Lago em Maceió - Alagoas, encontra-se estruturado 

em modelo linear de extração, em que toneladas das conchas do molusco são descartadas às 

margens do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba, em logradouros públicos, 

ocasionando impactos socioambientais à saúde pública e ao entorno urbano, além do 

desperdício de insumo passível de reutilização em modelo circular de produção. Este trabalho 

teve por objetivo parametrizar revestimento cimentício composto por conchas de Sururu para 

uso residencial. Este setor foi escolhido por ser um dos que mais extrai recursos da natureza e 

que apresenta altos níveis de desperdício nos processos. O produto parametrizado consistiu em 

aprofundamento investigativo de protótipo de placa cimentícia para piso, composto por conchas 

de Sururu, testado e aprovado nas funções físico-químicas e mecânicas, mas que necessitava de 

desenvolvimento nas características de design do produto, para que se constituísse em protótipo 

passível de produção em escala e disponibilização ao mercado. Trata-se de pesquisa aplicada, 

de natureza tecnológica, com abordagem quali-quantitativa. Quanto aos procedimentos 

metodológicos aplicados na pesquisa, o percurso investigativo foi dividido em 2 fases: Fase 1 

– Referencial Teórico, composta por etapa única, com a Pesquisa bibliográfica e documental; 

e, Fase 2 – Pesquisa de Campo, composta pela Etapa 1 – Análise do protótipo de referência 

frente aos similares de mercado; Etapa 2 – Seleção dos critérios estético-formais e Identificação 

dos parâmetros técnicos e dimensionais restritivos nas Normas Técnicas Brasileiras; e, Etapa 3 

– Modelagem paramétrica computacional e física do revestimento. Após seleção dos critérios, 

apropriados à caracterização das funções práticas e estético-simbólicas; e, definição dos 

parâmetros normativos, o design do produto foi testado em modelagem computacional no 

software Rhinoceros 3D versão 6, com o apoio da ferramenta Grasshopper®, para escolha da 

tipologia formal mais adequada, procedendo-se à modelagem física experimental, visando a 

definição do formato mais eficiente ao uso, considerando a aplicação em ambientes 

residenciais. 

 

Palavras-chave: Economia Circular. Design de Produto. Parametrização. Construção Civil – 

Uso residencial. Conchas de Sururu. 
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     ABSTRACT 

 

The industrialization process in the world has brought positive changes to the sectors of human 

life, but it has also brought a model of productivity, which grows at the expense of the 

unrestrained exploitation of natural resources, highlighting the need to rethink traditional 

manufacturing models. Brazil, like other developing countries, erodes natural reserves, causing 

scarcity of resources and unavailability of raw materials. As if it were not enough to adopt a 

predatory extraction model, which takes little account of long-term environmental impacts and 

liabilities, the Brazilian population suffers the negative consequences of industrialization, based 

on a linear production system. The Sururu extractive cycle in the Lagoa Mundaú region in the 

Vergel do Lago neighborhood in Maceió - Alagoas, is structured in a linear extraction model, 

in which tons of mollusc shells are discarded on the banks of the Lagoon Mundaú-Manguaba 

Estuarine Complex, in public places, causing socio-environmental impacts to public health and 

to the urban environment, in addition to the waste of input that can be reused in a circular 

production model. The objective of this work was to parameterize a cementitious coating 

composed of Sururu shells for residential use. This sector was chosen because it is one of those 

that extract the most resources from nature and that presents high levels of waste in processes. 
The parameterized product consisted of an investigative deepening of the prototype of a 

cementitious floor slab, composed of shells, tested and approved in terms of physical-chemical 

and mechanical functions, but which required development in the product's design 

characteristics, so that it constituted a prototype. capable of large-scale production and 

availability on the market. It is applied research, of a technological nature, with a quali-

quantitative approach. As for the methodological procedures applied in the research, the 

investigative path was divided into 2 phases: Phase 1 – Theoretical Framework, consisting of a 

single step, with bibliographic and documentary research; and, Phase 2 – Field Research, 

consisting of Step 1 – Analysis of the reference prototype against similar market; Step 2 – 

Selection of aesthetic-formal criteria and Identification of restrictive technical and dimensional 

parameters in the Brazilian Technical Standards; and, Step 3 – Computational and physical 

parametric modeling of the coating. After selecting the criteria, appropriate to the 

characterization of practical and aesthetic-symbolic functions; and, defining the normative 

parameters, the product design was tested in computational modeling in the Rhinoceros 3D 

version 6 software, with the support of the Grasshopper® tool, to choose the most adequate 

formal typology, proceeding to the experimental physical modeling, aiming at the definition 

from the most efficient format to use, considering the application in residential environments. 

 

Keywords: Circular Economy. Product design. Parameterization. Civil Construction – 

Residential use. Shells of Sururu. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contextualização do Tema 

 

Desde a Revolução Industrial, acreditava-se que o fornecimento dos recursos naturais 

seria constante e infinito. O modelo produtivo adotado baseou-se em ciclo linear de 

exploração, produção e consumo, cujo processo segue as etapas de extração de recursos da 

natureza, manufatura e disposição final; esta última, muitas vezes, de forma precoce e 

geradora de crescente quantidade de resíduos. Nos últimos anos da segunda década do século 

XXI, este modelo linear consolida-se como exemplo a não ser mais seguido, pois gera os mais 

diversos riscos socioambientais, que vão desde a destruição ambiental aos riscos de 

suprimento, até a geração excessiva de resíduos (RAMKUMAR et al., 2018). 

Em nível global, as Nações Unidas instituíram os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) para Agenda 2030, dentre eles o ODS 12: Assegurar padrões de produção 

e consumo sustentáveis. Esse objetivo está relacionado ao conceito de Economia Circular, 

que sugere: dissociar crescimento econômico da deterioração ambiental; ampliar a eficiência 

no uso de recursos e tecnologias limpas na indústria; e, instituir o desenvolvimento urbano 

sustentável e a redução de desperdícios (SCHIETTEKATTE; BAKKER, 2017). 

Segundo relatório da Organização das Nações Unidas – ONU Habitat – de 2019, 55% 

das pessoas do planeta vivem em áreas urbanas e é estimado que este percentual alcance os 

68% até 2050. No Brasil, a diminuição do volume da população rural, concomitante ao 

incremento da população urbana, indica tendência acelerada de aumento da urbanização desde 

os anos 1950, especialmente pela expansão dos parques industriais, que atraiu migrantes para 

as cidades. Dados do último censo apontam que o país tem 84,4% de habitantes urbanos 

(IBGE, 2010). 

Urbanização e meio ambiente têm relação direta. A urbanização, por implicar na 

concentração de pessoas e atividades produtivas sobre espaço restrito, gera impactos ao meio 

ambiente com efeitos sinérgicos e persistentes (IPEA, 2011), tais como: ocupação 

desordenada das cidades, adensamento demográfico, maior produção de resíduos urbanos per 

capita, conurbações, aumento das taxas de impermeabilização do solo, enchentes, entre outros 

(BECKER; LINS, 2015). Países desenvolvidos ou em desenvolvimento, que ampliam de 

forma crescente e contínua o ambiente construído, como é o caso do Brasil, tendem a consumir 

elevada quantidade de material e, por consequência, gerar grande quantidade de resíduos 

(JOHN, 1996, apud LEITE, 2001, p. 18; BECKER; LINS, 2015). 
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De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 

Nº 12.305 em 2010 e elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), a produção de 

resíduos ao longo das últimas décadas cresceu sobremaneira e passou a ser preocupação global 

pela dificuldade em se destinar corretamente esses descartes. O grande volume dos resíduos, 

e, também, suas composições químicas, fazem com que a forma de descarte, destinação e 

separação em categorias ainda seja trabalho complexo, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade (BRASIL, 2010). 

Em atualização do documento em 2020, oriunda de consulta pública, reafirma-se que 

a ordem de prioridade na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos estabelecida pelo art. 9º 

da PNRS apresenta a não-geração como ação prioritária a ser adotada, seguida da redução. 

Entretanto, tais práticas ainda se mostram incipientes no Brasil, não havendo indicadores que 

demonstrem o volume de material que deixou de ser descartado ou que foi reduzido (BRASIL, 

2010). 

Segundo relatório do “Waste Atlas” (2019), documento que mapeia globalmente o 

desperdício e é organizado pelo Programa para o Meio Ambiente das Nações Unidas, o Brasil 

gerou, em 2019, quase 400 kg de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) per capita, como mostra 

a Figura 1. 

 
Figura 1 - Geração anual de resíduos sólidos urbanos por alguns países no mundo 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Waste Atlas, 2019. 

 

A NBR 10004 (ABNT, 2004) classifica os resíduos quanto aos riscos potenciais ao 

meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. De acordo 

com a norma técnica, os resíduos ficam assim classificados: 

● Classe I – Perigosos; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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● Classe IIA – Não perigosos e não inertes; 

● Classe IIB – Não perigosos e inertes. 

Ainda em relação a esta categorização, a PNRS (BRASIL, 2010, p. 6), no artigo 13, 

estabelece a classificação dos resíduos sólidos quanto à origem: 

 

[...] 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas; 

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”; 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 
gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, 

“h” e “j”; 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos na alínea “c”; 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais; g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de 

saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) e do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS); 

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes 

da preparação e escavação de terrenos para obras civis; 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades; 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios. 

 

No estado de Alagoas, um tipo de resíduo sólido, oriundo da pesca – resíduo sólido 

gerado por prestadores de serviços, alínea (d) – que tem exigido atenção por ser descartado 

em abundância em áreas urbanas, mais especificamente, na orla lagunar do bairro do Vergel 

do Lago, na cidade de Maceió, é a concha do Sururu. 

Nessa região, banhada pela lagoa Mundaú, que integra o Complexo Estuarino Lagunar 

Mundaú-Manguaba (CELMM), o molusco Sururu é, largamente, processado e 

comercializado. Ao concentrar essas duas fases oriundas da pesca, o local também se torna 

área de disposição para a maioria das conchas, que se amontoam perto de recipientes de coleta 

dos resíduos sólidos urbanos, sobretudo junto aos resíduos domiciliares e de limpeza urbana. 

No entanto, as conchas são encontradas em todo o centro do bairro do Vergel do Lago; 

principalmente, em toda a Avenida Senador Rui Palmeira, uma das principais vias de acesso 

local, como ilustra a Figura 2, a seguir (ARAÚJO et al., 2020). 
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Figura 2 - Alagoas, Maceió, municípios adjacentes à região do CELMM e Vergel do Lago 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autora, por meio do Google Earth, 2021. 
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O CELMM localiza-se no litoral médio do estado de Alagoas, sendo constituído por 

águas estuarinas e considerado um dos mais importantes sistemas lagunares do país, por sua 

relevância ambiental e econômica. A formação do CELMM acontece pelas lagoas Mundaú e 

Manguaba, como mostra a Figura 3, sendo que a lagoa Mundaú apresenta área de 27 km² e 

constitui o baixo curso da bacia hidrográfica do rio Mundaú. A lagoa Manguaba, por sua vez, 

possui aproximadamente 42 km² e constitui a região estuarina dos rios Paraíba do Meio e 

Sumaúma. A junção dessas duas lagoas ocorre em zona de canais com 12 km², perfazendo 

total de 81 km² (BRASIL, 2006). 

 

Figura 3 - Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba e adjacências 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base no Google Earth, 2021. 

 

O Complexo Estuarino compreende sete municípios alagoanos: Maceió, Rio Largo, 

Satuba, Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, Pilar e Marechal Deodoro. A produção do 

Sururu no Brasil e no estado de Alagoas está relacionada com a pesca marinha-estuarina, ou 

seja, na extração em locais em que essa espécie se mostra presente, como o CELMM. 

 

1.2 Problema de Pesquisa 

 

O Sururu é organismo vivo, que possui exoesqueleto e tem o corpo contido em concha, 

formada por duas partes iguais (valvas), unidas medianamente por estrutura conhecida como 

ligamento e contendo delicadas linhas de crescimento, como observado na Figura 4, a seguir 

(FERREIRA; MAGALHÃES, 1995). 
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Figura 4 - Sururu: detalhe dos músculos adutores e da concha 

  

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Coutinho et al., 2014, p. 23. 

 

De nome científico Mytella falcata (ORBIGNY, 1846), este molusco pertence à 

família dos Mytilcidas (SILVA, 2007). As espécies de Mytilcidas de maior ocorrência no 

Brasil, que geram interesse comercial são: o Mytella falcata e o Mytella guyanensis (espécies 

estuarinas); o Perna perna e o Mytilus edulis platensis (espécies oceânicas). Estas duas últimas 

espécies têm maior ocorrência na costa do estado do Rio Grande do Sul, enquanto as demais 

são encontradas em toda a costa brasileira (PEREIRA et al., 2003). 

Sururu, sutinga e bacucu (PEREIRA et al., 2007; ARAÚJO et al., 2009) são os nomes 

mais comuns para o molusco estuarino Mytella falcata. Em Alagoas, chamado de Sururu, esse 

molusco, principalmente sua carne (RIBAS; JUNKES; RODRIGUES, 2019), constitui fonte 

de alimento e renda principal de comunidades em situação de vulnerabilidade social, que 

vivem próximo à orla lagunar da cidade de Maceió e de municípios circunvizinhos. 

Com a crescente ameaça de extinção das espécies de peixes da orla lagunar de Maceió, 

pescadores e marisqueiras buscam, no Sururu, alternativa para o sustento diário, como ilustra 

a Figura 5, a seguir (CORREIA et al., 2018). 
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Figura 5 - Pesca na Lagoa Mundaú, separação entre carne e concha, e embalagem da carne de Sururu 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Coutinho et al., 2014, p. 62; 51; 54. 

 

Como tradicionalmente o interesse se concentrou mais na carne presente no interior 

da concha, uma vez que serve de alimento imediato e produto para comercialização em bares 

e restaurantes, a concha tem sido descartada em vias públicas que circundam as lagoas da 
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cidade de Maceió e adjacências (RIBAS; JUNKES; RODRIGUES, 2019), conforme pode ser 

constatado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Descarte irregular das conchas de Sururuna Av. Senador Rui Palmeira 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Coutinho et al., 2014, p. 61-62. 

 

Os resíduos de mariscagem podem ser considerados como todos aqueles resíduos, cujo 

material seja de natureza carbonácea, oriundos da queima, debulhagem ou batimento, bem 

como de outras formas de beneficiamento na atividade da mariscagem (OLIVEIRA, 2016). 

Esses resíduos podem ainda ser classificados como RSU, segundo especificação da PNRS 

(BRASIL, 2010), pois abrangem todos os resíduos lançados por causas naturais ou pela ação 

humana em logradouros públicos, sendo objeto dos serviços públicos de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, conforme artigo 7º da Lei nº 14.026 de 15 de julho de 2020, que 

atualizou o marco legal do saneamento básico no país (BRASIL, 2020). São também 

chamados de resíduos públicos por serem de responsabilidade da administração municipal, 

visto que ficam dispostos em vias públicas pela ausência de manejo sustentável, oriundos de 

atividade econômica local (JACOBI; BESEN, 2011). 

Quanto à adequação à NBR 10004 (ABNT, 2004), pode-se classificá-los como 

resíduos Classe IIA, ou seja, não-perigosos e não-inertes. Essa segunda classificação ocorre 
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pelas características de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade do resíduo; 

porém, com relação à sua não-periculosidade – classificada pela Norma – não se pode afirmar 

que esses resíduos não apresentem riscos ao meio ambiente e à saúde do homem, uma vez 

que todo resíduo mesmo que indiretamente, quando não destinado de forma correta, tem 

potencial para gerar danos socioambientais. 

Sobre a situação de descarte desses resíduos no bairro do Vergel do Lago, em Maceió, 

segundo pesquisa realizada por Magalhães et al. (2020), 97,37% dos pescadores da orla 

lagunar do Mundaú responderam que a comunidade da região não usa as conchas descartadas 

após o processo de beneficiamento do Sururu. Quando perguntados sobre se a população em 

geral da cidade demonstrava interesse em coletar ou comprar essas conchas, 66,67% 

responderam que não, enquanto 33,33% responderam que havia interesse. 

A pesquisa revelou ainda que, em tabulação de dados estimados sobre a produção de 

Sururuem Alagoas, coletados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) entre 2000 e 

2011, o estado demonstrou aumento de produção de mais de 12 (doze) vezes no período. 

Proporcionalmente, 12 (doze) vezes mais resíduos de conchas também foram gerados. Cabe 

salientar que para cada quilograma (1 kg) de concha do Sururudescartado, desperdiça-se 37% 

deste peso sob a forma de carbonato de Cálcio (CaCO3) (MAGALHÃES et al., 2017), 

elemento de alta relevância para diversas cadeias produtivas, como por exemplo, para a 

produção de alimento para peixes e para a produção de agregados para a indústria da 

Construção Civil. 

Contudo, sobre esses resíduos, ainda são insuficientes os estudos oficiais que abordam, 

de forma holística e sistêmica, a definição, classificação e mensuração dos impactos diretos e 

indiretos associados, bem como alternativas consistentes de mitigação desses impactos. 

Observa-se, então, que as conchas do Sururu não devem ser vistas como resíduos; e sim, como 

subprodutos1, com potencial inserção em outros processos produtivos, podendo aumentar 

inclusive a percepção de valor agregado de todo o produto Sururu. Nesse estudo, entende-se 

por subprodutos os insumos derivados da ineficiência das operações e processos do sistema 

produtivo de origem, considerando o ciclo técnico a que pertence; insumos, que se encontram 

em estado de perda, mas que podem ser reconduzidos para novo estado de fluxo e se reintegrar 

ao sistema produtivo original ou a novo sistema (RAPÔSO, 2014). 

                                                
1 A partir desse ponto do trabalho, utiliza-se o termo subproduto para se referir a toda e qualquer matéria-prima 

derivada de sistema produtivo que seja passível de reuso, recuperação e/ou reciclagem, em substituição ao termo 

resíduo. 
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O ponto de partida para essa pesquisa de parametrização de revestimento cimentício 

composto por conchas de Sururu foi a análise de placa cimentícia para piso, com concha de 

Sururu em sua constituição, intitulada nesse estudo como protótipo de referência. Esse 

protótipo apresentou-se como produto compatível à cadeia circular de produção e consumo, 

uma vez que propõe o aproveitamento desse subproduto natural, desperdiçado do processo 

original, que pode ser reintegrado como insumo secundário em novo sistema produtivo para 

o setor da Construção Civil. 

O protótipo de referência foi resultado de pesquisa desenvolvida por grupo de alunos 

de Engenharia Civil no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (PIBITI) do Instituto Federal de Alagoas (Ifal) no Campus Palmeira 

dos Índios, orientados pela professora Dra. Sheyla Karolina Justino Marques. A pesquisa 

desenvolveu estudos e testes com a concha do Sururu, a fim de avaliar a viabilidade de 

produção de placa cimentícia para uso em pisos de áreas externas, tendo na composição a 

concha do molusco como um dos agregados do concreto (TENÓRIO et al., 2018). 

O presente trabalho buscou  aprofundar as pesquisas de Tenório et al. (2018), 

propondo a parametrização da placa cimentícia, a fim de contribuir não só na redução do 

volume de descarte irregular de conchas de Sururu no meio ambiente, bem como na 

valorização desse subproduto local, que apresenta potencial de aplicação e comercialização 

no setor da Construção Civil, além de viabilizar alternativas de incremento à participação das 

comunidades pesqueiras e marisqueiras no setor produtivo, industrial e econômico do estado 

de Alagoas. 

Diante do exposto, a pesquisa propôs-se a responder à pergunta: É possível 

parametrizar revestimento cimentício composto por conchas de Sururu, baseado em 

protótipo de referência, de forma que possa atender a características estético-formais, 

técnicas e dimensionais para uso residencial? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

● Parametrizar revestimento cimentício composto por conchas de Sururu para uso 

residencial. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

● Realizar pesquisa bibliográfica e documental, relacionada à Economia Circular, 

Produção mais Limpa, Design de Produto e Design Paramétrico para embasamento 

teórico da parametrização do revestimento; 

● Analisar o protótipo de referência, placa cimentícia com conchas de Sururu para piso, 

frente a similares de mercado; 

● Selecionar os critérios estético-formais necessários para projeto de revestimento 

cimentício com padrão de mercado; 

● Identificar os parâmetros restritivos quanto ao formato, espessura, relevo e cores para 

revestimento cimentício, conforme as Normas Brasileiras pertinentes; 

● Executar a modelagem paramétrica computacional e física do revestimento. 
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1.4 Justificativa e aderência ao PPGTEC-Ifal 

 

Tomando-se como base a geração desses subprodutos em grandes volumes no estado 

de Alagoas, justifica-se a relevância desse trabalho por ampliar estudos sobre essa 

problemática, mais especificamente, sobre o descarte das conchas de Sururu ao longo das 

rodovias e áreas públicas que margeiam o CELMM, que chega à média de cinco toneladas 

diárias (MARQUES et al., 2017), bem como sobre alternativas de aplicação do subproduto 

em novas cadeias produtivas. 

Os primeiros usos observados na literatura para as conchas dos moluscos ao redor do 

mundo, foram como suplemento alimentar para reposição de cálcio em pesquisa realizada no 

Japão (FUJITA et al., 1990); para correção de solo, fornecendo cálcio e outros minerais 

(BOIKO et al., 2004); e como material de preenchimento na composição de materiais de 

construção, tais como cimento, argamassas, concretos, plásticos e misturas asfálticas (YOON 

et al., 2002). Estudos mais recentes realizados por pesquisadores da Universidade do Sul de 

Santa Catarina (UNISUL) destacaram a viabilidade do uso de conchas de ostras e mexilhões 

na fabricação de blocos de concreto e na pavimentação (WOLF, 2018). 

O uso das conchas trituradas para a produção de artefatos da indústria da Construção 

Civil mostra-se como exemplo de iniciativa promissora, uma vez que esta indústria é 

considerada responsável pelo consumo de 40% a 75% da matéria-prima produzida no planeta. 

Na última década, o consumo de cimento foi maior que o de alimentos; e, o consumo de 

concreto só perde para o de água. Para cada ser humano, são produzidos 500 quilos de resíduos 

de construção, o que equivale a 3,5 milhões de toneladas por ano (AGOPYAN, 2013). 

Observa-se que a Cadeia Produtiva da Construção Civil gera os mais variados tipos de 

impactos ao meio ambiente, que se estendem desde a extração de matérias-primas com o 

esgotamento de jazidas até o fim da vida útil dos produtos construídos, com a geração de 

subprodutos, além da emissão de gases poluentes e o consumo de energia, seja durante a 

extração, fabricação ou transporte do recurso; a contaminação da água por lavagem de 

matéria-prima extraída e por processos industriais; o consumo de energia e água, entre outros 

insumos (VALPORTO; AZEVEDO, 2016). 

Considerando o processo de parametrização, a viabilidade de produção e o 

aprimoramento de processos, que estão associados à linha de pesquisa Tecnologias 

Ambientais e Inovação, ratifica-se a aderência dessa pesquisa ao Mestrado Profissional do 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais (PPGTEC-Ifal), Campus Marechal 

Deodoro. 
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1.5 Estrutura da dissertação 

 

Este trabalho foi organizado e estruturado em 5 (cinco) seções. A seção 1, composto 

por esta Introdução, abordou os aspectos norteadores da pesquisa, como contextualização do 

tema; problema de pesquisa; objetivos, geral e específicos; justificativa e aderência ao 

PPGTEC-Ifal; e, estrutura do documento. 

A seção 2, apresenta-se a Fundamentação Teórica dos temas Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Sustentável e ODS; Economia Linear e Economia Circular; Produção mais 

Limpa; além dos conceitos associados ao Design de produto, à Circularidade e ao Design 

Paramétricos.  

A seção 3, que trata dos procedimentos metodológicos utilizados, inicia com a 

caracterização da pesquisa, destacando natureza e abordagem investigativa, bem como 

explana sobre as delimitações da pesquisa, por meio da linha do tempo do estudo, associado 

ao percurso da pesquisadora. Na sequência, apresenta os procedimentos metodológicos 

propriamente ditos, que foram divididos em 2 (duas) fases. A fase 1, dedicada à construção 

da Fundamentação Teórica, por meio de pesquisa bibliográfica e documental acerca dos 

principais temas; e, a fase 2, relativa à Pesquisa Aplicada, que aborda as etapas de 

desenvolvimento da pesquisa de campo, realizadas com base na metodologia do Design 

Thinking. 

Na seção 4, estão contidos os resultados e a discussão promovida pela pesquisa, bem 

como são apresentadas as análises e experimentações sobre os critérios estético-formais; os 

parâmetros dimensionais, técnicos e normativos para revestimentos de uso residencial; e, a 

modelagem do revestimento proposto, tanto a Modelagem Paramétrica computacional, quanto 

à Modelagem Paramétrica física. 

A seção 5 compõe-se pelas conclusões do trabalho. Ao fim desta seção, sugerem-se 

oportunidades para estudos futuros, visando a continuidade de construção de conhecimentos 

e de inovação tecnológica; e, em seguida, todas as referências utilizadas na dissertação. 

Ao final desse trabalho, encontra-se o produto técnico e tecnológico, gerado por essa 

pesquisa: Apêndice A: Catálogo Técnico do Revestimento Parametrizado. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1 Conceitos de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e ODSs 

 

De acordo com a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabelece a Política 

Nacional do Meio Ambiente - seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, conceitua-

se Meio Ambiente como “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 

2010, online). 

Partindo desta premissa, não há como dissociar indivíduo – e as ações humanas – da 

natureza ao qual ele está inserido. Esta convivência, por milhares de anos desde a existência 

humana, mostrou-se bastante simbiótica; porém, à medida que o homem moderno evoluiu em 

consciência individual, aumentaram de forma exponencial os conflitos entre as próprias 

necessidades humanas e as do meio natural em que viviam e vivem. 

 

Figura 7 - Principais Revoluções da Humanidade 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Harari, 2015. 

 

Com base na Figura 7, nos últimos 500 anos, grandes descobertas realizadas pelo 

homem resultaram em revoluções científicas; e, estas, por sua vez, culminaram em revoluções 
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industriais que atingiram o apogeu entre os séculos XVIII e XIX, como notadamente a 

Revolução Industrial Inglesa. Essa revolução transformou a capacidade produtiva no eixo 

europeu que, de modo geral, foi além do aparecimento de novas máquinas e fábricas, aumento 

de produtividade do nível de renda. Na verdade, foi a revolução que transformou a Inglaterra 

e o continente europeu de forma nunca vista antes, com consequências profundas nas relações 

sociais (LIMA; NETO, 2017). 

A partir de então, houve acelerado desenvolvimento urbano no mundo; e, com as 

novas tecnologias mais acessíveis, pôde-se suprir, em grande escala, muitas demandas 

humanas. Com a busca cada vez maior por estes suprimentos, as cidades se adensaram; o 

trabalho remunerado, que possibilitou o acúmulo de lucros, e o acesso humano ao 

conhecimento – mais especializado e científico – proporcionaram grande crescimento 

econômico mundial, principalmente na segunda metade do século XX. Este avanço já se 

mostrava ser inconciliável com o gerenciamento responsável dos recursos naturais do planeta 

(ODUM, 1988; HARARI, 2015). 

Publicado em 1987, o Relatório de Brundtland foi a resposta para o cenário ambiental 

insustentável que se apresentava, caso a atuação humana continuasse a ser dependente do 

extrativismo veloz e predatório da natureza. Naquele ritmo, seria impossível manter os níveis 

de crescimento econômico sem que as futuras gerações arcassem com o ônus (CECHIN, 

2010). 

Nesse Relatório, intitulado “Nosso Futuro Comum”, desenvolvido pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) e apresentado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMD), estavam expostas as incompatibilidades entre o 

Desenvolvimento Sustentável e os padrões humanos de produção e consumo, trazendo à tona 

a necessidade de nova relação entre o ser humano e o meio ambiente (CECHIN, 2010). 

O Relatório de Brundtland foi importante marco histórico, em que se apontou 

objetivos de interesse comum, centrados nas necessidades e nos interesses da humanidade, na 

segurança do patrimônio global para as gerações futuras e na redistribuição dos recursos às 

nações mais pobres. No contexto mundial, o conceito de Desenvolvimento Sustentável foi 

disseminado e passou a ser utilizado nas décadas de 1980 e 1990 (PISANI, 2006; CESCHIN, 

2010). 

Os principais eventos e estudos pioneiros, relacionados à discussão do 

desenvolvimento humano, associado ao crescimento econômico em equilíbrio com o meio 

ambiente, encontram-se sintetizados no Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1 - Principais eventos relacionados ao desenvolvimento humano e ambiental 

Eventos Ano Autor / ano 

– Hans Carl Von Carlowitz, na Alemanha, influenciado pelas ideias de Evelyn (1664) 
e de Colbert (1669) sobre a rápida devastação florestal da Europa, publica o livro 

Sylvicultura Oeconomica oder Anweisung zur wilden Baumzuch, centrado na 

escassez da madeira, demonstrando alternativas de consumo eficiente, 

reaproveitamento de energia, reflorestamento e substituição da madeira pelo fóssil, 

para a busca do equilíbrio entre o corte e a renovação da madeira, com vistas à sua 

utilização contínua e perpétua.  

1713 

Grober 

(2007) 

Pisani 

(2006) 

– Rachel Carson publica Silent Spring, que retrata a utilização de inseticidas e 

pesticidas, abordando os reflexos na degradação do solo, ar, água e na vida humana, 

animal e vegetal. 

1960 
Carson 

(1962) 

– A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (CNUMA), 

realizada em Estocolmo, em 1972, centrada na ideia de sustentabilidade, demonstra 

que seria possível alcançar o crescimento econômico e industrial sem agredir o meio 

ambiente. Essa conferência gerou o livro The Limits to Growth de Meadows (2004), 

com foco na aceleração industrial, crescimento populacional, desnutrição, 

esgotamento de recursos não renováveis e a degradação ambiental. 

1972 
CNUMA 

(1972) 

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED ou 

Comissão de Brundtland), realizada em 1987, apresentou o relatório Nosso Futuro 

Comum (Our Common Future), desenvolvido pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), centrado nas necessidades e nos interesses da humanidade, na segurança do 

patrimônio global para as gerações futuras e na redistribuição dos recursos às nações 
mais pobres.  

1987 
WCED 

(1987) 

– Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CNUMAD), no Rio de Janeiro, conhecida como Eco-92. Objetivou conciliar o 

desenvolvimento socioeconômico com a prestação e conservação do meio ambiente. 

Na Rio-92, foram elaboradas: a) a declaração do Rio, que estabeleceu acordos 

internacionais para proteger e respeitar a integridade da ecologia e do 

desenvolvimento global, começando pela gestão ambiental e pelo Desenvolvimento 

Sustentável; e, b) a Agenda 21, que se centrou na implantação de programas e políticas 

ambientais. 

1992 
UNCED 

(1992) 

– A Cúpula do Milênio, realizada na sede da Organização das Nações Unidas-ONU, 

reuniu chefes de Estado e de governo de 189 países. Como resultados dos debates 

realizados durante esse evento, estabeleceram-se os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM), que deveriam ser alcançados até o ano de 2015.  

2000 
ONU 

(2000) 

– A Rio+10, realizada em Joanesburgo (África do Sul), centrou-se na aniquilação da 

pobreza e definiu que o Desenvolvimento Sustentável possuía a base de formação em 

três pilares essenciais (Triple Bottom Line): ambiental, social e econômico. 

2002 
Rio+10 

(2002) 

– A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(CNUDS), no Rio de Janeiro, conhecida como Rio +20, teve como foco a renovação 

do compromisso sobre o Desenvolvimento Sustentável, formalizado em diversos 
países em conferências anteriores. Dessa conferência, surgiu o documento, intitulado 

The future we Want, voltado às questões da utilização dos recursos naturais e às 

questões sociais, como a falta de moradia. 

2012 
Rio+20 

(2012) 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Cadernos EBAPE/FGV, 2017. 

 

Menos de 15 anos após o Relatório de Brundtland, foram apresentados durante a 

Cúpula do Milênio, no ano de 2000, 8 (oito) objetivos a serem alcançados pelas nações, a fim 
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de se construir desenvolvimento humano equânime e de forma responsável. O conceito de 

Desenvolvimento Humano, diferente do conceito de Desenvolvimento Econômico, encontra-

se centrado na ampliação das oportunidades, das capacidades e do bem-estar das pessoas. O 

crescimento econômico passou a ser apenas um dos aspectos do desenvolvimento, e não o 

fim, conforme recomenda o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Esses objetivos foram ratificados, em primeiro momento, nos 8 Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), que deveriam ser atingidos até o ano de 2015 (PNUD, 

2001). 

Em 2012, na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(CNUDS), também conhecida como Rio+20, produziu-se documento final que dispôs que o 

desenvolvimento de objetivos, tal qual foi aplicado em relação aos 8 ODMs, poderia ser útil 

na busca do Desenvolvimento Sustentável, por meio de ações focadas e coerentes. Estes 

objetivos deveriam ter embasamento científico para a criação das metas e para a utilização de 

indicadores, que poderiam aferir corretamente seu progresso (PNUD, 2016). 

Nasciam, então, os 17 ODSs, e que podem-se ver ilustrados abaixo (também 

conhecidos como Objetivos Globais), que foram adotados por todos os Estados-Membros das 

Nações Unidas, em 2015, como um apelo universal à ação para acabar com a pobreza, 

proteger o planeta e garantir que todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade até 2030 

(PNUD, 2016). 

 

Figura 8 - Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por dimensões da Sustentabilidade 

 
Fonte: ONU, 2015, online. 
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Conforme a Figura 8, os 17 ODSs da Agenda 2030 são: 1. Erradicação da pobreza; 2. 

Fome zero e agricultura sustentável; 3. Saúde e bem-estar; 4. Educação de qualidade; 5. 

Igualdade de Gênero; 6. Água potável e saneamento; 7. Energia acessível e limpa; 8. Trabalho 

decente e crescimento econômico; 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura; 10. Redução das 

desigualdades; 11. Cidades e comunidades sustentáveis; 12. Consumo e produção 

responsáveis; 13. Ação contra a mudança global do clima; 14. Vida na água; 15. Vida 

Terrestre; 16. Paz, justiça e instituições eficazes; 17. Parcerias e meios de implementação 

(ONU, 2015). 

A Agenda 2030 foi o plano de ação, que abarcou estes 17 objetivos; e, as 169 metas 

neles contidas. Uma agenda universal, que leva em conta o legado dos ODMs – e procura 

obter avanços nas metas não alcançadas – que estimulará a ação em áreas de importância 

crucial para a humanidade e para o planeta nos próximos 15 anos: Pessoas, Planeta, 

Prosperidade, Paz e Parceria. Entre os Estados Membros das Nações Unidas, ficou decidido, 

até 2030, acabar com a pobreza e a fome em todos os lugares; combater as desigualdades 

dentro e entre os países; construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas; proteger os direitos 

humanos e promover a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas; e, 

assegurar a proteção duradoura do planeta e de seus recursos naturais. Também foi deliberado 

que fossem criadas as condições para o crescimento sustentável, inclusivo e economicamente 

sustentado, com prosperidade compartilhada e trabalho decente para todos, tendo em conta os 

diferentes níveis de desenvolvimento e capacidades nacionais (ONU, 2015). 

Os 17 ODSs da Agenda 2030, explicitados na Figura 8, encontram-se integrados, ou 

seja, eles reconhecem que a ação em uma área afetará os resultados nas outras áreas; e que o 

desenvolvimento deve equilibrar a sustentabilidade nas dimensões social, econômica e 

ambiental. O avanço rumo ao cumprimento dessas metas e objetivos é acompanhado, 

periodicamente, por instituições multilaterais como Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e PNUD (PNUD, 2016). 

Entende-se que o objeto de estudo dessa pesquisa envolve e contribui com ações 

investigativas relacionadas aos ODSs 8, 9, 11, 12 e 14. Visando a Economia Circular e o 

Design Circular no âmbito da Cadeia Produtiva do Sururu no CELMM, a primeira articulação 

dessa pesquisa com os ODSs ocorre pelo Objetivo 12, que busca “Assegurar padrões de 

produção e de consumo sustentáveis”. Do ODS 12, observa-se que a parametrização de placa 

cimentícia com conchas de Sururu atende às seguintes metas da Agenda 2030: meta 12.5 - 

Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, 

reciclagem e reuso; meta 12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham 



34 

 

informação relevante e conscientização para o Desenvolvimento Sustentável e estilos de vida 

em harmonia com a natureza; e, a meta 12.a Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer 

suas capacidades científicas e tecnológicas para mudar para padrões mais sustentáveis de 

produção e consumo (ONU, 2015). 

Ao se voltar para os impactos socioambientais do ciclo de extração e beneficiamento 

do Sururu no CELMM, a pesquisa também acrescenta reflexões e oportunidades de melhoria 

no âmbito do ODS 14, “Vida na água”; assim como, ao estabelecer novos parâmetros para a 

placa cimentícia de referência, viabiliza a inovação tecnológica pela melhoria contínua, 

conectando-se ao ODS 9, “Indústria, Inovação e Infraestrutura”, que visa “Construir 

infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a 

inovação”, a partir da Economia Circular e da Produção mais Limpa (P+L) (ONU, 2015). 

Ao contribuir diretamente para os ODSs 9 e 12 e ao considerar a comunidade e o lócus 

de pesquisa no Bairro do Vergel do Lago em Maceió-AL, o estudo também se integra ao ODS 

11, que busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis, tendo em vista a sua aplicação para uso residencial. 

No ODS 11, destacam-se as metas: meta 11.1 - Até 2030, garantir o acesso de todos à 

habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas; 

e, a meta 11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive 

prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. Ao 

viabilizar alternativas de incremento à participação das comunidades pesqueiras e 

marisqueiras no setor produtivo, industrial e econômico do estado de Alagoas, essa pesquisa 

conecta-se ao ODS 8, voltado ao “Trabalho decente e Crescimento Econômico” (ONU, 2015). 

 

2.2 O CELMM e o bairro do Vergel do Lago  

 

O CELMM está localizado no litoral médio do estado de Alagoas, sendo formado por 

águas estuarinas e considerado um dos mais importantes sistemas lagunares do país, por sua 

relevância ambiental e econômica. A formação do CELMM acontece pelas lagoas Mundaú e 

Manguaba, como mostra a Figura 9 (a seguir), sendo que a lagoa Mundaú apresenta área de 

27 km² e constitui o baixo curso da bacia hidrográfica do rio Mundaú. A lagoa Manguaba, por 

sua vez, possui aproximadamente 42 km² e constitui a região estuarina dos rios Paraíba do 

Meio e Sumaúma. A junção dessas duas lagoas ocorre em zona de canais com 12 km², 

perfazendo total de 81 km² (BRASIL, 2006). 
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Figura 9 - Alagoas, Maceió e o Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Google Maps, 2021. 

 

Quando a cidade de Maceió começou a se expandir, ampliando a ocupação da Zona 

Sul lacustre da cidade, o fez utilizando os sítios que se estendiam entre a orla da Lagoa do 

Norte (Mundaú) e os alagadiços que separavam aquela área do litoral (TICIANELI, 2018, 

online). Nascia, mais próximo às margens da lagoa Mundaú, o bairro do Vergel do Lago, 

ladeado pelos bairros da Levada, Ponta Grossa e Trapiche da Barra, como mostra a Figura 10. 

 
Figura 10 - Localização dos bairros do Vergel do Lago, Ponta Grossa e Trapiche da Barra 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Google Maps, 2021. 
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Não se sabe a data em que foi aberta ou transformada em rua, mas a via que ajudaria 

a fazer nascer o bairro do Vergel do Lago foi citada pelos jornais, em 1897, como Rua Santo 

Antônio. Outra artéria que contribuiu para a expansão do futuro bairro foi a Rua Formosa 

(Silvestre Péricles), que surgiu como “Estrada para o Matadouro” em mapa de 1859 

(TICIANELI, 2018, online). 

O desejo de construir um matadouro foi aventado para a região na segunda metade do 

séc XIX, mas houve um novo projeto de instalação do equipamento, em 1911, proposto 

quando o intendente (prefeito) Luís de Mascarenhas resolveu adquirir uma área para propor 

ampliá-lo e transformá-lo em Matadouro Municipal. Este episódio marcou o nascimento 

oficial do Vergel do Lago como um bairro de Maceió, porém a instalação do matadouro não 

foi realizada na gestão (TICIANELI, 2018, online). 

Anos depois, em 1915, Maceió voltou a discutir a instalação do Matadouro Municipal 

e o local escolhido continuava sendo o Vergel do Lago; porém, não foi construído novamente 

à época, pois a região não oferecia declividade para o escoamento dos detritos e não existia 

ainda esgotamento de água. A característica topográfica, aliada à proximidade da lagoa, foi 

determinante para a proposição da instalação de outros equipamentos como um cais, para a 

aterrissagem de hidroaviões e conjuntos de habitações de interesse social, predominantemente 

de casas térreas (TICIANELI, 2018, online). 

Sobre o cais, após os ataques a navios mercantes brasileiros na costa nordestina, no 

início de 1942 o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Entre as várias medidas para a 

defesa do país, principalmente do chamado Teatro de Operações do Nordeste, o Brasil aceitou 

a presença de tropas norte-americanas, que por aqui desembarcaram no início de 1942. As 

forças navais dos Estados Unidos da América - EUA ocuparam a margem da lagoa Mundaú 

próxima ao bairro do Vergel, para montar uma base militar, onde também pretendiam 

estabelecer uma estrutura de apoio a hidroaviões (TICIANELI, 2018, online). 

A área era bastante alagadiça e para facilitar o acesso a esta estrutura, foi aterrada uma 

larga faixa de terra, que depois veio a ser uma avenida, a Avenida Monte Castelo. Próximo à 

lagoa também foram construídos alguns galpões e uma estrutura para reabastecimento dos 

hidroaviões (TICIANELI, 2018, online). A Pista do Vergel, como ficou conhecido esse cais 

de atracação, ainda existe, como pode ser visto em imagem recente na Figura 11, a seguir. 
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Figura 11- Hidroavião da Pan Air no cais de atracação na década de 1940 e imagem atual com a 

estrutura que ficou conhecida como pista do Vergel 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Ticianeli, 2018; e, Google Maps, 2021. 

 

À respeito da implantação no bairro de conjuntos de habitação de interesse social, com 

edificações predominantemente horizontais, esta ocorreu um pouco mais tarde, em meados da 

década de 1970 (TICIANELI, 2018, online), como se observa na Figura 12. 

 

Figura 12 - Construção do Conjunto Joaquim Leão no Vergel do Lago, com a lagoa Mundaú à frente 

e o mar, ao fundo 

 
Fonte: Ticianeli, 2018, online. 

 

Foi, em 1976, que se iniciou o aterro do canal do Trapiche e de parte da orla lagunar, 

planejado para impedir as constantes enchentes da lagoa. Com a construção das habitações no 
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limiar da década de 1980, começa uma nova fase da vida do bairro. A entrega dos conjuntos 

Joaquim Leão (1.413 unidades habitacionais), ainda em 1983; e, Virgem dos Pobres I e II, em 

1988, consolidou-se no bairro, além da vertente pesqueira e de navegação de cabotagem2, a 

característica de área de moradia de população de baixa-renda (TICIANELI, 2018, online). 

A urbanização de sua orla, inaugurada em 1989, criou boas expectativas para o Vergel 

do Lago. Lamentavelmente, restou muito pouco do que foi erguido naquele período. No início 

da década de 1990, houve ainda a edificação de equipamento para eventos religiosos, mais 

conhecida como Papódromo, que pode ser vista na Figura 13, construída para servir de altar 

de celebração realizada pelo papa João Paulo II em 1991. Este equipamento também não 

cumpriu seu papel integralmente, que era o de se transformar num ponto de visitas de fiéis 

católicos (TICIANELI, 2018, online). 

 
Figura 13 - Papódromo, logo após a inauguração, e Conjunto Virgem dos Pobres no bairro do Vergel 

 
Fonte: Ticianelli, 2018, online. 

 

A partir do fim do século XX, a história do bairro do Vergel do Lago se consolida e 

se apoia, principalmente, em dois pilares: sua comunidade e sua vertente pesqueira. Com 

relação à comunidade e às condições de moradia, desde então, predomina a situação de 

precariedade. Há parcela significativa de pessoas que moram em barracos improvisados e sem 

a mínima estrutura de segurança ou higiene, com cerca de 22,4% sem banheiro ou água 

encanada dentro de suas casas (COUTINHO et al., 2014). Esta realidade não só tem impactos 

                                                
2 Cabotagem é definida como a navegação que ocorre entre portos de um mesmo país, podendo ser ambos os 

portos costeiros ou um porto costeiro e o outro fluvial (TEIXEIRA, 2018). 
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sociais profundos, como também acelera o processo de degradação ambiental, como se pode 

ver na Figura 14. 

 
Figura 14- Barracos improvisados e degradação ambiental à margens da lagoa 

 
Fonte: Coutinho et al., 2014, p. 37. 

 

Outros indicadores sociais sobre a comunidade são relevantes para explanar a situação 

de vulnerabilidade. Em relação ao tamanho das famílias, por exemplo, apesar de existirem 

casos extremos de moradias superpopulosas com até 16 pessoas, em média, cada imóvel é 

ocupado por 4 pessoas; e, todos acabam se envolvendo em alguma atividade relacionada ao 

Sururu. Essas famílias sofrem impacto significativo dos programas de transferência de renda, 

uma vez que aproximadamente metade deles recebem algum tipo de benefício governamental 

(COUTINHO et al., 2014). 

Outro fator que comprova a vulnerabilidade dessa comunidade é o baixo nível de 

renda. A média bruta mensal individual, em 2014, era de pouco mais de R$ 500,00 

(quinhentos reais), valor bem inferior ao salário-mínimo vigente à época e atualmente. A 

grande maioria (55,9%) recebia até R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais e apenas 2,9% 

recebiam acima de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que se caracterizava como 

pescadores mais experientes ou os atravessadores da cadeia produtiva do Sururu 

(COUTINHO et al., 2014). 

Os dados e informações sobre a comunidade do Vergel do Lago não mantêm 

atualização sistemática. Isso acaba contribuindo para o fracasso na implementação de projetos 

e ações de melhoria das condições de vida, trabalho e moradia da comunidade. 

Sobre a vertente e vocação pesqueira de muitos moradores do bairro, há dados 

importantes a serem expostos. Na região, há trabalhadores de toda a cadeia produtiva da pesca 
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e beneficiamento do Sururu, que pode ser entendida como o conjunto de 10 atividades 

diferentes: 1. pesca/extração; 2. “despinicagem”; 3. preparo do fogo; 4. cozimento; 5. 

catagem; 6. transporte dentro da cadeia produtiva; 7. embalagem; 8. venda ao atravessador; 

9. venda ao consumidor final; 10. transporte para outros estados (COUTINHO et al., 2014). 

Apesar da etapa de pesca/extração do molusco ser, majoritariamente, feita por homens 

- mais de 90% dos trabalhadores que realizam essa atividade, a maior parte das pessoas que 

trabalham com o Sururu são mulheres, que totalizam quase 70%. Essas mulheres representam 

93,1% do total de pessoas que “despinicam” (COUTINHO et al., 2014). Essa etapa, que tem 

a menor remuneração, é a que consome a maior parte da mão do obra e pode ser vista na 

Figura 15. 

 
Figura 15- Barcos e pescadores chegando da extração, e despinicagem do Sururu 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Coutinho et al., 2014, p.44-48. 

 

Ainda que o manejo inadequado do Sururu não interfira no volume total de produção, 

a adoção de práticas mais sustentáveis poderia proporcionar diversos benefícios aos 

trabalhadores da cadeia produtiva e consumidores. 

No estado de Alagoas, o Sururu é considerado um prato típico da gastronomia local e 

um símbolo de identidade cultural. Em 2014, o Sururu se tornou patrimônio imaterial do de 

Alagoas, com registro aprovado unanimemente pelo Conselho Estadual da Cultura do estado 

de Alagoas (GOVERNO DE ALAGOAS, 2014). Ainda que a maior parte do processamento 

e demanda comercial se encontre concentrada na parte comestível do molusco, alternativas de 

utilização de suas conchas descartadas já se apresentam como potenciais para outras cadeias 

produtivas, de setores como Construção Civil e ração animal. 

Associado a este potencial, a cadeia simbólica que se articula em torno do Sururu já 

se mostra consolidada no imaginário alagoano, sendo o seu reconhecimento como patrimônio 

imaterial significativo à consagração da cadeia produtiva das culturas populares mestiças, que 
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se encontram no lastro da identidade cultural de Alagoas, ampliando o imaginário de tradições 

e sentidos originários para além da dimensão utilitária das águas, rios, canais e lagoas. Elevar 

o Sururu à categoria de patrimônio estabelece ainda aproximação entre “natureza e história”, 

uma vez que foram as entidades geográficas que acolheram os primeiros filhos da terra e 

ambientaram a recriação das culturas populares (SECULT, 2014). 

Outra iniciativa, mais recente, foi a do projeto Maceió Mais Inclusiva, fruto de parceria 

da Prefeitura Municipal de Maceió e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e 

Sustentabilidade (IABS), que perdurou de 2017 a 2021. O projeto teve como objetivo 

principal diminuir desigualdades em bairros periféricos, como o do Vergel do Lago, bem 

como melhorar a qualidade de vida da comunidade, que participa de uma das mais tradicionais 

cadeias produtivas da economia local, que é a de mariscos e pescados. Para isso, a Economia 

Circular mostrou-se como importante ferramenta para fomentar novos modelos inclusivos e 

gerar alternativas de renda, criadas em conjunto com a comunidade. 

 

2.3 Economia Linear e Economia Circular 

 

Segundo diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, referente ao ano de 

2017, realizado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), estima-se 

que foram coletadas 60,6 milhões de toneladas por ano de resíduos domiciliares nos 

municípios brasileiros, o que equivale a 347 kg/hab./ano e que perfaz o indicador médio de 

coleta per capita brasileiro de 0,95 kg/hab./dia. Deste total de 60,6 milhões de resíduos, o 

diagnóstico aponta que 50,8 milhões de toneladas sejam de resíduos sólidos (SNIS, 2019; 

SARMENTO et al., 2020). 

O grande volume de resíduos sólidos e a complexidade apresentada para sua 

separação, recondução e/ou destinação ambientalmente correta são vistos como resultantes de 

modelo industrial dominante desde o século XVIII até a década de 1980 do século XX, em 

que as indústrias deixavam de ser responsáveis pelos produtos que desenhavam e produziam, 

uma vez que saíam da fábrica e iam direto para as mãos do consumidor (RAMKUMAR et al., 

2018; LEAL et al., 2020). 

O processo de industrialização no mundo trouxe transformações positivas aos setores 

da vida humana, mas também trouxe modelo de produtividade, que cresceu às custas da 

exploração desenfreada dos recursos naturais, destacando a necessidade de se repensar os 

modelos tradicionais de fabricação (SENAI-SP, 2020). 

O Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, tem desgastado as reservas 

naturais, provocando a escassez de recursos e a disponibilidade de matérias-primas. Como se 
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não bastasse a adoção de modelo de extração predatório, que pouco considera os impactos e 

passivos socioambientais a longo prazo, a população brasileira sofre os reflexos da 

industrialização, embasada em sistema produtivo linear, conforme a Figura 16 (SENAI-SP, 

2020). 

 

Figura 16 - Cadeia de valores da Economia Linear 

 

Fonte: SENAI-SP, 2020, p. 17. 

 

Como ilustra a Figura 16, esse sistema extrai a matéria-prima natural, em larga escala, 

para produzir manufaturas, no intuito de suprir demandas em contínuo crescimento que advém 

do consumo humano, habituado a utilizar o bem produzido não enquanto a vida útil permitir, 

mas enquanto as necessidades de ter o produto se mantiverem; habituado a descartar 

precocemente; e, a não devolver o produto a potencial cadeia de reaproveitamento (SENAI-

SP, 2020). 

No modelo linear de produção, a ideia de valor é dada pelo fluxo de mercadorias na 

produção, não havendo incentivo para que os produtores desenhem produtos que poluem 

menos ou cujos descartes sejam mais fáceis de realizar a gestão (RAMKUMAR et al, 2018; 

LEAL et al., 2020). A cadeia de valores da Economia Linear vem sendo considerada como 

organização econômica e ambiental insustentável, tendo em vista que, a longo prazo, os 

recursos existentes no planeta serão insuficientes para a manutenção desse modelo 

(RAMKUMAR et al., 2018). 
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Esse tipo de abordagem ambiental ainda possui o predomínio do uso de tecnologias 

convencionais, deixando pouco espaço para a inovação e perpetuando práticas e conceitos 

institucionalizados, que se mostravam ultrapassados desde o início do século XXI. Percebe-

se que estimula a adoção de estratégias mais reativas do que antecipativas e proativas pelas 

empresas, quanto ao tratamento dos seus impactos ambientais negativos (ANDRADE; 

MARINHO; KIPERSTOK, 2001). 

Para além da defasagem da lógica da Economia Linear, faz-se necessário propor 

sistema, no qual os produtos e os processos industriais sejam não só mais eficientes, como 

efetivos e regenerativos para o meio ambiente, possibilitando a transição gradual e sustentada 

para a Economia mais Circular, como ilustra a Figura 17. 

 

Figura 17 - Modelo de transição da Economia Linear para a Economia Circular 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Portal da Circular Economy Portugal, 2019, online. 

 

Vale salientar que a oportunidade de transição para a Economia Circular requer 

coordenação global, em que os países precisam adotar estratégias alinhadas com suas 

realidades. As possíveis soluções adotadas por países emergentes, como Brasil, México e 

China, por exemplo, precisam ser diferentes daquelas adotadas por nações mais desenvolvidas 

industrialmente, como Alemanha, Holanda e Estados Unidos. 

Como mostra a Figura 18, nações de alta renda e industrializadas, que são responsáveis 

pela grande maioria das emissões históricas de CO2, devem rapidamente se afastar dos 

paradigmas lineares atuais, que alimentam o consumo excessivo dos recursos da terra. 

Economias que ainda estão crescendo, precisam navegar, gradualmente, para longe da 

linearidade agora para que não enfrentem os mesmos desafios para diminuir grandes emissões 

no futuro (HAIGH et al., 2021). 

 

 

 



44 

 

Figura 18 - Aprimorando o uso dos recursos naturais

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em UNIDO, 2017. 

 

Nos países do bloco da União Europeia, por exemplo, tem sido adotado plano de ação 

que estimula a transição para a Economia Circular. Este plano de ação, elaborado pela 

Organização para o Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas, estabelece medidas para 

fechar o ciclo técnico de produção e de design dos produtos, desde gerar mais eficiência na 

fase de desenho e produção, passando pela análise atualizada do comportamento humano para 

o consumo, até a gestão dos subprodutos resultantes do processo. Importante salientar a 

necessária reavaliação constante das alternativas para as matérias-primas empregadas em toda 

a cadeia produtiva (UNIDO, 2017). 

A adoção da Economia Circular pressupõe este sistema dinâmico de ações conjuntas. 

Ela demanda a incorporação da visão de processo em constante transformação e de melhorias 

contínuas e cíclicas, em detrimento de se atingir uma finalidade específica de forma linear. 

Adotar esse modelo de produção disruptivo, ou seja, que interrompe com as práticas 

produtivas convencionais até então adotadas e, por vezes, defasadas, demonstra-se ser 

caminho mais alinhado à inserção das práticas ambientais mais proativas, como a abordagem 

conceitual da P+L (HAIGH et al., 2021). 

 

2.4 Produção mais limpa 

 

Entende-se por P+L, a “[...] aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva 

e integrada aos processos, produtos e serviços, a fim de aumentar a eficiência e reduzir os 

riscos para os homens e o meio ambiente” (UNIDO/UNEP, 1995, p. 4). 
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Para Nascimento (2012) e Pereira e Sant’Anna (2018), a P+L pode ser incorporada em 

todas as etapas de produção industrial, desde a escolha das matérias-primas, até o 

desenvolvimento do produto, voltada à preocupação em reduzir insumos, resíduos e emissões. 

A abordagem trazida pelo conceito de P+L é diferente da abordagem tradicional de 

alguns processos industriais sustentáveis que possuem controle ambiental somente na etapa 

final, o end-of-pipe (em inglês), conhecido como Medidas de fim de tubo. Medidas de fim de 

tubo, como já mencionado, não reduzem a contaminação, apenas a transfere de um meio para 

outro. Pode-se tomar como exemplo a instalação de filtros para retenção de poluentes. Este 

seria um tipo de tratamento que está no final do processo. A P+L previne a geração da poluição 

na fonte, ao contrário do controle apenas no fim (DIAS, 2017). 

O conceito de P+L encontra-se alinhado à lógica da Economia Circular. Segundo o 

Programa de Produção mais Limpa e Eficiência de Recursos da Organização para 

Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas (UNIDO, 2016), a aplicação dessa estratégia 

de forma integrada, aplicada aos ciclos de produção, visa garantir: aumento de produtividade, 

com uso mais eficiente de matérias-primas, energia e água; promoção de melhor desempenho 

na produção por meio de redução de resíduos e emissões no meio ambiente; redução dos 

impactos ambientais do produto ao longo do ciclo de vida, através de design mais amigável e 

com o qual haja real geração de valor. 

O objetivo é ter menos desperdícios de recursos naturais e menos emissões de CO2 

através de melhores métodos, práticas e técnicas de produção. Países do globo, inclusive 

aqueles fora do eixo da União Europeia, têm adotado a metodologia do Programa, proposta 

pela UNIDO, chamada de Metodologia Resource Efficient and Cleaner Production - 

Metodologia RECP. A Metodologia RECP baseia-se, de maneira sistemática e sinergética, 

nas três principais dimensões da Sustentabilidade para compor suas premissas: produtividade 

e benefícios econômicos com usos de menos recursos; proteção ao meio ambiente; suporte às 

comunidades e aprimoramento social (UNIDO, 2016). 

A Metodologia RECP gerou a Rede Global para a Eficiência de Recursos e Produção 

mais Limpa, como mostra a Figura 19 (a seguir), que visa objetivo comum sustentável: mais 

eficiência no uso dos recursos e P+L. Pessoas e empresas, que buscam implementar essa 

metodologia para P+L não só se integram, globalmente, em torno desse objetivo, como se 

tornam parceiros valiosos para que seus governos e sua indústria local implementem a Agenda 

2030; e, assim, atinjam os ODSs (ONU, 2015). Nesse caso em particular, o ODS 9 e o ODS 

12. 
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Figura 19 - Rede Global Resource Efficient and Cleaner Production 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em UNIDO, 2020. 

 

Do ODS 9, aqui se destaca a meta 9.5 - Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as 

capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente os países 

em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando, 

substancialmente, o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de 

pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento (ONU, 2015). 

No Brasil, algumas contribuições vêm sendo realizadas pela indústria no caminho da 

P+L e da Sustentabilidade nos setores produtivos, contribuindo tanto para os ODSs 9 e 12, 

anteriormente mencionados, quanto para o ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento 

Econômico, do qual se destacam as metas: meta 8.3 - Promover políticas orientadas para o 

desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, 

empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das 

micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros; e a 

meta 8.4 - Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo 

e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação 

ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo 

Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança (ONU, 2015). 

Algumas ações são esporádicas, outras são planejadas e mais sistemáticas, mas sempre 

com boas oportunidades de melhoria. As ações mais bem sucedidas estão relacionadas ao 
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aumento de produtividade e modernização tecnológica das indústrias do país. Quando o setor 

produtivo brasileiro busca atingir esses objetivos, surgem resultados quanto à minimização da 

degradação ambiental e quanto ao uso mais eficiente de recursos. As ações menos avançadas 

no país estão relacionadas aos estímulos para o consumo mais sustentável e as negociações 

com pequenas empresas (MARTINS et al., 2020). 

Assim como em muitas nações em desenvolvimento no mundo, no Brasil, uma das 

áreas que também requer ações efetivas no sentido da aplicação das estratégias de P+L é a da 

indústria da Construção Civil. Isso se justifica pelo fato de esta ser reconhecida como uma 

das mais importantes áreas industriais para o desenvolvimento econômico e social; contudo, 

atua como a maior consumidora de recursos naturais, seja pelo consumo de insumos naturais 

(ativos ambientais), pela modificação da paisagem ou pela geração de subprodutos (passivos 

ambientais) (MUNHOZ, 2008; SANTOS et al., 2012). 

Para se ter uma dimensão do problema em números, pode-se citar que o setor da 

Construção Civil é o maior consumidor de madeira tropical do país (SILVA et al., 2016), e 

constitui-se no maior gerador de resíduos sólidos urbanos, representando cerca de 62% do 

volume total (FERNANDEZ et al., 2015). 

A indústria da Construção Civil revela-se a atividade antrópica com maior impacto 

sobre o meio ambiente (KARPINSK et al., 2009; GOMES; DE SÁ MAGALHÃES, 2018). 

Os números demonstram a importância do tema e a necessidade por ações voltadas para a 

redução dos impactos neste setor (SANTOS et al., 2010). Apesar da quantidade alarmante de 

subprodutos gerados, trata-se de setor que possui maior potencial de reinserção desses 

subprodutos no processo produtivo (RIBEIRO; MORELLI, 2009; LINTZ et al., 2012).  

Outro ponto importante para aplicar a P+L seria a gestão do percurso que as matérias-

primas fazem até o ponto onde são manufaturadas, ou seja, a logística desses insumos. Em 

muitas indústrias no mundo, as matérias-primas são importadas de outros países, isto aumenta 

a demanda de energia e a emissão de poluentes no transporte. Klewitz e Hansen (2014) 

propõem a criação de um programa de compras com fornecedores locais para reduzir as 

emissões de poluentes relacionadas ao transporte. 

Isto deve promover o conceito do quilômetro zero (ALBACH, 2018) e estimular o 

olhar de indústrias para todo o seu processo de desenvolvimento de produtos, atentando aos 

seus indicadores de desempenho ambiental relacionados desde a extração de matéria-prima, 

transporte, produção do material até o seu fim de vida (DE SOUZA et al., 2020). 

Nascimento (2012) sustenta que, com a perspectiva de garantir o Desenvolvimento 

Sustentável e enfrentar a competitividade industrial, a estratégia de estruturar sistema de 

Gestão Ambiental nas organizações pode ser considerada como fonte de oportunidades e não 
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como obstáculo. Como estratégia aplicada para a Gestão Ambiental, a P+L é indicada como 

ferramenta, que viabiliza o funcionamento social e ambiental das organizações, 

proporcionando melhorias econômicas e tecnológicas (SILVA FILHO; SICSÚ, 2003). 

Por meio de mais fomentos às pesquisas na área de materiais e processos da 

Construção Civil, pode-se desenvolver, testar e validar esses subprodutos, cada vez mais, 

como matérias-primas geradoras de contribuições promissoras para a P+L no setor. 

 

2.5 Design: conceitos e processos 

 

2.5.1 Conceitos associados ao Design de produto e à Circularidade 

 

De acordo com Löbach (1976, p. 16), o conceito de Design associa-se a “[...] uma 

ideia, um projeto ou um plano para a solução de determinado problema”. Partindo desse 

pressuposto, ele consiste na “[...] corporificação desta ideia para, com a ajuda dos meios 

correspondentes, permitir a sua transmissão aos outros”. Os meios podem ser croquis, 

amostras ou modelos, que tornam, visualmente, perceptível a solução do problema. Assim, 

pode-se compreender o Design como a concretização da ideia em forma de projetos ou 

modelos, a partir da construção e configuração, com vistas a “[...] produto industrial passível 

de produção em série” (LÖBACH, 1976, p. 16). 

Bonsiepe (2011, p. 21) oferece visão humanista sobre o Design, entendendo-o como 

“[...] o exercício das capacidades projetuais para interpretar as necessidades de grupos sociais 

e elaborar propostas viáveis, emancipatórias, em forma de artefatos instrumentais e artefatos 

semióticos”. Percebe-se na abordagem de Bonsiepe (2011) maior amplitude do campo do 

Design, que evita o foco sobre a instrumentalidade para tecer reflexão sobre os propósitos da 

atividade. 

A associação dos pontos de vistas e abordagens de Löbach (1976) e de Bonsiepe 

(2011) podem embasar proposta para o design contemporâneo, mais circular e mais 

sustentável, uma vez que se visualiza a integração indissociável das dimensões ambiental, 

social e econômica no âmbito da Sustentabilidade, aplicada nos projetos e nos processos para 

desenvolvimento de produtos. 

Para Löbach (1976, p. 16), quando se relaciona o conceito de Design com outros 

conceitos, como por exemplo, associando-o ao de Meio Ambiente, torna-se possível adentrar, 

em certo nível de especificidade para o objeto de configuração, ou melhor, de 

“materialização” da ideia para se restringir o escopo; e, assim, aproximar-se do caminho pelo 

qual se deseja desenvolver soluções para o problema, uma vez que “[...] o termo design 
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também é a produção de um produto ou sistema de produtos que satisfazem às exigências [ou 

melhor, aos contextos de uso] do ambiente humano”. 

Sob esse ponto de vista, segundo Löbach (1976, p. 17), o conceito de Ambiente une-

se ao do Design, enquanto configuração do meio ambiente. O Design Ambiental, como ilustra 

a Figura 20, consiste em “[...] conceito geral para as diversas especialidades do design 

compreendidas [sic] na configuração do meio ambiente”, em que se vive. O Design Industrial 

configura-se como uma de suas especialidades (LÖBACH, 1976). 

 
Figura 20 - O conceito de Design Ambiental por Löbach (1976) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Löbach, 1976, p. 17. 

 

É preciso entender que Bonsiepe (1997) também sugeriu esse olhar atento das 

profissões projetuais para os fenômenos do Meio Ambiente. Para ele, o crescimento 

populacional, a exploração de recursos naturais, a perturbação do equilíbrio ecológico e os 

efeitos da própria atuação projetual sobre a natureza necessitam, não só receber maior atenção, 

como impulsionar o senso de responsabilidade aos novos designers. Estes, devem se 

preocupar com o perfil energético dos produtos, inventando novos padrões de projeto e 

aderindo a melhores processos para o design ecologicamente compatível. 

Numa época em que pensar e produzir o Design já se demonstrava em transição, 

Bonsiepe (1997) propôs três maneiras básicas de reinterpretar o chamado Bom Design3: 

● Na primeira perspectiva, o design é relacionado ao melhoramento de funcionalidades; 

                                                
3 O movimento “Bom Design”, apresentado originalmente na metade do século XX e aclamado em exposições do Museu de 

Arte Moderna-MoMA à época, traduzia o pensamento no campo do Design, em que era dada uma visão apenas externa dos 
produtos. O foco era a forma, a função, os materiais e as questões da produção industrial. Embora a relação estreita entre 
forma e função apontasse para o valor da performance do produto, o produto em si era julgado, isoladamente, fora do seu 
contexto de uso (BUCHANAN, 2000). 
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● Na segunda perspectiva, o design deve ter características que apresentem diferencial 

frente aos similares; 

● Na terceira perspectiva, o design é relacionado à responsabilidade sociocultural. 

 

Enquanto as duas primeiras encontram-se mais consolidadas, quando se faz referência 

ao Bom Design, com relativo domínio por parte dos projetistas nos processos técnicos, a 

terceira perspectiva ainda carece de atenção e integração com a responsabilidade 

socioambiental compartilhada, tanto por parte dos designers, quanto dos usuários. Este 

conceito de responsabilidade compartilhada, oriundo da PNRS (BRASIL, 2010), trata do 

comprometimento pelo ciclo de vida dos produtos, estabelecendo a cooperação entre as 

diferentes esferas do poder público, do setor empresarial, e dos demais segmentos da 

sociedade, principalmente pertencentes a grupos estratégicos interessados (stakeholders), 

para a gestão integrada de todo o ciclo de vida do produto; especialmente, no fim de sua vida 

útil, quando se apresentam na forma de subprodutos (YE et al., 2013; KINOBE et al., 2015). 

Dister Rams (1970) também propôs princípios para se reconhecer o bom design. 

Elencou 10 deles: inovação, utilidade, boa estética, possibilidade de compreensão, discrição, 

honestidade, durabilidade, detalhista, amigável ambientalmente, essencialista. 

O Design, quando assume as 3 interpretações propostas por Bonsiepe (2011), bem 

como os 10 princípios propostos por Rams (BEHLING, 2019), apropria-se do papel de agente 

estratégico, pois promove a interação de experiências individuais dos atores sociais, por meio 

de métodos e técnicas, que elevam, concomitantemente, todas as aspirações, tangíveis e 

subjetivas, ao patamar colaborativo, em que a percepção projetual torna-se mais holística 

(CARDOSO, 2013). 

A esse princípio, Cardoso (2013) dá o nome de pensamento sistêmico e o considera a 

maior e mais importante contribuição da área do Design frente às restrições dispostas pelo 

“mundo complexo”. Para fortalecer este conceito, a integração e a comunicação são vertentes 

imperativas, pois aumentam a variedade de pontos de vista acerca do problema, buscando o 

entendimento global da situação e não das variáveis, separadamente. 

Acerca do papel sociocultural no fazer do Design, é recomendável que se procure ter 

atenção às bases culturais locais, quando reais. Isto não significa, necessariamente, conservar 

as formas e os materiais empregados no processo, significa avaliar as possibilidades criativas 

originais. Os materiais modernos e os novos sistemas de produção tomarão o lugar dos meios 

primitivos, conservando, assim, não as formas, mas a estrutura profunda daquelas 

possibilidades criativas (BO BARDI, 1994). 
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Alinhando-se aos preceitos de Löbach (1976) e Bonsiepe (2011) quanto ao Design 

Ambiental; e, também, ao que pontuaram Cardoso (2013) e Bo Bardi (1994) quanto aos 

aspectos de visão sistêmica e quanto à questão sociocultural local fazer-se presente nos 

processos projetuais, mantém-se algumas correntes contemporâneas do fazer o Bom Design. 

O movimento do Design Circular, por exemplo, que vem crescendo por todo o mundo 

nos últimos anos, oferece este novo olhar para a presença e produção humana no planeta. É 

uma visão de futuro, que nos permite trabalhar por uma indústria mais saudável e regenerativa, 

em que a ideia de valor seja mantida em circulação de forma intencional por vários ciclos e 

cadeias produtivas (SMANIOTTO, 2020). 

Este movimento reside na fonte do pensamento de Design, que é concebido do “Berço 

ao Berço” (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002). O pensamento de Design do Berço ao 

Berço, que se tornou metodologia, surgiu em oposição à ideia de que a trajetória do produto 

deve ser considerada do Berço ao Túmulo – expressão usada na Análise de Ciclo de Vida 

(ACV) que, por sua vez, é usada para descrever o processo linear de extração, produção e 

descarte, tradicionalmente usado na indústria e no consumo (RODRIGUES, 2018). A 

diferença entre o processo de Design de produto do “Berço ao Berço” e do “Berço ao Túmulo” 

encontra-se esquematizada na Figura 21. 

 

Figura 21 - Esquema de Design do “Berço ao Berço” e Design do “Berço ao Túmulo” 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em ZHOU, 2020. 

 

Para a indústria do “Berço ao Berço”, a ideia central é a de que os recursos sejam 

geridos em lógica circular, em que cada passagem de ciclo, torna-se novo “berço” para 

determinado material. Dessa forma, substitui-se o modelo linear por sistemas cíclicos, 

permitindo que os recursos sejam reutilizados indefinidamente; e, que circulem em fluxos 
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seguros e saudáveis – para os seres humanos e para a natureza (TENNENBAUM; GEJER, 

2021). 

O Design vem desempenhando o papel de coordenação de importantes ações, que 

visam à tratativa de problemas que afetam grande parcela da sociedade, fomentando novas 

formas do fazer, por meio da interdisciplinaridade entre diversas áreas e, principalmente, 

valorizando o papel das pessoas. Para que melhorias com o Design aconteçam, e, soluções 

para produção e consumo mais sustentáveis sejam desenvolvidas, faz-se necessário entender 

a importância do planejamento, do entendimento do problema e dos novos processos de 

execução de projetos (WEETMAN, 2019). 

Novas ferramentas, como o uso da parametrização em Design, têm demonstrado 

potencial como método de projeto; principalmente, quando aliado às experimentações 

paramétricas computacionais prévias (CAMPOS, 2017). Acredita-se que estas ferramentas 

podem contribuir para a otimização da produção e, consequentemente, para a Circularidade. 

 

2.5.2 A parametrização no processo de Design 

 

O termo parâmetro, conforme a área em que atua, assume especificidades diferentes. 

Na matemática, trata-se da designação atribuída a variável com função especial, como a 

função de individualizar os elementos de uma determinada família, enquanto que em ambiente 

computacional, o termo parâmetro assume-se como uma variável, que deve ser dada um valor 

específico durante a execução de um programa ou de um procedimento dentro de um 

programa. Em outras palavras, os parâmetros determinam os limites de atuação (PEDRO, 

2017). 

A Parametrização, habilitada no contexto do Design, pode ser considerada como a 

transferência conceitual, que nasceu nas bases do Formalismo4 dos meios artísticos, sendo 

também teoria bastante explorada no sentido linguístico (CHOMSKY, 1957). 

Esta associação ao campo da Linguística torna-se importante; pois, a Parametrização, 

em especial para os campos do Design de Produto e das edificações em Arquitetura, é 

frequentemente associada ao estabelecimento da Gramática da Forma (Shape Grammar), que 

pode ser entendida como o Formalismo do Processo de Design (CELANI; CYPRIANO; VAZ, 

2006) por ter, como uma de suas características, a valorização do aspecto geométrico dos 

resultados obtidos com a experiência visual e a estética, reforçando a forma além do conteúdo. 

                                                
4 Teoria do campo das Artes, que dá preponderância aos elementos visuais de uma obra, tais como forma, 

composição, cores e estrutura (BUENO, 2006). 
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Segundo Stiny e Gips (1972), são necessários quatro componentes básicos para o 

desenvolvimento da Gramática da Forma: conjunto finito de formas, conjunto finito de 

relações espaciais, conjunto finito de regras e forma inicial. Finalizada a definição desses 

elementos, inicia-se a iteração, ou seja, a aplicação sucessiva de regras sobre a forma inicial 

selecionada, até que se obtenha a composição desejada (CELANI, 2008). 

De forma ampla, a Parametrização consiste em desenvolver processo de 

comportamento rígido com informações estruturadas. Qualquer entrada de informações 

durante a sessão de desenho pode ser considerada como parâmetro, a fim de produzir 

variações no desenho (HEU et al., 2015; CHRONIS et al., 2012; CELANI et al., 2011). 

Portanto, a Parametrização no campo do Design pode ser entendida como processo, 

que se baseia na definição dos parâmetros variáveis em determinado modelo e nas relações 

topológicas entre suas partes. A partir da modificação destes parâmetros, o modelo é alterado, 

mantendo-se suas relações topológicas. Normalmente, envolve lógica matemática, baseada 

em algoritmos e equações, que permite o uso de inteligência artificial para otimização do 

processo (CAMPOS, 2017). 

O Método Paramétrico viabiliza maior controle sobre os projetos, inclusive 

possibilitando maior exploração formal, em virtude da possibilidade de geração de formas 

secundárias pela combinação das formas iniciais. Outra vantagem do uso da Parametrização 

é que permite organizar o problema de design, destacando claramente o processo de projeto e 

as relações intrínsecas entre as partes (SEDREZ; CELANI, 2014), ilustrada pela Figura 22, a 

seguir. 

Schumacher (2016) afirma que o Design Paramétrico consiste na ferramenta usada 

para conceber estruturas e construir elementos baseados em parâmetros, escolhidos pelo 

designer, com a ajuda da tecnologia CAD5. Wassim Jabi (2013) considera o Design 

Paramétrico como processo, baseado em pensamento com algoritmos, que permite a 

expressão de parâmetros e regras; juntos, estes definem, codificam e esclarecem a relação 

entre o objetivo do projeto e a resposta do projeto. 

Tomando-se as definições apresentadas, entende-se que o Design Paramétrico consiste 

no processo baseado nas tecnologias CAD, em que os diversos elementos de configuração são 

definidos por parâmetros estabelecidos, os quais possuem relações entre si, delimitadas pelo 

designer, que determina o resultado final (PEDRO, 2017). 

 

                                                
5 Sigla em inglês para Computer Aided Design, que significa Projeto Auxiliado por Computador (TRENTIN, 

2009). 
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Figura 22 - Exemplo de definição de parâmetros para projeto de utensílio 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em PEDRO, 2017. 

 

Considerando o uso das tecnologias CAD para a corporificação da ideia de projeto e 

o uso de modelos digitais, que tornem visualmente perceptíveis a solução do problema, 

convém compreender também a lógica do processo denominado Modelagem Paramétrica. 

O objetivo primário, em qualquer software de modelagem, reside na concepção de 

modelo virtual. Todavia, ao contrário do que acontece com alguns desses softwares, onde se 

concebe o projeto através da manipulação direta das geometrias, nos softwares paramétricos 

o designer necessita estabelecer as diferentes relações entre os vários parâmetros, para deste 

modo produzir um resultado. Ou seja, na Modelagem Paramétrica o que se manipula 

diretamente na interface do software são os parâmetros atribuídos ao elemento tridimensional 

e não, a sua forma. A diferença está ilustrada nas Figuras 23 e 24, a seguir. 

Na Figura 23, exemplificada com a interface gráfica do software SketchUp, geometrias 

tridimensionais foram modeladas no programa que se utiliza de manipulação direta do 

designer sobre os modelos através de ferramentas de criação e transformação do modelo, tais 

como: 1. Retângulo; 2. Círculo; 3. Polígono; 4. Empurrar/Puxar; 5. Siga-me; 6. Escala 

(SKETCHUP PRO, 2017). 
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Figura 23 - Software de modelagem CAD: manipulação direta das geometrias 

 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de imagem de IBERCAD, 2021. 

 

Figura 24 - Software CAD de Modelagem Paramétrica: inserção de parâmetros para gerar geometrias 

  
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de imagem de Rhinoceros 6, 2021. 

 

Na Figura 24, exemplificada com a interface gráfica do software paramétrico 

Rhinoceros versão 6, com a ferramenta Grasshopper® incorporada (RHINOCEROS 6, 2020), 

a geometria tridimensional foi modelada, através da manipulação indireta pelo designer, em 
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que se projeta/configura por meio de parâmetros sobre o modelo, inserindo-lhe atributos (1- 

Geometry; 2-Surface Box; 3- Divide Domain); e; também; utilizando os chamados Sliders (4, 

5 e 6), que atuam com a função de entrada de informação para a programação, ajustando 

valores numéricos associados aos atributos, a partir da ação sobre um controle deslizante 

(SILVA, 2017). 

A vantagem do uso de software paramétrico no processo de Design é que, com a 

inserção dos parâmetros, o designer experimenta as alternativas de projeto e, diante das 

restrições de cada contexto em específico, faz a tomada de decisão. E, principalmente, pode 

mais tarde aproveitar a base de dados inserida, originalmente, para modificações pontuais 

posteriores no modelo, sem ter que refazê-lo, partindo do zero, a cada novo contexto de 

condicionantes. Isto ocorre, pois todas as soluções daquele modelo tridimensional são 

representações geométricas semelhantes, que pertencem a um esquema com dependências 

dimensionais, relacionais ou operativas (PEDRO, 2017). 

Em novos processos tecnológicos de Design o uso de soluções fixas é rejeitado, 

abrindo caminho para a exploração das diversas potencialidades. Esta abordagem permite ao 

designer conceber novas informações de modo mais eficiente e em tempo real no projeto. O 

número de alternativas possíveis de se gerar, usando o Design Paramétrico é infinito; de 

maneira que, ao atribuir diferentes valores aos parâmetros, são criados casos particulares para 

cada contexto específico de Design (PEDRO, 2017). 

 

2.5.3 Design Paramétrico e Customização em Série: ferramentas para a P+L 

 

Em se tratando de pesquisa que considera a P+L, processos que usam o Design 

Paramétrico podem inclusive contribuir com a produção ecoeficiente. Mais eficientes, em 

princípio, do ponto de vista do processo de criação, pois o Design Paramétrico tem potencial 

para a customização em série, com o estabelecimento da soma de parâmetros integrada, a 

partir da produção digital, que possibilita a geração de diversas soluções, todas provenientes 

de um mesmo modelo inicial; porém, ajustáveis às especificidades de cada contexto 

(KARZEL; MATCHA, 2009), como exemplifica a Figura 25, a seguir, com esquema 

ilustrativo de Projeto de Design Paramétrico para a cadeira por Marco Hermmeling, extraída 

da revista eletrônica Urukia Magazine (2021, online). 

Conforme a Figura 25, a partir do problema, o designer estabeleceu parâmetros de 

entrada (input) que, ao serem processados por meio da programação de algoritmos, via 

software de Design Paramétrico, permite a geração de várias soluções (output) – soluções 1, 

2, 3, sucessivamente, viabilizando as alternativas de 1 a 5, até se atingir a alternativa adequada. 
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Figura 25 - Projeto de Design Paramétrico para cadeira por Marco Hermmeling 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em imagem de Urukia Magazine., 2021, online. 

 

Processos que usam o Design Paramétrico são mais eficientes também do ponto de 

vista da fabricação, indo do software de Modelagem Paramétrica diretamente à bancada de 

confecção – sem uso de moldes, por exemplo – e, usando quantidade programada de material 

para o produto final; diminuindo, assim, o desperdício de matérias-primas no processo e nas 

operações, bem como sem aumentar tempo de produção (VIARO, 2014). 

Dessa forma, os modelos paramétricos colaboram com agilidade de ajustes e geração 

de opções de design, enquanto os processos de fabricação auxiliados por computador 

otimizam a produção de modelos físicos com a confecção final do produto (MARIA; 

ROMCY; DE MELO TINOCO, 2015). Na Figura 26 a seguir, exemplo de produção 

proveniente de Design Paramétrico customizado, que abarcou essas características de maior 

eficiência. 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

(SEBRAE, 2020), em pequenas e médias tiragens de objetos, a impressão diretamente do 

software de modelagem tridimensional é, atualmente, a forma de produção mais rápida do que 

muitos métodos de produção padrão, simplesmente pela redução do tempo necessário para 

fabricar as ferramentas e moldes empregados na produção tradicional. O tempo de resposta 

reduzido no projeto e na produção constitui-se em valor agregado significativo para a indústria 

mais eficiente. 
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Figura 26 - Variabilidade de cores nas peças de face shield impressas diretamente da Modelagem 

Paramétrica 

 
Fonte: SEBRAE, 2020. 

 

Outro ponto, que confere maior otimização, é quando indústrias decidem fabricar suas 

próprias peças, em vez de terceirizar sua fabricação. Isto reduz os custos de logística; e, 

ocasionalmente, permite iterar rapidamente os layouts e aprimorar o controle de qualidade. 

Mais um benefício dos produtos de fabricação digitalizada, pela possibilidade de ser restrita 

e local, trata-se da proteção de patentes, tornam-se, muito mais vulneráveis a cópias, os 

projetos que são compartilhados com vários fabricantes (SEBRAE, 2020). 

Outros exemplos de produtos que possuem a customização em série e a fabricação 

digital como vantagens na linha de produção são os do setor automobilístico. Fabricantes 

alemães, por exemplo, já utilizam impressão 3D na sua linha de produção e chegam a ter 

redução de 91% com custos de ferramentas em toda a montagem, por conta da adoção da 

fabricação digital para a customização. Laboratórios de carros de Fórmula 1 (F1) também 

apresentam a produção otimizada pela fabricação digital e customização em série. Eles 

chegam a contar com estoque de aproximadamente 2.000 peças impressas em diferentes cores 

e modelos, que têm mais de 10 aplicações em sua linha de produção. São utilizadas, nos carros 

de corrida, cerca de 100 peças fabricadas digitalmente e usadas diretamente nos automóveis, 

que pode ser visto na Figura 27, a seguir (TECNICON, 2019). 
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Figura 27 - Carro F1 fabricado com peças obtidas da impressão 3D: da impressora para o automóvel 

 
Fonte: RENAULT, 2019. 

 

Quanto à variabilidade de materiais aplicados na fabricação digital, com o uso do 

Design Paramétrico e da Customização, encontra-se uma gama bastante diversificada. Além 

dos plásticos usados como matéria-prima para impressão 3D, o cimento já se configura como 

material utilizável para fabricação digital de artefatos e edificações térreas, inclusive no Brasil 

(INOVAHOUSE3D, 2020). 

Em 2020, foi finalizada a primeira casa impressa em 3D no país, confeccionada com 

material cimentício. O experimento foi resultado de trabalho final de graduação no curso de 

Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

(INOVAHOUSE3D, 2020), que também utilizou as sobras de argamassa, usadas na impressão 

da edificação, para a impressão de mobiliários em cimento e artefatos cimentícios decorativos. 

Desta forma, pôde-se obter ainda maior aproveitamento das matérias-primas no processo, 

diminuindo os desperdícios (3D HOME CONSTRUCTION, 2021). 

Os exemplos de peças cimentícias, customizadas e impressas em 3D, estão 

apresentados na Figura 28, a seguir. Investigações acerca da aplicabilidade das conchas de 

moluscos, como agregado em materiais de construção à base de cimentícios, demonstraram 

bons resultados em termos mecânicos e de densidade (FALADE, 1995). 
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Figura 28 - Mobiliário e artefatos cimentícios fabricados por impressoras 3D 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em 3D HOME CONSTRUCTION, 2021. 

 

Na região Nordeste, tem surgido pesquisas com o potencial de uso das conchas de 

moluscos em produtos da Construção Civil como em placas cimentícias (TENÓRIO et al., 

2018), em massa de porcelanato para revestimentos (FULGÊNCIO et al., 2018) e em 

constituição para concreto de cimento Portland (SILVA, 2019). 

Resultados assim demonstram o potencial de uso de materiais alternativos, antes vistos 

como resíduos, e, que podem transformar a cadeia produtiva, quando são considerados 

subprodutos com maior valor agregado. 
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2.6 Da Placa cimentícia a outros artefatos com conchas de Sururu  

 

2.6.1 Desempenho técnico do protótipo de referência: placa cimentícia 

 

A parametrização de revestimento cimentício composto por conchas de Sururu para 

uso residencial partiu da análise de protótipo de referência de placa cimentícia para piso, 

ilustrado na Figura 29, destinado à pavimentação externa, que utilizou a concha de Sururu em 

substituição parcial de um dos agregados na composição do concreto (TENÓRIO et al., 2018). 

 

Figura 29 - Protótipos de placas cimentícias com uso de concha de Sururu 

 
Fonte: Tenório et al., 2018. 

 

Constatou-se que a composição do protótipo obteve resultados satisfatórios em termos 

de desempenho mecânico, bem como no atendimento às normativas técnicas aplicáveis à 

placa cimentícia para piso de uso externo produzida com matérias-primas convencionais 

(TENÓRIO et al., 2018). 

Analisando a composição do protótipo de referência, desenvolvido por Tenório et al. 

(2018), percebeu-se que, na substituição de parte da areia grossa – matéria-prima 

convencionalmente adotada como agregado miúdo na argamassa para confecção de placas 

cimentícias – pela concha de Sururu triturado à mesma granulometria, a resistência da peça 

manteve-se dentro dos preceitos da NBR 9781:2013 (ABNT, 2013), norma que estabelece a 

especificação e os métodos de ensaio para que as peças de concreto destinadas à pavimentação 

tenham resistência à compressão, dentro da faixa ideal de trabalho. 
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Outro ponto relativo ao protótipo de referência, que chamou a atenção foi a análise 

granulométrica realizada com a matéria-prima concha de Sururu, em comparação à mesma 

análise realizada com o agregado miúdo de composição convencional, a areia. A análise 

granulométrica é aquela que determina as dimensões e proporções das partículas, quando do 

uso de amostras de solo e segue a metodologia normatizada pela NBR 7181:2016 (ABNT, 

2016). 

Considerando que a faixa de diâmetro das partículas adotada no protótipo de referência 

para os agregados miúdos ficou entre 0,6 mm e 2,0 mm, conforme a NBR 7211:2005 (ABNT, 

2005), pôde-se observar que, nas curvas granulométricas, resultantes da análise 

granulométrica da concha de Sururu triturada e dos grânulos de areia, ambos os materiais 

apresentaram características muito semelhantes no tocante às estruturas granulométricas, 

como mostram as Figuras 30 e 31, respectivamente, confirmando a hipótese de que, na 

formulação da argamassa para o protótipo, o uso parcial da concha de Sururu- combinada à 

areia - não acarretou prejuízo quanto à boa intersecção entre as partículas desses agregados. 

 

Figura 30 - Curva granulométrica da areia       Figura 31 - Curva granulométrica da concha de Sururu  

 

Fonte: Tenório et al., 2018. 

 

Foi realizada também a análise termogravimétrica (TGA) da concha de Sururu (Figura 

32, a seguir) por Tenório et al. (2018), para que fosse observado como se comportam os 

grânulos do material, quando submetidos à exposição a altas temperaturas. O ensaio 

demonstrou resultados positivos quanto a este indicador, pois comprovou que, após os 

processos de lavagem e secagem manual, a concha de Sururu já se mostrava livre de 

resguardar algum teor significativo de matéria orgânica, visto que ao ser superaquecido o 

material só começou a perder massa, a partir de 300 ºC de temperatura; e, apenas em torno de 

700ºC, teve perda de massa mais significativa. 
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Os resultados obtidos por Tenório et al. (2018) demonstraram características 

importantes sobre a concha de Sururu, quando do uso como matéria-prima para pisos e 

revestimentos de áreas externas, pois significa que a matéria-prima continua estável em 

termos de massa, mesmo se submetida à incidência constante de radiação solar direta e 

indireta e, consequentemente, de calor. 

 
Figura 32 - Análise Termogravimétrica da concha do Sururu 

 

Fonte: Tenório et al., 2018. 

 

Na análise das características técnicas do protótipo de referência, ficou constatado que 

a matéria-prima, concha de Sururu, apresenta bom desempenho mecânico e de resistência à 

compressão, quando usada em substituição de parte do agregado miúdo (areia) na formulação 

de placa cimentícia para piso de uso externo. 

 

2.6.2. Outros artefatos com conchas de Sururu para Construção Civil 

 

Posteriormente à análise do protótipo de referência, foi verificada a existência de 

outros produtos desenvolvidos para o mercado da Arquitetura e Construção Civil, que 

tivessem o uso das conchas de Sururu em sua confecção, identificando tanto os que já se 

encontravam em comercialização no mercado, quanto os provenientes de pesquisa acadêmica. 

Constatou-se a existência dos produtos, cujas tipologias, tipos de aplicação e ano de 

apresentação, encontram-se dispostos no Quadro 2, a seguir. 
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A argamassa decorativa, também conhecida no mercado da Construção Civil como 

“textura”, compõe o grupo de produtos que fazem parte do Projeto Maceió Mais Inclusiva 

que, em parceria com o Instituto A Gente Transforma (Instituto AGT) – e o arquiteto e 

designer Marcelo Rosenbaum, promoveu iniciativas de criação de produtos com a concha de 

Sururu e outros projetos, alinhados com a lógica da Economia Circular desde o ano de 2017 

(INSTITUTO AGT, 2021). 

 

Quadro 2 - Produtos para o setor da Arquitetura e Construção Civil com o uso da concha de Sururu 

PRODUTO/ 

TIPOLOGIA 

TIPO DE 

APLICAÇÃO 

LOCAL DE 

APLICAÇÃO 

FOTO 

ILUSTRATIVA 

DO PRODUTO 

ANO DE 

APRESENTAÇÃO 

 PÚBLICA 

COMERCIALIZAÇÃO 

 NO MERCADO 

 

 

 

Argamassa 

decorativa 

 

 

 
Revestimento 

de paredes 

 

 

 
Interior 

 

 

 

 
2019 

 

 

Sim, 
 desde 2020 

 

 

Luminária 

 
Parede, mesa 

ou  

teto 

 
 

Interior 

 

 
 

2019 

 
 

Não 

Bloco cimentício 

vazado 

(cobogó) 

 

Paredes e 
divisórias 

 

Exterior e 
interior 

 

 

 
2020 

 

Sim,  
desde 2021 

Argamassa de  

assentamento e 

revestimento 

 

Divisórias 

 

Interior 

 

_ 

2019 

(Pesquisa 
acadêmica) 

 

Não 

 

Tijolo  

 

Vedação/ 

divisórias 

 

Exterior e 

interior 

 

_ 

2021 

(Pesquisa 

acadêmica) 

 

Não 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A argamassa destina-se à aplicação em paredes de áreas internas; e, ao todo, são 3 

modelos de texturas, que apresentam o cascalho produzido a partir da casca do Sururu em 

diferentes granulações, misturadas à formulação. O produto, criado também com parceria do 

designer alagoano Rodrigo Ambrósio, pertence à indústria de Tintas e Texturas de Alagoas, 
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com distribuição nacional e começou a ser comercializado no ano de 2020 (INSTITUTO 

AGT, 2021). 

Outro produto, que usa a concha de Sururu em sua produção, é a luminária lançada 

por empresa paulista de distribuição nacional, que também foi fruto da iniciativa do Projeto 

Maceió Mais Inclusiva, juntamente com o Instituto AGT. Participou desse projeto, além de 

Marcelo Rosenbaum e Rodrigo Ambrósio, o artesão do bairro do Vergel do lago, Itamácio. 

Foram lançados dois modelos de luminárias, com uma e duas lâmpadas. As peças podem ser 

aplicadas à parede como arandela, peça de mesa ou no teto. A luminária de Sururu foi também 

apresentada em mostra internacional de design, na cidade de Milão-Itália, em setembro de 

2021 (INSTITUTO AGT, 2021). 

O bloco vazado (cobogó6) foi outro produto voltado à Construção Civil, confeccionado 

com concha de Sururu, que foi fruto da criação dos três profissionais. O elemento construtivo 

foi produzido pela comunidade do bairro do Vergel do Lago, que recebeu treinamento em 

oficinas oferecidas pelo Projeto Maceió Mais Inclusiva. As fôrmas para o cobogó foram 

confeccionadas por Itamácio, com material reciclado (INSTITUTO AGT, 2020). 

Como produtos derivados de pesquisa acadêmica com a concha de Sururu, foram 

encontrados o estudo de produção de argamassa de assentamento e revestimento de Menezes 

(2019) e o de tijolos de Costa (2021). A pesquisa de Menezes (2019) propôs avaliar a 

viabilidade técnica de produção de argamassa de assentamento e revestimento com a 

incorporação da concha de Sururu em sua composição, em que obteve resultados 

comprovados de que argamassas com teor de até 20% de concha de Sururu, apresentam 

índices de consistência, absorção de água e resistência à compressão semelhantes à argamassa 

convencional, viabilizando o uso para a finalidade estudada. 

A pesquisa de Costa (2021) estudou o processo de fabricação de tijolos solo-cimento, 

utilizando a concha do Sururu como matéria-prima alternativa, analisando-o com base nas 

escolas de pensamento de Cradle to Cradle e Ecologia Industrial. 

Os artefatos e pesquisas citados demonstraram e continuam a demonstrar o potencial 

e versatilidade do uso da concha de Sururu e que apresentam o leque de alternativas viáveis 

para o uso da concha como subproduto de valor para a cadeia produtiva do CELMM e de 

incremento estratégico para a Economia Circular no estado de Alagoas. 

                                                
6 Elemento inventado por dois comerciantes e um engenheiro radicados no Recife no início do século XX - 

Coimbra, Boeckmann e Góes. O cobogó – iniciais dos sobrenomes para batizar o produto – foi inicialmente 

concebido como um simples elemento pré-fabricado, próprio para ser construído em série, baseado em uma 

retícula vazada sobre uma placa prismática de concreto. O elemento permite a passagem da ventilação natural, 

ao mesmo tempo em que reduz a incidência da luz solar, características que os adequam para projetos em lugares 

de clima quente e úmido (VIEIRA; BORBA; RODRIGUES, 2012). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 Caracterização da pesquisa e do percurso investigativo: linha do tempo 

 

Enquanto pesquisa científica, este estudo caracteriza-se como pesquisa aplicada, de 

natureza tecnológica, com abordagem quali-quantitativa. Trata-se de pesquisa aplicada pelo 

uso de experimentações e análises comparativas, uma vez que a pesquisa aplicada visa gerar 

novos conhecimentos, bem como novos processos para a solução de problemas específicos 

existentes; e, com objetivo prático (JACOBSEN, 2009). Essa pesquisa também se caracteriza 

como de natureza tecnológica, por incorporar inovações tecnológicas e aperfeiçoamentos 

técnico-científicos (VALERIANO, 1998; COSTA; COSTA, 2014) a protótipo de referência, 

a partir do Design Paramétrico. 

A problemática, identificada e apresentada no tópico 1.2 dessa Introdução, foi a 

geração em larga escala do subproduto concha de Sururu, descartado às margens da orla 

lagunar do Bairro do Vergel do Lago na cidade de Maceió-AL. A partir desse problema de 

pesquisa e do protótipo de referência, o estudo pressupôs que ao parametrizar modelo de 

revestimento cimentício para uso residencial, com conchas de Sururu em sua formulação, 

contribuiria tanto para o desenvolvimento de solução para o problema do descarte inadequado, 

quanto para o aprimoramento de tecnologia socioambiental, por meio do Design, 

materializando novo produto para uso na Construção Civil. 

A abordagem dessa pesquisa é quali-quantitativa, pois “[...] interpreta as informações 

quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados qualitativos mediante a observação” 

e análise (KNECHTEL, 2014, p. 106). Considera-se que a abordagem quali-quantitativa, em 

pesquisas com temáticas relacionadas ao Design, apresenta-se como mais adequada para 

melhor explorar as questões pouco estruturadas, os territórios ainda não mapeados, os 

horizontes inexplorados, os problemas que envolvem atores, contextos e processos; incluindo, 

problemas no eixo de projetos de produtos, cujas origens são qualitativas (ENSSLIN; 

ENSSLIN; VIANNA, 2007). 

As informações quantitativas que precisavam ser identificadas e interpretadas para uso 

na pesquisa foram os parâmetros de caráter normativo. A Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) – que edita as Normas Brasileiras (NBR) – foi a fonte para se pesquisar 

sobre as normas relativas a pisos e revestimentos cimentícios. Nelas pôde-se identificar 

recomendações dimensionais restritivas quanto a formatos de peças, espessuras e relevo, por 

exemplo. Informações qualitativas também se fizeram presentes nas normativas relacionadas 

a pisos cimentícios, que estabeleceram restrições quanto à origem dos pigmentos para se tingir 
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adequadamente as placas. Dados qualitativos puderam também ser coletados, através da 

análise de similares, que foi realizada em catálogos técnicos-comerciais de revestimentos 

existentes no mercado. 

Quanto aos seus objetivos, essa pesquisa caracteriza-se como descritiva, experimental 

e analítica. Descritiva, pois observou, registrou, analisou e correlacionou fatos e fenômenos 

(variáveis) (BERVIAN, 2002, p. 66). Tais observações, registros, análise e correlações 

ocorreram, principalmente, na FASE 2 desta pesquisa, quando da análise do protótipo de 

referência frente aos similares de mercado para seleção dos critérios estético-formais. 

Essa pesquisa teve objetivo experimental, visto que está relacionada a experiências, 

geração de inovações, testes de materiais, elaboração e formulação de novos elementos, 

simulação de eventos, estudos de laboratório e/ou estudos com protótipos, estudos de amostras 

criteriosas (JUNG, 2004). 

É tida como analítica por realizar a análise dos dados coletados, utilizando 

especificações de normas técnicas como parâmetros. As pesquisas analíticas envolvem o 

estudo e a avaliação aprofundados de informações disponíveis na tentativa de explicar o 

contexto do fenômeno (THOMAS; NELSON, 1996). 

A Figura 33 apresenta a linha de tempo, referente ao percurso investigativo da 

pesquisa, que teve início em agosto de 2018, com o ingresso da pesquisadora no PPGTEC-

Ifal. De agosto de 2018 a dezembro de 2019, foram cumpridas as disciplinas obrigatórias e 

optativas do Mestrado Profissional. 

 

Figura 33 - Linha do Tempo: percurso investigativo da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

A pesquisa iniciou em dezembro de 2019, quando foi escolhido o tema; e, o escopo 

foi se delineando no primeiro trimestre do ano de 2020, principalmente, após a definição da 

problemática, delimitação geográfica da pesquisa e visita in loco para imersão no contexto da 
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comunidade do Vergel do Lago e na rotina dos atores sociais envolvidos no processo de pesca 

e beneficiamento do Sururu às margens do CELMM. 

Na segunda quinzena do mês de março de 2020, vieram os decretos estaduais 

decorrentes do cenário de pandemia pelo coronavírus e da COVID-19. Com isto, todas as 

atividades acadêmicas passaram a ser ministradas à distância, entre orientações à pesquisa e 

participação nas disciplinas optativas a serem cursadas para integralização dos créditos. Em 

julho de 2020, os créditos necessários ao Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais 

haviam sido cumpridos, restando apenas os créditos de Exame de Qualificação e Defesa de 

Dissertação, cujos prazos foram prorrogados pelo colegiado, em função também da pandemia. 

Nesse período, as ideações para parametrização do revestimento começaram a se 

desenvolver, com pesquisas de similares de mercado para formatação de modelos e 

aprofundamento de conhecimentos das normas pertinentes e dos parâmetros dimensionais e 

técnicos restritivos nelas contidos. No segundo semestre de 2020, foram geradas as primeiras 

modelagens computacionais no software Rhinoceros, usando os critérios estético-formais 

selecionados e os parâmetros normativos identificados. 

No primeiro trimestre de 2021, houve a oportunidade de inscrever o projeto de 

pesquisa em seleção nacional para aperfeiçoamento e oportunidade de fomento, promovida 

pelo SEBRAE, por meio do edital Catalisa. O “[...] objetivo do Programa Catalisa Nacional é 

acelerar o processo de inovação para pesquisas que possam gerar potenciais empresas, 

governo, academia e sociedade, ampliando as trocas de conhecimento de modo digital, 

democrático e escalável” (SEBRAE, 2021). O Projeto de pesquisa foi selecionado entre 1000 

pesquisas no Brasil e entre 28, no estado de Alagoas. Foram oferecidas capacitações de forma 

remota, tendo em vista o contexto de pandemia, nas quais foram abordados temas sobre: 

empreendedorismo e inovação, com base nos princípios da inovação aberta. Em 2022, será 

aberto edital do Programa, em segunda etapa, para seleção de pesquisas a serem fomentadas 

para projeto e implantação de microempresas na área de inovação e tecnologia.  

Considerando o contexto de pandemia pelo coronavírus, devido aos riscos inerentes à 

COVID-19, fez-se necessário a readaptação das experimentações para a modelagem física do 

revestimento, prevista a princípio para ser realizada nos laboratórios de Materiais e de Solos 

do Ifal - Campus Maceió e/ou do Campus Palmeira dos Índios, sendo estruturado Home Lab 

(ambiente de testes caseiro), que foi adotado como instrumento metodológico, enquanto lócus 

experimental para a criação de protótipos. 

De acordo com Vianna et al. (2012), o protótipo constitui-se na tangibilização da ideia, 

passando-a do abstrato para o concreto; no caso deste estudo, também do computacional para 

o físico, mesmo que essa passagem seja simplificada, com o intuito de propiciar validações. 
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Os autores destacam que a prototipação também consiste em instrumento de aprendizado sob 

dois aspectos: 1. Da ótica da equipe de projeto (níveis de fidelidade) e 2. Do ponto de vista 

do usuário (níveis de contextualidade). 

Nesse estudo, a prototipação foi delimitada ao aspecto 1, cuja ênfase é aprender 

fazendo para que, ao materializar e dar forma à ideia, os níveis de fidelidade da solução 

modelada aumentem ao longo do processo. Para o aspecto 1, o protótipo pode ser a 

representação conceitual ou análoga da solução (baixa fidelidade), a representação de aspectos 

da ideia (média fidelidade) e/ou a representação mais próxima possível da solução final (alta 

fidelidade), conforme Vianna et al. (2012). 

Assim, em janeiro de 2021, foi estabelecido o Home Lab, simulando ferramentas e 

condições ambientais, para que se pudesse realizar os experimentos de prototipação física dos 

modelos para o revestimento. O Home Lab foi instalado em residência de vilarejo litorâneo 

no município de Marechal Deodoro, a cerca de 20 km da capital alagoana. 

Seguindo as medidas sanitárias estabelecidas pelos decretos estaduais, em fevereiro 

de 2021, foi realizada a segunda visita à comunidade do Vergel. Na comunidade, foi adquirida 

a quantidade de conchas de Sururu , matéria-prima principal dos experimentos, fornecida por 

marisqueira do bairro, que trabalha no Instituto Mandaver7 e que também faz parte da cadeia 

produtiva da região do CELMM. No mesmo mês, foram adquiridas as demais matérias-

primas, bem como instrumentos e utensílios básicos, necessários aos experimentos. 

Em março de 2021, começaram os experimentos de prototipagem em Home Lab, em 

que o primeiro modelo para o revestimento, com design projetado digitalmente, foi 

prototipado fisicamente. As modelagens físicas e as (re)modelagens computacionais foram 

realizadas de março a agosto de 2021. 

 

3.2 Fases e Etapas da Pesquisa 

 

A pesquisa teve 2 (duas) fases de desenvolvimento, conforme a Figura 34: a Fase 1 – 

Referencial Teórico; e a Fase 2 – Pesquisa Aplicada. Apresentadas, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que atua desde 2015 na promoção de cidadania, 

através de ações de assistência e empreendedorismo social no bairro do Vergel do Lago, Maceió, Alagoas 

(MANDAVER, 2021, online). 
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Figura 34 - Fluxograma esquemático das Fases e Etapas da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

3.2.1 Fase 1: Referencial Teórico 

 

A primeira fase do trabalho – Fase 1 – consistiu na construção do Referencial Teórico, 

por meio de pesquisa bibliográfica (DE ANDRADE MARCONI; LAKATOS, 2017) e 

pesquisa documental para fundamentação teórica e contextualização do objeto de estudo 

(BRUCHÊZ, 2018) para conhecer, com mais profundidade, tema e problema propostos. O 

intuito foi constatar se já existiam trabalhos científicos - entre livros, periódicos e artigos sobre 

o assunto – que colaborassem na identificação dos conceitos e métodos (SOUSA; OLIVEIRA; 

ALVES, 2021). 

Através da pesquisa bibliográfica, foram levantados conceitos e fundamentos sobre 

Desenvolvimento Sustentável, ODSs, Economia Circular, P+L, Design de Produto, Design 

Paramétrico, Modelagem Tridimensional Computacional e outros conceitos associados à 

temática da pesquisa, além de dados e informações acerca do reuso das conchas de moluscos 

bivalves e do Sururu em âmbito nacional e internacional. Para esse levantamento de 

informações, utilizou-se pesquisa em bases de dados como SciELO, Science Direct, Google 

acadêmico, além de artigos, teses, algumas dissertações e legislação, principalmente relativa 

ao Meio Ambiente. 

Concomitantemente, nessa mesma fase, houve também a pesquisa documental, em 

documentos considerados primários, ou seja, sem tratamento científico, como relatórios, 
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reportagens de jornais, revistas, filmes, vídeos, fotografias, entre outras matérias de 

divulgação (OLIVEIRA, 2007). 

A pesquisa documental foi realizada por meio do acesso a páginas online, a matérias 

de jornais, a sites de órgãos governamentais, nacionais e locais; e, a plataformas de vídeos 

com reportagens e documentários. Nesses acessos, os principais temas de busca foram: “orla 

lagunar do Vergel do Lago”, “pesca do Sururu em Maceió”, “beneficiamento do Sururu em 

Maceió”, “cadeia produtiva do Sururu em Maceió”, “trabalho das marisqueiras na orla lagunar 

de Maceió”. 

Foram identificados trabalhos de relevante conteúdo sobre os temas, como por 

exemplo, vídeos produzidos pelo IABS, através da IABS-TV, além de reportagens produzidas 

por emissoras de televisão locais e matérias veiculadas no site oficial da Prefeitura de Maceió, 

sobre a parceria entre este órgão municipal e o IABS, que resultou no Projeto Maceió Mais 

Inclusiva. 

 

3.2.2 Fase 2: Pesquisa Aplicada 

 

A segunda fase do estudo – Fase 2 – envolveu a Pesquisa Aplicada, cujo propósito foi 

a integração dos dados obtidos pela pesquisa bibliográfica e documental (Fase 1) aos dados 

gerados nas etapas de pesquisa de campo, associadas às etapas da Metodologia do Design 

Thinking. Em todas as etapas da Fase 2 dessa pesquisa, houve a adesão à metodologia e uso 

das ferramentas do Design Thinking, que colaboraram em todo o processo de pesquisa de 

campo in loco e experimental em Home Lab. Para o uso dessa metodologia, a pesquisa baseou-

se nas etapas de processo descritas por Vianna et al. (2012): Imersão-Ideação-Prototipação, 

como esquematizadas na Figura 35, a seguir. 

Embora a Figura 28 represente as etapas do Design Thinking linearmente, essas etapas 

“[...] podem ser moldadas e configuradas de modo que se adequem à natureza do projeto e do 

problema em questão”, assim como exemplifica Vianna et al. (2012, p. 18), que destaca ser 

possível se iniciar pela etapa de Imersão, realizar ciclos de Prototipação para estudo do(s) 

contexto(s) e/ou do(s) processo(s), que vão sendo permeados pelas sessões de Ideação. 

De acordo com Vianna et al. (2012, p. 13), o Design Thinking 

 
Trabalha em um processo multifásico e não linear - chamado fuzzy front end 
– que permite interações e aprendizados constantes. Isso faz com que o 

designer esteja sempre experimentando novos caminhos e aberto a novas 

alternativas: o erro gera aprendizados que o ajudam a traçar direções 
alternativas e identificar oportunidades para a inovação. 
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Figura 35 - Esquema representativo das etapas de Design Thinking 

 

Fonte: Vianna et al., 2012, p. 18. 

 

Seguindo a Metodologia do Design Thinking, descrita por Vianna et al. (2012), o 

desenvolvimento da Fase 2 envolveu 3 (três) etapas: 

● Etapa 1, correspondente ao Momento de Imersão, composta pela análise do protótipo 

de referência frente a similares de mercado; 

● Etapa 2, referente ao Momento de Ideação, composta pela seleção dos critérios 

estético-formais e pela identificação dos parâmetros técnicos e dimensionais 

normativos para parametrização do revestimento; e, 

● Etapa 3, relativa ao Momento de Prototipação, composta pela Modelagem 

Paramétrica, computacional e física, do revestimento. 

 

Na Fase 2, Etapa 1, Momento de Imersão, foi desenvolvida a análise do protótipo de 

referência, com o intuito de identificar os materiais utilizados em sua produção, entender as 

características físico-químicas desses materiais e da própria placa cimentícia, conhecer os 

resultados alcançados com relação ao desempenho técnico obtido nos ensaios tecnológicos 

realizados por Tenório et al. (2018) e, posteriormente, analisar frente a revestimentos 

similares existentes no mercado, para que fossem identificados os critérios estético-formais 

aplicados ao design de revestimentos. 

Na Etapa 2 da segunda fase, Momento de Ideação, realizou-se a seleção e triagem 

dos critérios estético-formais para a Parametrização de revestimento cimentício e formatação 

de design compatível com o mercado, bem como o estudo das NBRs, que tratam sobre pisos 

e revestimentos em concreto. Através dessas normas, buscou-se identificar os parâmetros 
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técnicos e dimensionais restritivos, pertinentes à formatação de revestimento cimentício. O 

estudo das normas também foi importante para consolidar o conhecimento de termos técnicos 

para uso no trabalho. 

Na Etapa 3, última etapa da fase 2, Momento de Prototipação, pôde-se proceder à 

Modelagem Paramétrica computacional do revestimento, seguida de experimentações para 

produção física dos modelos, que foram gerados por computador. As modelagens 

computacionais foram realizadas para que os modelos fossem simulados, visando a 

identificação da solução que apresentou melhor resposta aos parâmetros (PEREIRA et al., 

2018) e as experimentações de produção física para validar as matérias-primas do protótipo 

de referência, adicionando-lhe características estético-formais – tais como formato, espessura, 

relevo superficial e cores –, bem como características técnicas e dimensionais para inserção 

no mercado. 

A pesquisa de campo iniciou com a Imersão aos temas ambientais congêneres, ao 

contexto social da pesquisa e aos produtos similares de mercado já existentes. Com a Análise 

e Síntese dos dados coletados, pôde-se gerar momentos de Ideação, com a seleção dos 

critérios para a Parametrização, seguindo para ciclos de Prototipação, por meio da 

Modelagem Paramétrica, computacional e física. Em alguns momentos, houve retorno a 

novos ciclos de Ideação, que culminaram em novas prototipações, gerando 4 (quatro) 

alternativas para o revestimento parametrizado. 

Com o conhecimento adquirido por meio da pesquisa bibliográfica, mais 

precisamente, da leitura de artigos, que tratavam sobre a cultura do Sururu no nordeste do 

Brasil e na região do CELMM, bem como por meio da pesquisa documental, que 

proporcionou o acesso a vídeos e documentários que expunham, principalmente, o contexto 

social da pesca e beneficiamento do Sururu e problemáticas associadas, foi o momento de 

conhecer in loco a comunidade pesqueira e marisqueira do bairro do Vergel do Lago para 

maior aproximação investigativa do contexto social do objeto de estudo: a concha de Sururu. 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi a observação direta não participante 

(CALDWELL; ATWAL, 2005). Nesta técnica, o pesquisador deve se valer de ferramentas 

primárias de pesquisas como gravadores em áudio e/ou vídeo, além da utilização de outras 

formas eletrônicas para as notas como laptops, notebooks, celulares, entre outros. Outros 

aparatos eletrônicos como ferramentas secundárias de pesquisa também podem ser utilizados 

para a complementação das notas de campo. 

Instrumentos como videoteipes, audioteipes, fotografias, além de documentos que 

podem ser coletados no campo como brochuras, panfletos, arquivos, documentos 

institucionais, cartões de visita. Porém, ressalta-se que estes servem como complemento, pois 
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a principal atenção recai sobre a interação pessoal do pesquisador com os indivíduos, grupo e 

contexto técnico institucional encontrado no ambiente de pesquisa (LE BARON et al., 2018). 

Foram usados para a coleta das informações ferramentas primárias de pesquisa, como 

celular e fichas para anotações. Ressalta-se que essas ferramentas serviram como suporte para 

o registro da observação e anotação perceptiva da pesquisadora. 

 

3.2.2.1 Etapa 1 | Momento Imersão: análise do protótipo de referência frente a similares 

de mercado 

 

Na Etapa 1, Imersão, foi desenvolvida a análise do protótipo de referência frente a 

revestimentos cimentícios existentes no mercado. Analisou-se as matérias-primas 

constituintes do protótipo de referência e as matérias-primas dos revestimentos de mercado. 

Posteriormente, comparou-se o formato e as dimensões (largura e comprimento), bem como 

a espessura alcançada pelo protótipo de referência com as mesmas características de 

formatação apresentadas pelas peças de mercado. Outro ponto de análise entre a placa 

cimentícia do protótipo de referência e os revestimentos de mercado foi a conformação do 

relevo da superfície apresentada pelas peças. Observou-se também a coloração usada no 

protótipo de referência frente às cores ofertadas em revestimentos de mercado. 

Para esta etapa, foi utilizado o método de análise de similares (MARQUES, 2008). O 

método da análise de similares corresponde a método específico para a busca por novas 

soluções, através da análise de soluções e produtos existentes. A análise de similares é 

realizada com o intuito de desenvolver novas soluções para problemas conhecidos e se 

apresenta como importante ferramenta para avaliar os produtos disponíveis no mercado. 

Em busca do aperfeiçoamento do protótipo de referência quanto à formatação de 

design com padrão de mercado, foram escolhidas 4 (quatro) linhas de revestimento 

comercializadas. Os critérios para escolha deste quatro catálogos foram: buscar por 

revestimentos que fossem de base cimentícia, ou de base porcelânica com aparência 

cimentícia, e que estes catálogos fossem de fabricantes nacionais; para assim identificar os 

critérios estético-formais, a partir das especificações técnicas8 mais recorrentes, constantes 

nos catálogos técnicos-comerciais dos fabricantes. 

 

                                                
8 A especificação de produto é um agrupador de características restritivas que classificam tecnicamente um 

produto fabricado (SENIOR, 2021).  
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3.2.2.2 Etapa 2 | Momento Ideação: Seleção dos critérios estético-formais para 

parametrização do revestimento e Identificação dos parâmetros técnicos e dimensionais 

normativos 

 

Após a análise do protótipo de referência frente a similares de mercado, foram 

selecionados critérios estético-formais para a parametrização de design dos revestimentos 

experimentados nessa pesquisa, por serem considerados características técnicas necessárias à 

formatação de revestimentos com padrão de comercialização. 

O método utilizado para a seleção desses critérios foi o de maior recorrência de 

características estético-formais presentes nos catálogos técnicos-comerciais analisados, sendo 

também – como exceção – adicionadas à seleção, algumas características que conferissem 

maior variabilidade de design aos modelos parametrizados. 

Quanto à análise desses critérios estético-formais nos catálogos técnico-comerciais, 

foi importante buscar, dentre os fabricantes, aqueles que possuíam similaridade de matéria-

prima de fabricação, tipologia ou tipo de aplicação, com o artefato que estava em 

desenvolvimento nessa pesquisa. 

Após a seleção dos critérios estético-formais para o design do revestimento, foi 

necessário levantar os parâmetros técnicos e dimensionais, associados a esses critérios nas 

Normas Técnicas Brasileiras (NBR). Estas normas refinaram a parametrização do produto, 

uma vez que indicaram as restrições a que os critérios estético-formais estavam subordinados 

para que questões ergonômicas e de segurança também fossem atendidas. 

Para esta identificação de parâmetros foi realizada busca por NBRs aplicáveis a 

pavimentação, pisos e revestimentos cimentícios, bem como normas associadas à 

acessibilidade e ao desempenho das edificações, para que fossem identificados parâmetros 

técnicos e dimensionais (quantitativos e qualitativos) para revestimento de uso residencial. 

Esta busca foi feita no catálogo da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

A título de comparação com as normas técnicas brasileiras e com a revisão da 

literatura, quanto aos atributos e/ou requisitos de Design Paramétrico, os parâmetros 

considerados relevantes para especificação técnica de piso, visando a inserção no mercado, 

serviram de referência para criação de catálogo técnico do revestimento, constituindo-se o 

produto técnico e tecnológico dessa pesquisa, constante nos Apêndices desse trabalho. 
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3.2.2.3 Etapa 3 | Momento Prototipação: Modelagem Paramétrica computacional e física 

do revestimento 

 

Tendo sido selecionados os critérios estético-formais e identificados os parâmetros 

restritivos nas normas cabíveis, o próximo passo dado foi a escolha das ferramentas, através 

das quais foi realizada a Modelagem Paramétrica computacional do revestimento. Optou-se 

pelo software paramétrico Rhinoceros 3D, na versão 5-64 bits, auxiliado pelo Grasshopper®, 

como plug in, no início dos experimentos desta pesquisa; e, na versão Rhinoceros 6-64 bits, 

que já vem com o Grasshopper® incorporado (GRASSHOPPER 6). 

O Grasshopper® permite realizar a modelagem tridimensional de objetos por meio de 

linguagem de programação gráfica. Ao invés das linhas de códigos textuais utilizadas em 

linguagens de programação tradicionais, a lógica é construída com a adição de caixas, que 

cumprem funções distintas e são interligadas com conectores. As diferentes funções levam a 

operações de modelagem 3D e podem ser controladas por elementos chamados de sliders 

(barras deslizantes). Estes assumem um valor numérico e podem corresponder a parâmetros 

de projeto como tamanho total, distância entre elementos, ângulos, espessuras, quantidade de 

peças, entre outros. Nesses sliders, pode-se graduar a inserção do parâmetro numérico para 

mais ou para menos, que automaticamente impactam no design do modelo, em tempo real e 

sendo visualizado na própria tela do software Rhinoceros. É como se o Rhino fosse a janela 

de visualização e o Grasshopper®, a mesa controladora de seus dados (GRASSHOPPER 6). 

Os sistemas generativos, como é o caso do software Rhinoceros, são executados 

mediante linguagem existente ou a ser criada para estabelecer sequência de regras formais, 

aplicada de acordo com o objetivo do projeto. Utilizam-se duas estratégias de linguagem: a 

Gramática da Forma e os algoritmos. A Gramática da Forma baseia-se no mecanismo de 

produção de frases da Linguística, na qual os projetos são gerados a partir de conjunto de 

regras pré-estabelecidas. Os algoritmos consistem em regras formais, que servem para 

sistematizar e trazer a ordem ao processo de projetar, promovendo o aumento da 

produtividade e informações sobre as propriedades das formas ao designer (STINY; GIPS, 

1971). 

No software Rhinoceros, foram inseridos os parâmetros de formato do revestimento, 

na busca pelo design mais eficiente (LIMA, 2016), cujo objetivo foi manter a margem do 

quantitativo de material adotado e testado na placa cimentícia de referência, visando a análise 

de diferentes formatos e o teste de maior racionalização de material. 

Para a Modelagem Paramétrica física do revestimento, foram realizados experimentos 

no Home Lab, onde foi organizado local com ferramentas de trabalho, instrumentos de 
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aferição e matérias-primas necessárias ao desenvolvimento dos modelos, conforme ilustram 

a Figura 36, abaixo; e, a Figura 37, a seguir. Utilizou-se, como matérias-primas, os mesmos 

insumos usados na produção do protótipo de referência dessa pesquisa: cimento, areia, concha 

de Sururu triturada e água. 

 
Figura 36 – Matérias-primas secas, preparadas para pesagem 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 
Figura 37 - Itens para modelagem física dos revestimentos em Home Lab 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Foram utilizadas, no Home Lab, as seguintes ferramentas de preparação e 

manipulação: 

a) baldes plásticos de 5 litros e de 2 litros para lavagem das conchas de Sururu ; 

b) base em fibrocimento reaproveitada para secagem das conchas; 

    

Matérias-primas 
para composição 
do revestimento 
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c) pilão e almofariz em alumínio, para moagem das conchas em 1ª etapa; 

d) liquidificador caseiro para trituração das conchas em 2ª etapa; 

e) peneira retangular de obra com malha de aço, para peneiramento da areia; 

f) peneira de obra 40 cm de diâmetro, peneira doméstica 30 cm, peneira doméstica 30 

cm de diâmetro e plana, todas em aço, para peneiramento das conchas trituradas; 

g) colher de pedreiro para mistura da argamassa, funil e garrafas de vidro para 

armazenamento das conchas de Sururupor diferentes granulometrias; 

h) balança culinária de precisão para pesagem dos ingredientes secos, recipientes 

plásticos para separação dos ingredientes secos; formas em acrílico; 

i) desmoldante em óleo mineral; pincel para aplicação de desmoldante; 

j) folha de acetato tridimensional; 

k) fôrmas em Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS, Acrylonitrile Butadiene Styrene) e 

Etileno Acetato de Vinila (EVA, Ethylene Vinyl Acetate), com face tridimensional. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 FASE 2 | Pesquisa Aplicada | Etapa 1: Momento Imersão 

 

4.1.1 Análise do protótipo de referência frente a similares de mercado 

 

Para conduzir a análise, primeiramente, foi realizado levantamento das características 

estéticas e técnicas do protótipo de referência: formato, dimensões (largura, comprimento e 

espessura) e matérias-primas. Foram também pesquisadas algumas técnicas empregadas no 

processo da placa cimentícia, que pudessem nortear os novos processos realizados nos 

revestimentos parametrizados, como por exemplo, o tipo de fôrma utilizada na moldagem. 

O protótipo de referência teve como materiais empregados: cimento Portland, areia, 

conchas de Sururu e água. Sua moldagem foi executada em fôrma de silicone, que dispensou 

a adição de desmoldante. As dimensões da placa foram: 20 cm de comprimento, 20 cm de 

largura e 2,5 cm de espessura. A cor do material seguiu a coloração natural do cimento 

tradicional – cinza, ou seja, não houve a adição de pigmentos. A aparência e as características 

técnicas do protótipo de referência podem ser observadas no Quadro 3. 

 
Quadro 3 - Características do Protótipo de Referência 

 

PLACA CIMENTÍCIA 

Características Atributos 

Matérias-primas 

Cimento 

Areia + Conchas de Sururu  

Água 

Formato(s) Quadrado 

Cor(es) 
Cinza (tonalidade natural do cimento 

Portland tradicional) 

Dimensões 

(L x C) cm 
20 cm x 20 cm 

Espessura (mm) 25 mm 

Relevo superficial Plano 

Local de assentamento Piso 

Área de aplicação Área externa 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Para a análise das placas de revestimento similares existentes, foram escolhidos 4 

(quatro) catálogos técnico-comerciais de revestimentos existentes no mercado, cujos 

fabricantes foram denominados como A, B, C e D. Os critérios para a escolha dos catálogos 

foram: serem de origem nacional, advindos de marcas com relevância de mercado e 

apresentarem produtos de base cimentícia ou porcelânica de aparência cimentícia nas 
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especificações técnicas e nos critérios estéticos-formais. O Quadro 4 sintetiza as 

especificações técnicas, observadas nas peças analisadas no catálogo técnico do fabricante A. 

 
Quadro 4 - Especificações técnicas - Fabricante A 

 

REVESTIMENTO CIMENTÍCIO FABRICANTE A 

Características Atributos 

Matérias-primas Material porcelânico 

Formato(s) Quadrado, Retangular e Hexagonal 

Cor(es) Cinza e Bege (com variações de tonalidade) 

Dimensões 

(L x C cm) 

20 cm x 20 cm 

60 cm x 60 cm 

90 cm x 90 cm 

30 cm x 90 cm 

Espessuras (mm) 8 mm a 9,5 mm 

Relevo superficial Plano 

Característica da 

superfície de uso 
Aspecto cimentício 

Superfície de 

assentamento 
Pisos e paredes 

Fonte: Elaborado pela autora, com base no Catálogo técnico do Fabricante A, 2020. 

 

No catálogo do fabricante A, foram verificadas placas com relevo superficial do tipo 

plano, produzidas em material porcelânico e com superfície de uso9 com aspecto cimentício 

na cor cinza, da qual são ofertados, inclusive, tons diferenciados. Os formatos vão desde peças 

quadradas, com 20 cm x 20 cm e 60 cm x 60 cm até 90 cm x 90 cm em largura e comprimento, 

a peças retangulares, de 30 cm x 90 cm. São também apresentadas peças em formato 

geométrico hexagonal, conforme a NBR 9781:2013 (ABNT, 2013), com largura e 

comprimento máximo de 20 cm x 20 cm. As espessuras dos produtos, com especificação de 

uso como revestimento tanto em pisos quanto em paredes, têm variação de 8 mm a 9,5 mm.  

No catálogo técnico do fabricante B, foram observadas placas com relevo superficial 

do tipo plano, produzidas em material cimentício e com superfície de uso em cores, que vão 

do branco ao cinza escuro, com aplicação superficial de granilite10. Os formatos das peças são 

quadrados, de 50 cm x 50 cm e 75 cm x 75 cm até 100 cm x 100 cm em largura e comprimento. 

A espessura do produto, que se constitui revestimento tanto para pisos quanto para paredes, 

tem variação de 22 mm ou 24 mm a depender da largura e comprimento da peça. 

O Quadro 5 resume as especificações técnicas, observadas nas peças analisadas no 

catálogo técnico do fabricante B. 

 

                                                
9 Face superior da placa, exposta ao ambiente, sobre a qual incide o tráfego (NBR 16790:2020, ABNT, 2020). 
10Material composto por grânulos de minerais como mármore, granito, quartzo e calcário, misturados ou não 

entre si (ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO, 2013). 



81 

 

Quadro 5 - Especificações técnicas - Fabricante B 

 

REVESTIMENTO CIMENTÍCIO FABRICANTE B 

Características Atributos 

Matérias-primas Material cimentício 

Formato(s) Quadrado 

Cor(es) Branco e Cinza 

Dimensões 

(L x C cm) 

50 cm x 50 cm 

75 cm x 75 cm 

100 cm x 100 cm 

Espessuras (mm) 22 mm ou 24 mm 

Relevo superficial Plano 

Característica da 

superfície de uso 
Em cores, do branco ao cinza, com aplicação de granilite 

Superfície de 

assentamento 
Pisos e paredes 

Fonte: Elaborado pela autora, com base no Catálogo técnico do Fabricante B, 2020. 

 

Já o Quadro 6 sintetiza as especificações técnicas, observadas nas peças analisadas no 

catálogo técnico do fabricante C. No catálogo técnico do fabricante C, foram detectadas placas 

com relevo superficial do tipo tridimensional, produzidas em material cimentício e com 

superfície de uso de cor não especificada. Os formatos vão desde peças quadradas, com 50 

cm x 50 cm e 75 cm x 75 cm, até peças retangulares, de 50 cm x 100 cm. A espessura dos 

produtos, aplicados como revestimento de paredes, são de 23 mm nas peças quadradas ou de 

25 mm nas peças retangulares. 

 
Quadro 6 - Especificações técnicas - Fabricante C 

 

REVESTIMENTO CIMENTÍCIO FABRICANTE C 

Características Atributos 

Matérias-primas Material cimentício 

Formato(s) Quadrado e Retangular 

Cor(es) Cor não especificada 

Dimensões 

(L x C cm) 

50 cm x 50 cm 

75 cm x 75 cm 

50 cm x 100 cm 

Espessuras (mm) 23 mm (formato Quadrado) e 25 mm (formato Retangular) 

Relevo superficial Tridimensional 

Característica da 

superfície de uso 
Cor não especificada 

Superfície de 

assentamento 
Paredes 

Fonte: Elaborado pela autora, com base no Catálogo técnico do Fabricante C, 2020. 

 

No catálogo técnico do fabricante D, Quadro 7 a seguir, foram verificadas placas com 

relevo superficial do tipo tridimensional, produzidas em material cimentício e com superfície 
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de uso na cor branca. Os formatos das peças são geométricos hexagonais, de 18,2 cm x 21 

cm; 15 cm x 17,3 cm e 20 cm x 10 cm. Essas dimensões levam em consideração as larguras 

e os comprimentos máximos entre vértices e arestas das placas. A espessura dos produtos, que 

possuem aplicação como revestimento de paredes, são de: 23 mm, 25 mm e 28 mm. 

 
Quadro 7 - Especificações técnicas - fabricante D 

 

REVESTIMENTO CIMENTÍCIO FABRICANTE D 

Características Atributos 

Matérias-primas Material cimentício 

Formato(s) Geométrico hexagonal 

Cor(es) Branco 

Dimensões 

(L x C cm) 

18,2 cm x 21 cm 

15 cm x 17,3 cm 

20 cm x 10 cm 

Espessuras (mm) 23 mm, 25 mm e 28 mm 

Relevo superficial Tridimensional 

Característica da 

superfície de uso 
Cor branca 

Superfície de 

assentamento 
Paredes 

Fonte: Elaborado pela autora, com base no Catálogo técnico do Fabricante D, 2020. 

 

Por fim, no Quadro 8, como resultado da análise das peças, observa-se a síntese geral 

dos critérios estético-formais e das especificações técnicas, verificados nos catálogos técnico-

comerciais dos quatro fabricantes nacionais selecionados. 

 
Quadro 8 - Síntese dos critérios estético-formais e especificações técnicas dos revestimentos 

Fabricantes Formato(s) L e C 

(cm x cm) 

Relevo 

superficial 

Cor(es) Espessura 

(mm) 

Superfície de 

assentamento 

 

 

A 

 
 

Quadrado 

60 x 60 Plano Bege 
Cinza 

9,5 Piso 

90 x 90 Plano Bege 
Cinza 

10,8 Piso 

Retangular 30 x 90 Tridimensional Bege 12 Parede 

Geométrico 
hexagonal 

20 x 20 
(entre arestas) 

Plano Bege 
Cinza 

8 Piso 
Parede 

 

 

B 

 
 

Quadrado 

 
50 x 50 
75 x 75 

100 x 100  

 
 

Plano 

Branco/ 
Branco 

colorido/ 

Cinza/ 

Cinza 
colorido 

 
 

22 

 
 

Piso 
Parede 

  
Quadrado 

50 x 50 
75 x 75 

 
Tridimensional 

 
- 

 
25 
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C 

 
Retangular 

 
50 x 100 

 
Tridimensional 

 

- 

 
23 

 
Parede 

 

 

D 

 
 
 

Geométrico 
hexagonal 

18,2 x 21 Tridimensional Branco 25 
28 

Parede 

15 x 17,3 
(entre vértices) 

Tridimensional Branco 23 Parede 

20 x 10 
(entre arestas) 

Tridimensional Branco 28 Parede 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Foram identificados como principais critérios estético-formais: formato; largura e 

comprimento; relevo superficial; cor e espessura. Como informação técnica relevante, 

foram destacados também dos catálogos a superfície de assentamento a que se destinam os 

revestimentos: se pisos e/ou paredes. A síntese do Quadro 7 proporcionou as decisões para 

seleção dos critérios estético-formais que foram aplicados na parametrização dos modelos do 

revestimento com conchas de Sururu. 

 

4.2 FASE 2 | Pesquisa Aplicada | Etapa 2: momento Ideação 

 

4.2.1 Seleção dos critérios estético-formais para parametrização do revestimento de uso 

residencial 

 

A partir da análise de similares, realizada através dos catálogos técnico-comerciais dos 

fabricantes A, B, C e D, foram selecionados os critérios estético-formais mais recorrentes e 

que conferiam maior variabilidade aos projetos, bem como versatilidade de aplicação, visando 

os experimentos desta pesquisa. A seguir, a Figura 38 apresenta esquema gráfico dos critérios 

selecionados. 

Segundo Leborg (2015), por formato, denomina-se o atributo existente em todas as 

composições ou objetos que representam forças que são contidas pelos limites da superfície. 

Estes graus variados de forças seguem certos eixos bidimensionais, contidos nas formas e 

proporções. Estes eixos podem ser chamados de esqueleto estrutural do formato ou base do 

objeto. Por espessura, de acordo com a NBR 9781:2013 (ABNT, 2013), entende-se ser a 

distância entre os dois planos paralelos, formados pelas faces superior e inferior da peça de 

concreto. 
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Figura 38 - Esquema com os critérios estético-formais selecionados para o design do revestimento 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Segundo a NBR 16790:2020 (ABNT, 2020), que também trata de peças de concreto, 

o relevo superficial constitui-se na característica formal da face superior da placa, exposta ao 

ambiente, sobre a qual incide o tráfego. Quanto às cores, Pedrosa (1995) descreve a cor como 

sensação, causada por pigmentos (cor química) e pela refração da luz (cor física). 

O primeiro critério estético-formal selecionado foi o formato, por ser recorrente em 

todos os catálogos técnicos-comerciais. Quanto à derivação dos grupos de formato, foram 

escolhidos o quadrado, por ter sido formato recorrente em três dos quatro catálogos 

analisados; e, o geométrico, que apesar de ter recorrência semelhante ao formato retangular, 

entendeu-se que se constituía em formato de maior variabilidade estética e versatilidade de 

aplicação. O critério formato e as derivações selecionadas para as experimentações dessa 

pesquisa foram esquematizados na Figura 39. 

 
Figura 39 - Critério 1 selecionado: Formato (e grupos de formatos derivados)

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

O segundo critério estético-formal selecionado foi espessura, por ser indicado nos 

quatro catálogos técnicos-comerciais. Quanto ao intervalo de medidas selecionadas, usou-se 

como requisito considerar as espessuras mínimas e máximas presentes nos catálogos dos 

fabricantes, sendo adotado o intervalo de 8 mm a 28 mm. 

Segundo análise dos catálogos técnicos-comerciais, não há correlação direta e/ou 

inversamente proporcional entre largura e comprimento dos formatos quadrados de relevo 

plano e suas espessuras, uma vez que se constatou: revestimentos de 50 cm x 50 cm com 22 

mm de espessura; revestimentos de 60 cm x 60 cm com 9,5 mm de espessura; e, revestimentos 
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de 20 cm x 20 cm com 8 mm de espessura. Já para os formatos com relevo tridimensional, 

percebeu-se espessuras maiores, a partir de 12 mm chegando até 28 mm, a depender da 

complexidade do relevo tridimensional. O critério espessura e os intervalos de medidas 

encontram-se sintetizados na Figura 40. 

 
Figura 40 - Critério 2 selecionado: Espessura (e intervalo de medidas)

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

O relevo superficial foi o terceiro critério estético-formal selecionado, por ser 

recorrente em todos os catálogos, em duas categorias: relevo superficial do tipo plano e relevo 

superficial do tipo tridimensional. A categoria de relevo plano esteve presente em dois dos 

quatro catálogos técnicos-comerciais selecionados e a categoria de relevo tridimensional 

esteve presente em três catálogos. A Figura 41 apresenta o critério relevo superficial e as 

categorias selecionadas. 

 
Figura 41 - Critério 3 selecionado: Relevo superficial (e derivações)

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

O quarto e último critério estético-formal selecionado foi cores, indicado em todos os 

catálogos. Foi observada a predominância de cores em tons neutros, com destaque para branco 

e cinza, que embasaram a tomada de decisão quanto à base para as cores a serem adotadas no 

revestimento. A primeira escolha foi de manter, em algumas peças, a base na cor natural das 

matérias-primas usadas, o que justifica a opção pelo uso do cimento branco estrutural nas 

experimentações; e não, pelo cimento convencional, de cor mais escura. A segunda escolha 

foi relacionada à possibilidade da cor branca do cimento revelar as nuances de cor e brilho 

característicos da própria concha de Sururu, gerando segunda opção de cor que seria o branco 

colorido. Como terceira escolha, optou-se ainda por peças coloridas, por meio da pigmentação 

da argamassa de cimento branco, que apresenta base mais clara. O critério cores e as 

derivações selecionadas encontram-se sintetizadas na Figura 42. 
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Figura 42 - Critério 4 selecionado: Cores (e derivações)

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Com relação à referência estética dos tons das cores para pigmentação do cimento 

branco, foram usadas como inspiração as paisagens e cenas do cotidiano da região da orla do 

CELMM, sendo geradas paletas de cores no software Adobe-Color 2020. 

Para todos os experimentos do Home Lab de peças na cor branco, foi utilizada a 

formulação de argamassa e matérias-primas semelhantes à do protótipo de referência, com 

exceção do cimento convencional, que foi substituído por cimento branco estrutural CPB-40. 

A Figura 43 sintetiza os atributos dos 4 critérios estético-formais selecionados. Para a 

seleção dos critérios estético-formais, foi necessário estabelecer as dimensões dos formatos 

das peças parametrizadas, escolher a espessura mais adequada à cada peça, projetar relevos 

de superfícies e indicar a paleta de cores, geradas por pigmentação, mais adequada à proposta 

da pesquisa. 

 
Figura 43 - Síntese dos 4 critérios estético-formais e dos atributos selecionados 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Os formatos foram selecionados para atender a questões de ergonomia e racionalidade 

construtiva. O intervalo de espessura mínimo e máximo analisado nos catálogos de referência 

foi mantido, para oferecer variabilidade às peças. Os critérios de relevo superficial 

selecionados serviram para manter variabilidade nas peças criadas nesta pesquisa, adequando-

os em termos de segurança e ergonomia à finalidade de superfície de assentamento a que 

fossem destinadas.  

A seleção de cores se deu para valorizar a originalidade das matérias-primas dos 

produtos, oferecendo variabilidade de cores e tonalidades, com o critério de evitar uso 

excessivo de pigmentações. O detalhamento da motivação pela seleção dos critérios 

 

 1 FORMATO 

 QUADRADO 

 GEOMÉTRICO 

 2 ESPESSURA 

 MÍNIMA:8 mm 

 MÁXIMA: 28 mm 

 
3 RELEVO 

SUPERFICIAL 

 PLANO 

 TRIDIMENSIONAL 

 4 CORES 

 BRANCO 

 BRANCO COLORIDO 

 COLORIDO 
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apresentados será apresentado quando da explicação da modelagem física dos revestimentos 

produzidos nesta pesquisa. 

O Quadro 9 sintetiza o resultado da seleção dos critérios estético-formais e 

especificações técnicas complementares para os experimentos. 

 
Quadro 9 - Síntese dos critérios estético-formais e especificações técnicas complementares 

Experimentos 

para 

Revestimento 

parametrizado 

Formato 
Dimensões 

(L x C cm) 

Relevo 

superficial 
Cores 

Espessura 

(mm) 

Superfície 

para 

assentamento 

recomendada 

1º Quadrado 20 x 20 Tridimensional 
Branco 

colorido 
15 

Piso 

Parede 

2º Quadrado 30 x 30 Tridimensional Branco 20 Parede 

3º Quadrado 5 x 5 Plano 
Colorido 

Tom: 

Terracota 
10 

Piso 

Parede 

4º 
Geométrico 

orgânico 
28 x 20 Tridimensional Branco 18 Parede 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

4.2.2 Identificação dos parâmetros técnicos e dimensionais normativos 

 

A busca por normativas da ABNT identificou, primeiramente, a NBR 9781, de 2013, 

que trata de peças de concreto para pavimentação. Esta NBR direciona-se à aplicação para 

pavimentos intertravados, que usa algumas parametrizações dimensionais diferentes das mais 

adequadas ao objetivo desta pesquisa, porém com similaridades que serviram de apoio. Nela 

foi importante fazer o levantamento dos dados acerca dos requisitos gerais para peças em 

concreto e das restrições quanto à compatibilidade deste compósito com eventuais pigmentos 

e; também, identificar na norma a classificação dos grupos de formatos para produção de pisos 

de concreto (ABNT, 2013). 

Nos requisitos gerais desta Norma, observou-se que um dos parâmetros mais 

importantes, que se relacionava com os critérios estético-formais selecionados para a 

formatação do revestimento, foi de que o concreto utilizado em peças permite o uso de 

pigmentos, contanto que estes sejam de base inorgânica. Pigmentos de base inorgânica são 

aqueles obtidos da prospecção do solo e seus óxidos e sais metálicos. Os de base orgânica são 

produzidos via petróleo ou carvão de hulha (GONZALVO, 2001). As diferenciações estão 

ilustradas na Figura 44, a seguir. Alguns exemplos de pigmentos inorgânicos são as terras 

naturais, os cádmios, os cobaltos, os zincos, o titânio. 
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Figura 44 - Diferenciação entre pigmentos para tingimento de produtos 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Gonzalvo, 2001. 

 

Como o critério estético-formal cor foi parametrizado pela observação da Norma; para 

os experimentos realizados, optou-se pelo uso de pigmento de mercado da marca X, que 

possui base química compatível com a restrição apresentada pela NBR 9781:2013 (ABNT, 

2013). A marca X possui 6 opções de cores comercializadas: amarelo, vermelho, marrom, 

azul, verde e preto. Para esta pesquisa foram usadas as cores marrom, azul, verde e preto para 

criar as tonalidades desejadas. As tonalidades foram idealizadas e confeccionadas pela autora, 

baseadas em paisagens naturais do CELMM em Alagoas. 

Através da NBR 9781:2013 (ABNT, 2013), também pôde-se conhecer a classificação 

de grupos de formatos para peças em concreto. Segundo a Norma, peças de concreto podem 

ser produzidas em diversos formatos, agrupados conforme os tipos ilustrados no Quadro 10. 

 
Quadro 10 - Grupos dos tipos de formatos para peças de concreto 

Grupos Descrição Exemplos de formatos 

Tipo I 

Peças de concreto com formato próximo ao 

retangular, com relação comprimento/largura igual 
a dois, que se arranjam entre si nos quatro lados e 

podem ser assentadas em fileiras ou em espinha de 

peixe. 
 

Tipo II 
Peças de concreto com formato único, diferente do 
retangular e que só podem ser assentadas em 

fileiras.  

Tipo III 

Peças de concreto com formatos geométricos 

característicos, como trapézios, hexágonos, triedros 

etc., com peso superior a 4 kg.  
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Tipo IV 

Conjunto de peças de concreto de diferentes 
tamanhos, ou uma única peça com juntas falsas, que 

podem ser utilizadas com um ou mais padrões de 

assentamento. 

 

Fonte: NBR 9781:2013, ABNT, 2013, p. 20 e 21. 

 

A NBR estabelece esses padrões de formato para peças de piso de concreto 

intertravado (placas cimentícias não aderidas); mas, na ausência de norma específica, que 

agrupe os formatos para placas assentadas aderidas, utilizou-se nessa pesquisa os tipos 

estabelecidos na NBR 9781:2013 (ABNT, 2013). Os formatos – retangular e geométrico – 

exemplificados no Quadro 9 foram utilizados nos experimentos. 

Buscou-se também normas mais recentes e atualizadas sobre pisos e revestimentos em 

concreto, que pudessem fornecer mais dados necessários à Parametrização. Com a NBR 

16790, editada em 2020 (ABNT, 2020), foi possível identificar os requisitos e procedimentos 

gerais para pisos assentados de placas de concreto. Essa Norma é destinada ao revestimento 

de pisos, sejam essas placas assentadas aderidas ou assentadas não aderidas (removíveis). 

Para a pesquisa, pôde-se extrair da NBR 16790:2020 (ABNT, 2020), os requisitos 

gerais para características dimensionais, mais específicas para parametrização de 

revestimentos, como tolerâncias de variações geométricas quanto ao comprimento e à largura 

das peças. Pôde-se também ratificar termos técnicos e definições relevantes para uso na escrita 

dessa pesquisa. 

 Quanto às tolerâncias para variações geométricas, os requisitos gerais da NBR 

16790:2020 (ABNT, 2020) restringem a admissibilidade de variação dimensional de 

comprimento, largura ou aresta, a ± 2 mm, em relação às medidas de superfície de uso 

informadas sobre o produto. Segundo o termo técnico ratificado pela Norma, a superfície de 

uso corresponde à face superior da placa, exposta ao ambiente, sobre a qual incide o tráfego. 

Com relação às variações entre placas de um mesmo produto, a Norma também restringe a ± 

2 mm. Quanto à espessura da placa, a máxima variação dimensional aceitável em relação à 

espessura nominal declarada do produto é de ± 3 mm. Uma mesma placa também só poderá 

ter variação de espessura, entre suas arestas, de ± 3 mm. A mesma restrição de variação de 

espessura aplica-se entre placas de um mesmo produto. 

Um parâmetro restritivo importante, indicado pela Norma, foi de que – quando as 

placas para piso tiverem a superfície de uso moldável, ou seja, projetada com relevos – cabe 

ao projetista especificar o grau de rugosidade e o perfil deste relevo, em função da finalidade 
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a que o piso a ser revestido com elas se destina, respeitando os requisitos de mobilidade urbana 

previstos na NBR 16537:2016 (ABNT, 2016). 

Foi necessário revisar conhecimentos acerca da NBR 16537, de 2016, que versa sobre 

diretrizes para elaboração de projetos e instalação de sinalização tátil no piso. Esta Norma 

aplica-se a pisos táteis para acessibilidade de pessoa com deficiência visual ou surdo-cegueira, 

mas as suas diretrizes foram importantes para possibilitar a parametrização de revestimentos 

destinados a pisos, com relevo tridimensional, que preservasse de forma universal a segurança 

dos usuários dos artefatos que fossem produzidos nos experimentos (ABNT, 2016). 

 
Figura 45 - Protuberância de relevo admissível em pisos com superfície tridimensional 

 

Fonte: NBR 16537:2016, ABNT, 2016, p. 6. 

 

A NBR 16537:2016 (ABNT, 2016) recomenda que os relevos em pisos tenham 

protuberância média de 4 mm, restringindo o mínimo a 3 mm e o máximo a 5 mm, como 

demonstra a Figura 45. Esta foi identificada como restrição importante para parametrização 

do revestimento dessa pesquisa. Foi observada também a recomendação de relevos com 

secção de forma tronco-cônica sobre a placa de piso, que apresentam melhor conforto ao se 

caminhar sobre esta. Há, inclusive, a recomendação quanto à angulação lateral média do 

tronco-cônico, que vai de 39 a 45º. 

 

4.3 FASE 2 | Pesquisa Aplicada | Etapa 3: momento Prototipação 

 

4.3.1 Modelagem Paramétrica 

 

4.3.1.1 Modelagem computacional do revestimento 

 

O 1º revestimento foi o único dos quatro revestimentos experimentados que foi, 

originalmente, criado e modelado nesta pesquisa desde a sua concepção formal. Ou seja, 

houve a modelagem paramétrica computacional nos softwares Rhinoceros e na ferramenta 

Grasshopper® para, posteriormente, ocorrer a modelagem paramétrica física. 

A modelagem computacional foi realizada com base nos critérios estético-formais do 

Quadro 8, com atenção aos parâmetros técnicos e dimensionais normativos para revestimentos 
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cimentícios. No Rhinoceros foi possível modelar a forma do produto, criando a base principal 

para o FORMATO da peça, com os parâmetros de largura e comprimento. Essa primeira ação 

está ilustrada na Figura 46. 

 
Figura 46 - Modelagem do formato do 1º revestimento 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Posteriormente, no Rhinoceros, foi o momento de parametrizar a forma da célula-

padrão, que se repetiria em toda a superfície do relevo tridimensional da peça e que foi 

inspirada na posição de “mãos em concha”, que será abordada na subseção 4.3.1.2. A primeira 

tentativa de modelagem dessa célula pode ser vista na Figura 47. 

 
Figura 47 – 1ª Modelagem da célula-padrão para relevo superficial tridimensional do 1º revestimento 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Durante o experimento computacional, percebeu-se que, sendo o FORMATO muito 

literal à forma de “mãos em concha”, não seria atingida na célula-padrão a adequação aos 

parâmetros normativos concernentes à NBR 16537:2016 (ABNT, 2016), que estabelece a 

protuberância de relevo admissível em pisos com superfície tridimensional. 

Para se obter a adequação necessária, buscou-se fazer cruzamentos perpendiculares de 

curvaturas provenientes da modelagem anterior (Figura 47) para manter o conceito formal; 

porém, suavizando a forma, como pode ser visto na Figura 48. 

 

Figura 48 – 2ª Modelagem da célula-padrão para o relevo superficial tridimensional do 1º 

revestimento 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Obtendo-se resultado formal satisfatório, a célula-padrão foi preparada para ser 

renderizada, computacionalmente, a fim de se visualizar a forma com preenchimento, além 

da malha externa; e, para se obter maior definição visual para a tomada de decisão. A 

preparação e renderização podem ser visualizadas nas Figuras 49 e 50, a seguir. 
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Figura 49 - Preparação da forma da célula-padrão para renderização 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Figura 50 - Renderização da célula-padrão escolhida 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Após tomada de decisão acerca da célula-padrão adotada, foi o momento de utilizar a 

ferramenta Grasshopper®. Convém lembrar que essa ferramenta incorpora as ações de 

modelagem com base nos parâmetros, que são inseridos na forma de valores numéricos, 

facilitando a mudança de entrada de informações, de acordo com o contexto e as restrições do 

projeto, como mostra a Figura 51, a seguir. 

 



94 

 

Figura 51 - Inserção dos parâmetros na ferramenta Grasshopper® e resultados simultâneos da 

modelagem tridimensional 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Na Figura 52, a seguir, à direita, foram inseridas as informações paramétricas para 

incorporação da forma modelada para a célula-padrão, com repetições sucessivas, quantas 

fossem necessárias, para que se ajustasse à dimensão do formato do 1º revestimento, que foi 

estabelecido em 20 cm x 20 cm. Neste momento, também foram reajustadas as alturas 

máximas que a célula-padrão deveria alcançar, em observação ao que foi selecionado para a 

espessura (Quadro 8). 

O processo de inserção dos parâmetros para modelagem computacional - bem como 

os resultados formais instantâneos gerados pelas informações fornecidas, podem ser vistos na 

Figura 52 e na Figura 53 (a seguir), em maiores detalhes. 
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Figura 52 – Inserção de parâmetros formais e numéricos no Grasshopper® 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Figura 53 – Resultado da modelagem paramétrica na tela de visualização instantânea do Rhinoceros 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

A modelagem computacional do revestimento, foi etapa importante na pesquisa para 

maior assertividade na tomada de decisões sobre os procedimentos que seriam adotados na 

modelagem física, como utilização de formas tridimensionais e seu preparo, bem como 
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ratificaram a importância da metodologia de simulação em software antes da prototipação 

final das peças, que fez evitar desperdícios de material e tornou a etapa de modelagem física 

desta pesquisa mais eficiente. 

 

4.3.1.2 Modelagem Física dos Revestimentos 

 

A concha de Sururu exigiu atenção especial antes de ser incorporada à argamassa 

cimentícia. Primeiro, o subproduto foi fornecido para a realização dessa pesquisa por uma das 

marisqueiras da comunidade do Vergel do Lago, que também é funcionária do Instituto 

Mandaver com sede no mesmo bairro. A marisqueira, identificada como Sra. N, coletou, pré-

higienizou e forneceu cerca de 7 quilogramas (kg) de conchas de Sururu. 

No Home Lab, as conchas passaram por segunda higienização, sendo imersas em 

solução de água e sabão neutro líquido em dois baldes plásticos (de 5 litros e de 2 litros) por 

aproximadamente 1 hora, conforme mostra a Figura 54; para, após o enxágue, eliminar 

qualquer teor de matéria orgânica no subproduto.  

 

Figura 54 - Lavagem das conchas de Sururu em Home Lab 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Após a lavagem, imersão e enxágue, as conchas foram secas em local aberto e ao sol 

pleno, espalhadas sobre superfície, conforme ilustra a Figura 55, a seguir. Elas permaneceram 

expostas por cerca de 4 dias nessas condições para garantir secagem completa. 
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Figura 55 - Secagem das conchas de Sururu  

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Durante os dias de secagem das conchas, os recipientes, as ferramentas e os 

instrumentos para produção dos revestimentos foram organizados: 1 bacia e 1 colher de 

pedreiro para mistura da argamassa; fôrmas, para os revestimentos; desmoldante; pincel, para 

aplicação do desmoldante nas fôrmas; bases de plástico reaproveitadas para pesagem; garrafas 

de vidro reutilizadas para armazenamento das matérias-primas secas; 1 funil; 1 folha de 

acetato para molde de relevo; 1 balança de precisão; 1 régua em alumínio; 1 pilão médio de 

alumínio para primeira trituração das conchas; 1 liquidificador doméstico para segunda 

trituração das conchas; 3 peneiras em aço para separação dos grãos das conchas e da areia. 

Após a secagem das conchas, foi o momento de triturá-las para uso. A primeira 

trituração foi realizada com pilão em aço; e, a segunda trituração, em liquidificador doméstico. 

A separação das conchas trituradas foi realizada com peneiramento em 1 peneira de aro 

plástico e malha de aço, seguida de mais 2 peneiramentos em peneiras de aço inox. Os grãos 

obtidos pela trituração e peneiramento estão ilustrados na Figura 56, a seguir. 

 

 

 

 

 



98 

 

Figura 56 - Separação dos grãos das conchas de Sururu trituradas em Home Lab 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Os grãos das conchas de Sururu de granulometria visual semelhante à da areia grossa 

lavada foram selecionados para uso na argamassa do revestimento cimentício. A trituração 

com grãos maiores foi aproveitada para aplicação na superfície tridimensional do 

revestimento com peça em formato quadrado 20 cm x 20 cm. O fluxograma do processo de 

preparação das conchas de Sururu para a modelagem física dos revestimentos pode ser visto 

na Figura 57. 

 

Figura 57 - Fluxograma do processo de preparação das conchas de Sururu para a modelagem 

física dos revestimentos 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Com todas as matérias-primas providenciadas e prontas para uso – o cimento branco 

estrutural CPB-40, a areia grossa, os grãos de conchas de Sururu e a água, pôde-se iniciar a 

modelagem física do primeiro revestimento. Procedeu-se à pesagem das matérias-primas em 
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balança digital de precisão, sendo empregados recipientes plásticos reutilizados e de tamanhos 

variados para auxiliar na separação e pesagem dos materiais. Antes da pesagem de cada 

quantidade de matéria-prima, era realizada a tara dos recipientes para não alterarem o peso e, 

consequentemente, a formulação da argamassa, como exemplificada na Figura 58. 

 

Figura 58 - Tara de recipiente antes da pesagem das matérias-primas 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

O preparo da argamassa iniciou com a mistura das matérias-primas secas: cimento, 

areia e grãos de concha de Sururu. A mistura foi realizada com colher de pedreiro, em giros 

constantes em uma bacia, por cerca de 3 a 5 minutos, até que se apresentasse homogênea. Em 

seguida, foi acrescentada a brita, realizando novamente a homogeneização por 

aproximadamente 3 minutos. Por fim, foi acrescentada a água em mililitros aos poucos no 

balde, misturando a argamassa por mais 3 a 5 minutos, que foi despejada na fôrma, sendo 

aplainada com o auxílio da colher de pedreiro. A fôrma já estava untada com óleo mineral. 

Para ajudar na acomodação da argamassa ao molde e prevenir formação excessiva de 

bolhas e interstícios, foram aplicados golpes com o punho sobre a mesa de madeira onde a 

fôrma com a argamassa foi apoiada. Os golpes eram de intensidade média e duravam cerca 

de 5 minutos, em ritmo manualmente rápido e constante. O procedimento de preparação da 

argamassa está esquematizado no fluxograma da Figura 59, a seguir. 
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Figura 59 - Fluxograma do processo de preparação da argamassa para modelagem física dos 

revestimentos 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021.  

 

 Os procedimentos acima repetiram-se em todos os experimentos para modelagem 

física dos revestimentos no Home Lab. 

 

1º Revestimento Parametrizado 

 

Com base nas dimensões adotadas para os formatos, iniciou-se a parametrização em 

modelagem física pelo formato quadrado, optando-se por três combinações de largura e 

comprimento (L x C cm): 20 cm x 20 cm; 30 cm x 30 cm; e 5 cm x 5 cm. Essas dimensões 

para o formato quadrado foram adotadas levando em consideração questões de 

Racionalização Construtiva11, bem como Ergonomia12, aplicadas em projetos de arquitetura, 

arquitetura de interiores e design de interiores residenciais. A Racionalização Construtiva foi 

aplicada, ao se propor a peça no formato 20 cm x 20 cm, visto que essas dimensões são 

divisores de 100 cm (ou 1 m). 

Emprega-se o módulo de 100 cm x 100 cm, normatizado pela NBR 15873:2010 

(ABNT, 2010), como coordenação dimensional para projetos de espaços arquitetônicos e para 

o design de ambientes internos. Logo, utilizar formatos, cujas dimensões constituem-se, 

matematicamente, divisores desse módulo, traz as vantagens de: racionalizar a variedade de 

medidas utilizadas na fabricação de componentes construtivos; facilitar a substituição destes 

                                                
11 É o processo composto pelo conjunto de todas as ações, que tenham por objetivo, otimizar o uso de recursos 

disponíveis na construção em todas as suas fases (SABBATINI, 1989). 
12 Disciplina científica, que trata da compreensão das interações entre humanos e outros elementos de um 

sistema; e, ciência, que aplica teoria, princípios, dados e métodos para realizar projetos, a fim de otimizar o bem-

estar humano e o desempenho geral do sistema (ASSOCIAÇÃO ERGONÔMICA INTERNACIONAL, 2021). 
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componentes sem necessidade de recortes, tanto na construção inicial, quanto nas reformas e 

manutenções ao longo da vida útil do edifício; e, ampliar a cooperação entre os diversos 

agentes da cadeia produtiva da Construção Civil (CIRQUEIRA, 2015). O que viabiliza a 

prática da P+L e do Bom Design. 

Para modelar fisicamente o revestimento quadrado parametrizado, com dimensões de 

20 cm x 20 cm, foi utilizada como fôrma caixa reaproveitada, em acrílico branco 

semitranslúcido, com essas dimensões. Parte das faces laterais da caixa, que eram de 

aproximadamente 8 cm de altura, receberam demarcação para altura máxima de despejo da 

argamassa, estabelecida como 2 cm, como ilustra a Figura 60, uma vez que a fôrma de acrílico 

branco leitoso era translúcida e permitia ver a fita adesiva de demarcação na cor preta, colada 

por fora da fôrma e por dentro dela para uso como referência visual. 

 

Figura 60 - Fôrma de acrílico branco com demarcação  

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Optou-se por estabelecer para essa peça a espessura equivalente às peças analisadas 

dos catálogos técnicos-comerciais (fabricantes A e B), cujas áreas de aplicação eram tanto 

para pisos quanto para paredes e tinham de 8 mm a 22 mm de espessura, sendo adotada no 

experimento da peça de 20 cm x 20 cm, a média aritmética desses valores: 15 mm. 
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Quanto ao relevo superficial da peça 20 cm x 20 cm, optou-se por usar relevo 

tridimensional para oferecer modelo parametrizado com maior complexidade formal. O 

relevo tridimensional teve o design personalizado, inspirado na posição das mãos, em forma 

de concha, usada pelos pescadores para lançar os montantes de Sururu coletados para dentro 

da canoa de pesca, durante a lavagem do molusco; posição manual, que também é realizada 

pelas marisqueiras durante a despinicagem13 do Sururu, como mostra a Figura 61. 

 

Figura 61 - Mãos em forma de concha: inspiração para relevo tridimensional 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base no Grupo Pajuçara de Comunicação, 2017; Coutinho et al., 

2014, p. 66. 

 

Para se atingir relevo superficial tridimensional semelhante ao que foi projetado 

digitalmente para a peça, no fundo da fôrma de acrílico foi encaixada folha em acetato 

prensada, recortada em 20 cm x 20 cm, como apresentado na Figura 62, a seguir. Este padrão 

de acetato tridimensional foi escolhido dentre 4 relevos tridimensionais adquiridos 

comercialmente. 

 

 

 

 

                                                
13 Retirada da carne do Sururu da concha (PAIXÃO, MIRANDA e COMARELLA, 2016).  
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Figura 62 – Folha de acetato com relevo tridimensional e detalhe do relevo 

                                   
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Com relação à cor adotada na peça de 20 cm x 20 cm, a escolha foi o uso do tom 

original do cimento branco. Grãos maiores das conchas de Sururu, que os grãos usados na 

argamassa, foram usados para dar destaque à concha do molusco na superfície de uso da peça. 

Esses grãos foram obtidos durante a primeira trituração e o primeiro peneiramento das 

conchas no Home Lab, que se encontram ilustrados na Figura 63. 

 

Figura 63 - Grãos selecionados para a superfície de uso da peça 20 cm x 20 cm 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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A coloração característica das conchas pontuou com tons de cor a base branca da 

argamassa; por conta disto, denominou-se a cor dessa peça como “branco colorido”, que foi 

denominado como “Surite”, uma analogia ao termo do material granilite, de granulometria 

semelhante. Para a peça quadrada com relevo tridimensional adquirir a cor branco colorido 

na superfície de uso, foram depositadas manualmente nos baixos-relevos da folha de acetato 

as conchas de Sururu trituradas nos grãos maiores, como pode ser observado na Figura 64. 

 

Figura 64 - Folha de acetato com os grãos das conchas de Sururu depositados 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Em seguida, a argamassa foi despejada na fôrma de acrílico até, aproximadamente, o 

nível máximo estabelecido pela fita adesiva demarcadora. A Figura 65 apresenta a argamassa 

acomodada na fôrma quadrada. 

 

Figura 65 - Argamassa despejada em forma quadrada 20 cm x 20 cm

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Considerando que, após a secagem, a peça do revestimento teria leve retração por 

evaporação da água contida na argamassa, estimava-se que a espessura atingisse os 15 mm 

pré-estabelecidos. Contudo, após secagem de 7 dias à sombra e em temperatura ambiente e 

consequente desenforme, a peça para o revestimento alcançou espessura de 16 mm, resultado 

satisfatório para o tipo de aplicação pretendida, dada as condições do experimento no Home 

Lab. A primeira peça de revestimento, resultado de modelagem digital em software 

paramétrico e modelagem física em Home Lab, encontra-se ilustrada nas Figuras 66 e 67. 

 

Figura 66 - 1ª peça do revestimento parametrizado: vista superior

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Figura 67 - Peça 20 cm x 20 cm em perspectiva e espessura em ângulo de visão aproximado 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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O primeiro revestimento parametrizado, que foi batizado como SUR, constituiu-se no 

objeto de conteúdo de catálogo técnico, produto técnico e tecnológico dessa pesquisa, 

apresentado no Apêndice. 

 

2º Revestimento Parametrizado 

 

O segundo formato parametrizado e experimentado foi o formato quadrado com 

dimensões de 5 cm x 5 cm, adotadas por questões associadas à P+L. As dimensões da peça 

também favorecem à Racionalização Construtiva (MELO NETO, 2019), uma vez que são 

dimensões divisoras do módulo arquitetônico da NBR 15873:2010 (ABNT, 2010). 

Esta peça foi confeccionada com o uso de sobras de argamassa do primeiro 

experimento para o revestimento que, desta forma, retornaram ao processo produtivo no Home 

Lab. As sobras foram geradas por se tratar de subproduto do primeiro experimento de 

revestimento realizado, em que ainda não se havia quantificado aproximadamente as matérias-

primas para cada peça.  

Para o experimento do revestimento parametrizado com formato quadrado de 5 cm x 

5 cm foi utilizada, como fôrma, caixa em acrílico transparente nessas dimensões. A altura da 

fôrma era de 10 mm (1 cm); e, assim, foi parametrizada a espessura para esse modelo de 

peça, pois estava dentro do intervalo de espessura verificado na análise de similares para peças 

aplicadas em piso e paredes, que consiste na finalidade de uso desse revestimento. 

Quanto ao relevo superficial da peça 5cm x 5 cm, optou-se por usar relevo plano, que 

não havia sido experimentado na peça anterior. Visando reduzir o impacto ambiental e evitar 

o uso excessivo de pigmentos químicos na produção, as peças de tamanho 5 cm x 5 cm foram 

as escolhidas para receber cores, por meio de pigmentação artificial. Para construção das 

paletas de cores, houve inspiração na paisagem e cenas do cotidiano da região do CELMM, 

como mostra a Figura 68 e a Figura 69, a seguir. 

A paleta de cores da peça de 5 cm x 5 cm foi extraída, digitalmente, de fotos constantes 

em Coutinho et al. (2014), através do aplicativo Adobe-Color 2020, destacando-se as áreas 

de interesse nas imagens. 
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Figura 68 - Paleta de cores 1 para parametrização da peça de 5 cm x 5 cm 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Adobe-Color, 2020, com base em imagem de Coutinho et al., 2014, 
p. 62. 

 

Figura 69 - Paleta de cores 2 para parametrização da peça de 5 cm x 5 cm 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora no Adobe-Color, 2020, com base em imagem de Coutinho et al., 2014, 
p. 44. 
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A tonalidade escolhida para atribuir cor à primeira peça pigmentada foi a última cor 

da paleta de cores 1 (Figura 67), que consistiu em um tom terracota, extraído digitalmente da 

foto do barco de pesca carregado de Sururu. A peça na fôrma, durante a secagem e após ser 

desmoldada, está registrada na Figura 70. 

 

Figura 70 - Revestimento formato quadrado 5 cm x 5 cm pigmentado em tom terracota 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Para pigmentar essa peça, houve a mistura à argamassa de produto a base de óxido de 

ferro (base inorgânica), em pó, que possui base química compatível com o estabelecido pela 

NBR 9781:2013 (ABNT, 2013). A proporção entre pigmento marrom/cimento branco foi de 

1 para 0,5. 

Sobre a pigmentação das peças ficou a experiência de que chegar às tonalidades 

desejadas requer bastante calibração no acréscimo de pigmentos à argamassa. O pigmento 

usado era bastante concentrado, e inclusive algumas peças de revestimento foram descartadas 

no processo, não só pelo não alcance de tonalidade desejada, como também pela percepção 

de que ao usar pigmentação em excesso observou-se que as peças se tornavam mais 

quebradiças. 

 

3º Revestimento Parametrizado 

 

O terceiro formato adotado foi o formato quadrado, de 30 cm x 30 cm, que orientou 

a experimentação para o terceiro revestimento parametrizado. Dessa vez, as dimensões 

seguiram a Racionalização Construtiva, combinada aos preceitos de Ergonomia. 
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Em projetos de arquitetura de interiores e de design de interiores, revestimentos 

diferenciados são bastante usados nas paginações de pisos e paredes, com destaque em 

detalhes de paredes de banheiros e cozinhas; e em cozinhas, mais especificamente, no espaço 

vertical entre bancadas de serviços – bancada com cuba para lavagem ou bancada “seca” – e 

os armários superiores a estas, trecho também chamado de frontão (ZENARO, 2018). O 

frontão tem função importante nesse ambiente, que é proteger a parede que fica acima da cuba 

e do fogão dos respingos de água e de gordura. Exemplos de frontões com revestimentos 

podem ser vistos ilustrados na Figura 71. 

 

Figura 71 - Exemplos de frontão com revestimento em cozinhas 

  
Fonte: Elaborado pela autora, com base em imagens do Pinterest, 2021. 

 

Segundo Panero e Zelnik (2001), em dimensionamentos para espaços interiores de 

cozinhas, a altura recomendada do frontão deve ser de, no mínimo, 55,9 cm; sendo a medida 

de 60 cm, altura média mais confortável e usual. Considerando a Racionalização Construtiva 

(MELO NETO, 2019) e o dimensionamento das peças com formato 30 cm x 30 cm serem 

divisoras de 60 cm, o terceiro formato adotado para modelagem física mostrou-se bastante 

funcional para uso também nessas superfícies de aplicação, evitando desperdícios de recortes 

ao serem assentadas, por exemplo. 

Para modelar a peça no formato quadrado 30 cm x 30 cm, foi utilizada fôrma adquirida 

comercialmente, confeccionada em Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS, Acrylonitrile 

Butadiene Styrene) e Etileno Acetato de Vinila (EVA, Ethylene Vinyl Acetate), escolhida 
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dentre uma gama de mais de 80 padrões do fabricante, por seu relevo de superfície ter 

semelhança com as perturbações na lâmina d’água causadas pelas marés nas lagoas do 

CELMM. Esta analogia pode ser visualizada por meio das Figuras 72 e 73. 

Pela irregularidade do seu relevo tridimensional, a peça de 30 cm x 30 cm proposta foi 

idealizada para uso em revestimento de paredes e a espessura da peça correspondeu à 

profundidade da fôrma adquirida, que foi de 20 mm, estando dentro do intervalo estabelecido: 

de 8 mm a 28 mm. 

 

Figura 72 - A maré e as perturbações na lâmina d’água da lagoa Mundaú 

 
Fonte: Coutinho et al., 2014, p. 13. 

 

Figura 73 - Fôrma de ABS e EVA com 30 cm x 30 cm 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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A terceira peça de revestimento parametrizado, resultado dos experimentos no Home 

Lab, pode ser vista na Figura 74. 

 

Figura 74 - 3ª peça do revestimento parametrizado: vista superior 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

A cor escolhida para a peça de 30 cm x 30 cm seguiu a cor original do cimento branco, 

utilizado na argamassa para o revestimento. 

Sobre esta peça observou-se um produto final com peso próprio considerável. Como 

a peça é recomendada para uso em revestimento se faz necessário observar argamassas de 

assentamento de alta aderência, semelhante aos usados para assentamento de revestimentos 

de grandes formatos. 

 

4º Revestimento Parametrizado 

 

Quanto ao último formato, o geométrico, foi selecionado para proporcionar 

variabilidade aos experimentos de produção dos revestimentos. Optou-se por forma mais 

orgânica, que também guardasse semelhança com as referências da paisagem do CELMM e 

com o próprio subproduto, usado como matéria-prima: a concha de Sururu. 

Para produção da peça em formato geométrico orgânico foi utilizada fôrma adquirida 

comercialmente. Esta fôrma tem dupla camada que, na verdade, são duas formas encaixadas: 

a primeira, abaixo, mais rígida, de ABS; e, a segunda, acima, mais flexível, de EVA. A 
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semelhança estética entre a concha do molusco bivalve e a fôrma para a quarta peça está 

ilustrada nas Figuras 75 e 76. 

 

Figura 75 - Forma bivalve da concha de Sururu 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Figura 76 - Formato geométrico orgânico e simétrico da fôrma 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

As dimensões para o formato das placas cimentícias de formato geométrico devem ser 

tomadas sempre em planos paralelos ou perpendiculares às arestas das peças, conforme 
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tipologia indicada na NBR 9781:2013 (ABNT, 2013) e ilustrada na Figura 77. Essa referência 

foi observada para definição das dimensões da peça geométrica orgânica. 

 

Figura 77 - Peças de concreto do Tipo III - Indicação dos eixos entre arestas 

 
Fonte: NBR 9781, ABNT, 2013, p. 20. 

 

A escolha da dimensão da fôrma pronta só foi realizada após a identificação dos 

parâmetros normativos concernentes aos formatos geométricos e a constatação de adequação 

ao objetivo da pesquisa, como por exemplo a adequação da espessura da fôrma ao intervalo 

estabelecido de 8 mm a 28 mm. A profundidade da fôrma foi de 18 mm, que correspondeu à 

espessura da peça e que pode ser visualizada na Figura 78. 

 

Figura 78 - Profundidade da fôrma geométrica orgânica 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Como resultado do último experimento, obteve-se revestimento com formato 

geométrico orgânico, para aplicação em paredes, com dimensões de 28 cm x 20 cm de largura 
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e comprimento, com 16 mm de espessura. A peça de revestimento está registrada na Figura 

79. 

 

Figura 79 - Peça em formato geométrico orgânico, fôrma pronta, forma bivalve 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

O relevo superficial da peça é tridimensional, e a cor do quarto revestimento 

parametrizado seguiu a coloração original do cimento branco utilizado na argamassa. 

 

4.4 Discussão: aprendizados e reflexões quanto à produção dos revestimentos 

 

Durante a busca e identificação de parâmetros para pisos cimentícios, normas 

específicas para placas aderidas (que necessitam de argamassa de assentamento) não foram 

encontradas, servindo de apoio a esta pesquisa as normas que tratam de placas não-aderidas 

para piso (que não necessitam de argamassa de assentamento, como os pisos intertravados, 

por exemplo), constante na NBR 9781:2013 (ABNT, 2013). 

Esse aspecto técnico foi fonte de reflexão importante durante a pesquisa, pois como 

um dos critérios estético-formais selecionados, através dos catálogos técnicos-comerciais, foi 

espessura, o parâmetro quanto a esta característica nas normas identificadas era de dimensão 

bem maior, uma vez que as placas não-aderidas precisam ter esse atributo de serem mais 

espessas para ficarem mais pesadas para aplicação e também para resistirem às cargas de 

veículos dotados de pneumáticos e áreas de armazenamento de produtos a que são submetidas. 

Quando foi identificada norma mais recente sobre pisos assentados de placas de 

concreto – NBR 16790:20 (ABNT, 2020); esta, mais uma vez, abordou informações mais 
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específicas, quando tratava de placas de concreto assentadas não-aderidas, não fornecendo 

informações sobre atributos dimensionais específicos sobre placas aderidas, recomendando 

que o próprio fabricante estabelecesse espessuras e outras dimensões. 

Na fase de experimentos computacionais, o software Grasshopper® mostrou-se 

bastante promissor para produção de design eficiente, seja pelo tempo gasto, quando há 

variedades de modelagens parametrizadas dentro de diferentes contextos, uma vez que o 

programa de computador não exige que se recomecem novas modelagens a cada design 

pretendido; e, sim, permitem que os parâmetros sejam modificados, quando do design já em 

andamento, produzindo novos resultados rapidamente e com visualização em tempo real nas 

suas várias telas de interface. O software também se revelou bastante adequado à P+L e à 

produção eficiente, uma vez que gera arquivos que podem ir direto para impressoras 3D, 

eliminando a necessidade de fôrmas para a execução da modelagem física dos produtos. 

Quanto às formas para modelagem física dos revestimentos em Home Lab, percebeu-

se, na pesquisa, a necessária melhoria de escolha dos materiais dos moldes utilizados, 

observando que a combinação entre material mais flexível na área de despejo da argamassa 

(EVA) + material mais rígido na base de sustentação (ABS), foram cruciais para os 

revestimentos apresentarem maior facilidade de desmolde e maior precisão nas formas, 

respectivamente. Considerou-se, inclusive, que o material mais flexível demonstrou dispensar 

a necessidade de uso de óleos desmoldantes, o que reduziria os custos de produção e, 

principalmente, o uso de mais um componente químico e artificial no processo. 

Quanto ao resultado dos revestimentos desmoldados, observou-se bastante formação 

de bolhas e insterstícios no experimento com as modelagens físicas, mesmo com a aplicação 

de vibração em mesa por determinado tempo. Algumas técnicas de aperfeiçoamento dessa 

etapa podem ser aplicadas em laboratório dos Campi do Ifal, em futuros estudos. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O principal objeto de estudo da presente pesquisa consistiu na configuração formal 

para placa cimentícia com conchas de Sururu para uso residencial, com dimensões 

compatíveis às características de mercado e que atendesse às características de desempenho 

técnico do protótipo de referência, como também à adequação de Design, compatíveis e 

viáveis à produção comercial. 

Com todas as fases e etapas da pesquisa sendo desenvolvidas, principalmente com as 

etapas de Ideação (seleção de critérios e identificação de normas) e Prototipação do produto 

(com a modelagem computacional e física dos revestimentos), acredita-se que o objetivo de 

parametrizar revestimento cimentício composto por conchas de Sururu para uso residencial 

tenha sido atingido. Talvez, a pesquisa tenha levado inclusive a resultados além do objetivo 

principal, uma vez que além de realizada a Parametrização dos revestimentos, eles foram 

também prototipados e produzidos fisicamente, acrescentando à pesquisa experiências, 

percepções e, principalmente, resultados acerca de produção em pequena escala. 

Com essa pesquisa, ocorreu o entendimento de que a articulação entre tecnologias 

ambientais e sociais, com base na Economia Circular, favorece a inovação em processos 

tradicionais, para que possam ser fomentadas oportunidades a comunidades que apresentam 

opções restritas de renda, vida digna e desenvolvimento social. 

Como oportunidades para trabalhos acadêmicos futuros, que possam dar continuidade 

a essa pesquisa ou nela se basear, poderão ser propostos avanços nos processos aqui 

apresentados, desde novas formulações de argamassa com conchas de Sururu até o processo 

de confecção de outros artefatos dela oriundos. 

Um maior percentual de substituição de areia por conchas de Sururu, inclusive pode 

ser proposto, para que uma maior quantidade de subproduto descartado irregularmente seja 

melhor aproveitado. Assim, novos produtos podem acarretar menos desperdícios de recursos 

naturais e menos emissões de CO2 através de melhores métodos, práticas e técnicas de 

produção. 

Ainda sobre a formulação da argamassa, avanços nos experimentos acerca da 

pigmentação podem ser realizados, alcançando maior variabilidade de tonalidades, podendo-

se criar cartela de cores com padrão comercial, tanto para a argamassa quanto para a confecção 

de artefatos com esse compósito. 

Como observou-se que a etapa de seleção de fôrmas é muito importante para o projeto 

de revestimentos, pode-se estudar a proposição de produção de fôrmas para peças cimentícias, 
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que ofereça maior variabilidade deste item no mercado, inclusive com reaproveitamento de 

subprodutos em sua produção. 

Ainda, quanto às fôrmas, cabe também repensar a necessidade de sua existência no 

processo de confecção de peças cimentícias, visto que este trabalho demonstrou existir, no 

nordeste do Brasil, tecnologia para impressão destes artefatos diretamente da modelagem da 

peça no software para a máquina de adição cimentícia. Para tanto, faz-se necessário que mais 

pesquisas aprofundem o tema de Modelagem Paramétrica, seus conceitos intrínsecos e 

ferramentas computacionais adequadas para que se possa demonstrar como a tecnologia pode 

contribuir com uma produção mais limpa e eficiente. 

Entende-se que todas as oportunidades apresentadas podem contribuir com a 

implementação da Economia Circular e da Sustentabilidade nas três dimensões: social, 

econômica e ambiental. 

  



118 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ADOBE COLOR. Extrair cores. Disponível em: 

<https://color.adobe.com/pt/create/image>. Acesso em: 04 de Novembro de 2020. 

 

ALBACH, D. de M. Cenários Futuros no Contexto do Design para Sustentabilidade. 

Publicado em 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/185818>. 

Acesso em: julho de 2021. 

 

AMRO, ABN; ING, Rabobank. Circular Economy Finance Guidelines. Netherlands. 

2018. 

 

ANDRADE, J. C. S.; MARINHO, M. M. de O.; KIPERSTOK, A. Uma política nacional de 

meio ambiente focada na produção limpa: elementos para discussão. Bahia análise e dados, 

Salvador, v. 10, n. 4, p. 326-332, 2001. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9781:2013 – Peças de 

Concreto para Pavimentação-Especificação e Métodos de Ensaio. Rio de Janeiro, 2013. 

 

____. NBR 10004:2004 – Resíduos Sólidos – Classificação. Rio de Janeiro, 2004, 71p. 

 

____. NBR 15575-1:2013 – Edifícios Habitacionais de até 05 pavimentos – Desempenho. 

Parte 1: Requisitos Gerais. Rio de Janeiro, 2013. 

 

____. NBR 15575-3:2013 – Edificações Habitacionais – Desempenho. Parte 3: 

Requisitos para os Sistemas de Pisos. Rio de Janeiro, 2013. 

 

____. NBR 15805:2015.  Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaios. 

Rio de Janeiro, 2015.  

 

____. NBR 16790:2020 – Pisos Assentados de Placas de Concreto — Requisitos e 

Procedimentos. Rio de Janeiro, 2013. 

 

BECKER, E.; LINS, A. Resíduos sólidos urbanos, desigualdades socioespaciais e 

conflitos ambientais: reflexões para uma gestão integrada na região metropolitana de 

Florianópolis. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal de Santa Catarina, 2015.  

 

BO BARDI, L. Tempos de Grossura: o Design no Impasse. São Paulo: Instituto P.m. 

Bardi, 1994. 

 

BRASIL. Agência Nacional de águas – ANA. Plano de Ações e Gestão Integrada do 

Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba – CELMM: Resumo Executivo. 

Brasília: ANA, 2006. 

 

____. [Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010]. Política Nacional de Resíduos Sólidos. – 3. 

ed., reimpr. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2017. Disponível em: 

<URL>. Acesso em: dd mmm aaaa. 

 

____. [Lei n. 14.305, de 15 de julho de 2020]. Atualização do marco legal do saneamento 

básico e alteração da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000. Disponível em: 



119 

 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7nesse>. 

Acesso em: 17 ago 2021. 

 

BRUCHÊZ, A. et al. Metodologia de Pesquisa de Dissertações Sobre Inovação: Análise 

Bibliométrica. Desafio on line, Caxias do Sul-RS, v. 6, n. 1, 2018. 

 

BUCHANAN, R. Good design in the digital age. GAIN: AIGA Journal of Design for the 

Network Economy, v.1, n.1, 2000. 

 

BUENO, G. Formalismo e Modernidade. [s. l.]: Arte e Ensaios, 2006. Disponível em: < 

https://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-content/uploads/2012/01/ae13_guilherme_bueno.pdf>. 

Acesso em: julho de 2021. 

 

CAMPOS, F. M. de. Estudo do uso de parametrização e simulações computacionais nas 

etapas iniciais do processo de projeto visando à otimização. Dissertação de Mestrado. 

Universidade de Campinas. São Paulo. 2017. 

 

CARDOSO, R. Design para um Mundo Complexo. São Paulo. Cosac Naif. 2013. 

 

CBCS, MMA, PNUMA. Aspectos da Construção Sustentável no Brasil e Promoção de 

Políticas Públicas. Brasil, 2014. 

 

CECHIN, A. A Natureza como Limite da Economia: a Contribuição de Nicholas 

Georgescu-Roegen. São Paulo: Editora Senac São Paulo/Edusp, 2010. 

 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em Ciências humanas e Sociais. Cortez editora, 2018. 

 

CIRQUEIRA, C. B. de R. P. A coordenação modular como ferramenta de projeto de 

arquitetura e levantamento de componentes normatizados no mercado da construção 

civil do Distrito Federal. Dissertação de Mestrado. UnB. 2015. 

 

COSTA, A. T. da. Aproveitamento das conchas de Sururucom matéria-prima 

alternativa para fabricação de tijolo solo-cimento: uma abordagem em economia 

circular. 2021. 

 

COSTA, M. A. F. da; COSTA, M. de F. B. da. Projeto de Pesquisa: Entenda e Faça. In: 

Projeto de pesquisa: entenda e faça. 2011. p. 136-136. 

 

COUTINHO, M. K.; ASSAD, L. T.; NORMANDE, A. C. L.; BRANDÃO, T. B. C. A Cada 

Lata: A Extração do Sururu na Lagoa Mundaú – Alagoas. Editora IABS. Brasília, 2014. 

 

CRILLY, N. The roles that artefacts play: technical, social and aesthetic functions. Design 

Studies. v. 31, n. 4, jul. 2010, pp. 325-330. 

 

DE ANDRADE MARCONI, M.; LAKATOS, E. M. Metodologia do Trabalho Científico. 

Editora Atlas, 2017. 

 

DE SOUZA, W. J. V.; SCUR, G.; DE CASTRO HILSDORF, W. Panorama das práticas de 

ecoinovação na indústria brasileira de revestimentos cerâmicos: o caso dos clusters de 

Criciúma e Santa Gertrudes. Cerâmica Industrial, v. 25, n. 1, p. 2-13, 2020. 

 



120 

 

ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R.; VIANNA, W. B. O design na pesquisa quali-quantitativa 

em engenharia de produção-Questões a considerar. Revista Gestão Industrial, v. 3, n. 3, p. 

172-185, 2007. 

 

FALADE, F. An Investigation of Periwinkle Shell as Coarse Aggregate for Concrete. 

Great Britain: Elsevier Science, Building and Environment, 1995. 

 

FEIL, Alexandre André; SCHREIBER, Dusan. Sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável: desvendando as sobreposições e alcances de seus significados. Cadernos 

Ebape. BR, v. 15, p. 667-681, 2017. 

 

FERNANDEZ, J. L. Borja, et al. Fernanda. Resíduos Sólidos da indústria da construção 

civil: contribuições, ameaças e possibilidades para um crescimento igualitário nas 

cidades. In: Semana de mobilização científica: direitos humanos, ética e dignidade, 18., 

2015, Salvador. Anais... Salvador: UCSAL, 2015. p. XX.  

 

FONTELLES, Mauro José et al. Metodologia da pesquisa científica: diretrizes para a 

elaboração de um protocolo de pesquisa. Revista paraense de medicina, v. 23, n. 3, p. 1-

8, 2009. 

 

Fujita T, Fukase M, Miyamoto H, Matsumoto T, Ohue T. Increase of bone mineral density 

by calcium supplement with oyster shell electrolysate. Bone Miner 11:85–91. 1990 

 

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas. 1999.  

 

______. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5a ed. São Paulo: Atlas. 2010.  

 

GONZALVO, B. et al. Oxides as potential pigments. Journal of Alloys and Compounds, 

v. 323, p. 372-375, 2001. 

 

HAIGH, L., M. de Wit; VON DANIELS, C.; COLLORICCHIO, A.; J. Hoogzaad, J. The 

Circularity Gap Report, Amsterdam: Circle Economy, 2021 Disponível em: 

<https://www.circularity-gap.world/2021>. Acesso em: julho de 2021. 

 

IABS. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Disponível em 

<https://iabs.org.br/> Acesso em: 20 de Outubro de 2020. 

 

INSTITUTO AGT. Instituto A Gente Transforma. Disponível em: 

<https://agentetransforma.org.br/projetos/maceio-inclusiva/produtos/> Acesso em 11 de 

Setembro de 2021. 

 

IBERCAD. Disponível em: <https://www.ibercad.pt/solidos-basicos-sketchup-software-cad-

3d.html> Acesso em: 07 de Setembro de 2021. 

 

JACOBSEN, A. de L. Gestão por Resultados, Produtividade e Inovação. Florianópolis, 

UFSC, 2009. 

 

JATOBÁ, S. U. S. Urbanização, Meio Ambiente e Vulnerabilidade Social. Boletim 

Regional, Urbano e Ambiental. IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Brasília. 

2011. Disponível em: 

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5567/1/BRU_n05_urbanizacao.pdf> 

Acessado em 02 de Fevereiro de 2021. 

https://agentetransforma.org.br/projetos/maceio-inclusiva/produtos/
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5567/1/BRU_n05_urbanizacao.pdf


121 

 

 

JUNG, C. F. Metodologia para Pesquisa & Desenvolvimento: Aplicada a Novas 

Tecnologias, Produtos e Processos. Axcel Books do Brasil Ltda, 2004. 

 

JUNIOR, Eduardo Brandão Lima et al. Análise documental como percurso metodológico na 

pesquisa qualitativa. Cadernos da FUCAMP, v. 20, n. 44, 2021. 

 

KINOBE, J.; GEBRESENBET, G.; NIWAGABA, C.; VINNERAS, B. Reverse logistics 

system and recycling potential at a landfill : A case study from Kampala City. Waste 

Management, 42: 82–92, 2015 

 

KNECHTEL, Maria do Rosário. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem 

teórico-prática dialogada. Curitiba: Intersaberes, 2014. 

 

LeBaron, C., Jarzabkowski, P., Pratt, M. G., & Fetzer, G. An introduction to video 

methods in organizational research. Organizational Research Methods. 2018. 

 

Leborg, C. (2015). Gramática Visual. São Paulo, Editora G. Gilli Ltda.  

 

LEITE.B. M. Avaliação de Propriedades Mecânicas de Concretos Produzidos com 

Agregados Reciclados de Resíduos de Construção e Demolição. Tese Doutorado - 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2001.  

 

Lima, E. C. de, & Oliveira Neto, C. R. de. (2017). Revolução Industrial: Considerações 

Sobre o Pioneirismo Industrial Inglês. Revista Espaço Acadêmico, 17(194), 102-113. 

 

Liu, F., & Maitlis, S. Emotional Dynamics and Strategizing Processes: a Study of 

Strategic Conversations in Top Team Meetings. Journal of Management Studies, v.51, 

n.2, p.202-234. Romania, 2014. 

 

LUDKE, M.; ANDRE, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: Uma Abordagem 

Qualitativa. 2. ed. São Paulo: EPU, 2013. 

 

MANDAVER. Instituto Mandaver. Sobre Nós. Disponível em: 

<https://www.mandaver.org/sobre-n%C3%B3s>. Acesso em: dezembro de 2021. 

 

MARIA, Neliza; ROMCY, Silva; DE MELO TINOCO, Marcelo Bezerra. Reflexões sobre 

as interfaces entre a modelagem paramétrica e outros processos de representação no 

projeto de arquitetura. Blucher Design Proceedings, v. 2, n. 3, p. 322-327, 2015. 

 

MARQUES, André Canal. Análise de Similares: Contribuição ao Desenvolvimento de 

uma Metodologia de Seleção de Materiais e Ecodesign. Dissertação de mestrado. 

Universidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2008. 

 

MARTELLI, Anderson et al. Análise de Metodologias para Execução de Pesquisas 

Tecnológicas. Brazilian Applied Science Review, v. 4, n. 2, p. 468-477, 2020. 

 

MARTINS, V. W. B., RAMPASSO, I. S., SILTORI, P. F. S., CAZERI, G. T., ANHOLON, 

R., QUELHAS, O. L. G., & LEAL FILHO, W. (2020). Contributions from the Brazilian 

industrial sector to Sustainable Development. Journal of Cleaner Production, 122762. 

 

MAZARO, R. E. Metodologia da Pesquisa Científica. 1ª Edição. Valinhos, 2016. 



122 

 

 

MELO NETO, Edson Muniz de. Proposta arquitetônica de habitações modulares com 

ênfase na racionalização construtiva: a coordenação modular no processo projetual. 

2019. Dissertação de Mestrado. Brasil. 

 

MENEZES, R. C. Desenvolvimento de Argamassa de Assentamento e Revestimento 

com Conchas de SururuDescartadas no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-

Manguaba. Dissertação (Mestrado em Tecnologias Ambientais) – Instituto Federal de 

Alagoas, 2019.  

 

MUNHOZ, F. C. Utilização do gesso para fabricação de artefatos alternativos, no 

contexto de produção mais limpa. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual 

Paulista, Bauru, 2008. 

 

OLIVEIRA, B. M. C. A Gestão dos Resíduos da Mariscagem Pernambucana.  

 

OLIVEIRA, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis, Vozes, 2007. 

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova Iorque, 2015.  

 

PAIXÃO, João dos Santos Neto; MIRANDA, Cindy Emanuely Pereira; COMARELLA, 

Larissa. Análise do Risco Sanitário de Alimentos: Qualidade Microbiológica do 

Molusco Sururu(Mytella sp.). Revista Saúde e Desenvolvimento, v. 10, n. 5, p. 85-100, 

2016. 

 

PANERO, Julius; ZELNIK, Martin. Dimensionamento Humano para Espaços Interiores: 

um Livro de Consulta e Referência para Projetos. Gustavo Gili, 2001. 

 

PARANHOS, L; PARANHOS, P. Metodologia da Pesquisa Aplicada à Tecnologia. São 

Paulo: Editora SENAI-SP, 2018. 

 

PEDRO, Ana Luisa Coelho de Sousa. Sistemas paramétricos de modelação visual por 

nodes: um estudo sobre as possibilidades projetuais concedidas na modelação. 

Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Portugal. 2017. 

 

PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. In: Da cor à cor inexistente. 1995. 

 

PEREIRA, A. S. et al. Metodologia da Pesquisa Científica. UFSM. 2018. 

 

PNRS. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 28 julho 2021. 

 

PNUD. United Nations Millennium Declaration DPI/2163. Published by United Nations 

Information Centre, Lisbon, 2001. 

 

POPPER, K. R. A Lógica da Pesquisa Científica. Editora Cultrix, 2004. 

 

RAMKUMAR, S. et al. Linear risks. Amsterdam: Circle Economy, v. 14, 2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm


123 

 

ROCHA, Sérgio R. A. G. da; GOMES,  Paulo César Correia; Barboza, Aline da Silva 

Ramos; Lima, Flávio Barboza de; Barros, Alexandre Rodrigues de. Estudo da viabilidade 

de utilização de conchas de Sururuem materiais à base de cimento Portland. Congresso 

Brasileiro de Ciência e Tecnologia em Resíduos e Desenvolvimento Sustentável. 

Florianópolis, 2004. 

 

RODRIGUES, Catarina Maria Soares Saraiva. Estudo exploratório da implementação da 

Economia Circular em Portugal. Tese de Doutorado. Universidade Católica Portuguesa. 

2018. 

 

RODRIGUES, A. C. C. Desenvolvimento de um Material Compósito com Resíduos de 

Conchas Marinhas. Aplicação em vasos biodegradáveis. Dissertação (Mestrado em 

design Industrial e Produto). Universidade do Porto, 2019.  

 

RODRIGUEZ ÁLVARO, Roberto. Morteros para revestimento com árido procedente 

de concha de mejilón. Trabajo fin de grado. Universidade de Coruña, 2014. 

SABBATINI, Fernando Henrique. Desenvolvimento de métodos, processos e sistemas 

construtivos: formulação e aplicação de uma metodologia. 1989. Tese de Doutorado. 

Universidade de São Paulo. 

 

SANTOS, Fladimir Fernandes dos, et al. Adequação dos municípios do estado do Rio 

Grande do Sul à legislação de gestão de resíduos da construção civil.Revista 

Iberoamerica de Engenharia Industrial, Florianópolis, SC, Brasil, v. 4, n. 8, p. 1-18, 2012 

 

SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA, Cristovão Domingos de; GUINDANI, Joel Felipe. 

Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. Revista brasileira de história & 

ciências sociais, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2009. 

 

SARMENTO, Érica Bento et al. Estudo do potencial energético dos resíduos sólidos 

domiciliares brasileiros a partir da sua composição gravimétrica. Revista Gestão & 

Sustentabilidade Ambiental, [s.l.], v. 9, p. 616-630, maio 2020. 

 

SCHIETTEKATTE, N.; BAKKER, E. J. Uma Holanda Circular em 2050. In: Luz, B. 

(Org.). Economia circular Holanda-Brasil: da teoria à prática. 1. ed. Rio de Janeiro: 

Exchange 4 Change Brasil, 2017.  

 

SCHNEIDER, D. M. Deposições Irregulares de Resíduos da Construção Civil na 

Cidade de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Universidade de São 

Paulo, 2003.  

 

SEBRAE. O que é o Catalisa?. Disponível em: 

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/catalisa>. Acesso em: janeiro de 2021. 

 

SILVA, D. Resíduo Sólido da Malacocultura: Caracterização e Potencialidade de 

Utilização de Conchas de Ostras (Crassostrea gigas) e Mexilhão (Perna perna). 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal de Santa 

Catarina, 2007. 

 

SILVA, L. S da. Design paramétrico a partir da digitalização 3D de geometrias da 

natureza com padrão de crescimento espiral. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 2017. 



124 

 

 

SILVA, M. D. S. Utilização de Conchas do Molusco Anomalocardia brasiliana como 

Agregado Graúdo em Concreto de Cimento Portland. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2019. 

 

SILVA, N. E. G. et al. Resíduos de madeira produzidos na construção civil. Cadernos de 

Graduação - Ciências Exatas e Tecnológicas, Maceió, v. 3, n. 3, p. 207-214, nov., 2016. 

 

SMANIOTTO, R. A. A integração da economia circular na noção de desenvolvimento 

sustentável: o papel do estado e das indústrias na promoção da circularidade. Dissertação de 

Mestrado. Universidade de Caxias do Sul. 2020. 

 

SOUSA, A. S.; OLIVEIRA, S. O.; ALVES, L H. A PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: 

PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS. Cadernos da Fucamp, v.20, n.43, p.64-83/2021. 

 

SOUZA, A. B. B. Viabilidade Econômica e Ambiental do Uso de Conchas de Ostras e 

Mariscos: Estudo de Caso na Comunidade de Nossa Senhora do Livramento-PB. 

ENEGEP, 2015. 

 

TENORIO, H. C. L. Reaproveitamento de Conchas de Mariscos e Resíduos da 

Construção Civil em Alagoas. Cadernos de Graduação - FITS, 2014. 

 

TEIXEIRA, C. A. N. et al. Navegação de Cabotagem Brasileira. Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 2018. 

 

THOMAS, J. R.; NELSON, J. K. Research methods in physical activity. 3.ed. 

Champaign: Human Kinetics, 1996. 

 

TICIANELI, E. Vergel do Lago, dos sítios até a Virgem dos Pobres. Blog História de 

Alagoas. Publicado em: 06 agosto 2018. Disponível em: 

https://www.historiadealagoas.com.br/vergel-do-lago-dos-sitios-ate-a-virgem-dos-

pobres.html#:~:text=Quando%20Macei%C3%B3%20come%C3%A7ou%20a%20se,do%20

atual%20Trapiche%20da%20Barra>. Acessado em: 08 junho 2021. 

 

TRENTIN, A. G. A Tecnologia a Favor do Design. In: III Encontro de Sustentabilidade 

em Projeto do Vale do Itajaí – ENSUS 2009. Disponível em: 

<https://ensus2009.paginas.ufsc.br/files/2015/09/A-TECNOLOGIA-A-FAVOR-DO-

DESIGN-UNIVALI.pdf>. Acesso em: julho de 2021. 

 

UNIDO/UNEP. Cleaner Production Assesment Manual. Draft, 1995. Part one: 

introduction to cleaner production. 

 

URUKIA MAGAZINE. Parametric Generico Chair by Marco Hemmerling. Disponível 

em: <https://www.urukia.com/parametric-generico-chair-marco-hemmerling/>. Acesso em: 

julho de 2021. 

 

VALPORTO, M.S.; AZEVEDO, P. S. Gestão do Design na Identificação dos Fatores de 

Impactos Ambientais da Construção Civil. Revista Estudos em Design. Rio de janeiro, 

2016. 

 

VIANNA et al. Design Thinking: Inovação em Negócios. Rio de Janeiro: MJV Press, 2012. 

 

https://www.historiadealagoas.com.br/vergel-do-lago-dos-sitios-ate-a-virgem-dos-pobres.html#comment-1883
https://www.urukia.com/parametric-generico-chair-marco-hemmerling/


125 

 

VIARO, F. S.; PINHEIRO, R.; SILVA, R. P. DA; TEIXEIRA, F. G.; BRUSCATO, U. M. 

Projeto de Produto Utilizando Processos de Modelagem Paramétrica, Prototipagem e 

Fabricação Digital. In: 11º P&D 2014. Blucher Design Proceedings, v. 1, n. 4, p. 2375-

2386, 2014. Disponível em: <http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-

1.amazonaws.com/designproceedings/11ped/00737.pdf>. Acesso em: julho de 2021. 

 

VIEIRA, A.; BORBA, C.; RODRIGUES, J. Cobogó de Pernambuco. Recife: J. Rodrigues, 

2012. 

 

VIEIRA, L. C.; AMARAL, F. G. (2016). Barriers and strategies applying Cleaner 

Production: a systematic review. Journal of Cleaner Production, 113, p. 5-16. 

 

WASTE ATLAS. Disponível em: <http://www.atlas.d-waste.com/>. Acesso em: 08 agosto 

de 2020. 

 

WEETMAN, Catherine. Economia Circular: conceitos e estratégias para fazer negócios 

de forma mais inteligente, sustentável e lucrativa. Autêntica Business, 2019. 

 

WOLF T. J. A Reutilização dos Resíduos de Ostras: Um Estudo Exploratório. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Administração – Logística Reversa e Sustentabilidade) – 

Universidade Federal de Santa Catarina, 2018.  

 

YE, F.; ZHAO, X.; PRAHINSKI, C.; LI, Y. The impact of institutional pressures, top 

managers’ posture and reverse logistics on performance - Evidence from China. 

International Journal of Production Economics, 143(1): 132–143, 2013.  

 

ZHOU, S. W. W. Carbon management for a sustainable environment. Springer Nature, 

2020. 

  



126 

 

APÊNDICES 

 

 

8.1 Apêndice A: Catálogo Técnico do Revestimento SUR14 

 

                                                
14 Esta é a versão resumida do Catálogo Técnico do Revestimento SUR, tendo em vista a supressão de 

informações técnicas, uma vez que será solicitado o registro de Desenho Industrial e poderá ser realizado pedido 

de patente de processo junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), por meio do Núcleo de 

Inovação Tecnológica do Ifal (NIT-Ifal). 
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TECNOLOGIAS AMBIENTAIS



É necessário termos sistemas de
produção no qual os produtos e
os processos industriais sejam
não só mais eficientes, como
efetivos e regenerativos para o
meio ambiente, possibilitando
sermos mais sustentáveis. O 
 objetivo é o menor desperdício
de recursos naturais e gerar
menos emissões nocivas, além de
melhorar métodos, práticas e
técnicas de produção. 

Sob esse ponto de vista, o
conceito de Meio Ambiente une-
se ao conceito de Design para:

Design para
o presente

O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NO MUNDO
TROUXE TRANSFORMAÇÕES POSITIVAS A VÁRIOS
SETORES DA VIDA HUMANA, MAS PRESERVAR
RECURSOS NATURAIS DA EXPLORAÇÃO DESENFREADA
SE TORNA UMA AÇÃO URGENTE. PRECISAMOS AGIR
NO HOJE E REPENSAR MODELOS TRADICIONAIS DE
FABRICAÇÃO. 

4

O design melhorar
funcionalidades;
O design empregar um
diferencial aos produtos;
O design ser responsável pela
preservação sociocultural.

A partir dessas premissas nasceu
o Sur: revestimento cimentício,
composto por conchas de Sururu
descartadas do processo de
beneficiamento do molusco,
obtidas junto à comunidade do
Vergel do Lago na cidade de
Maceió, estado das Alagoas.



Características Técnicas do Produto

Revestimento Sur: nascido do Sururu e
inspirado pelas lagoas do Sul.

O MOLUSCO ALAGOANO, ENCONTRADO NAS LAGOAS DO
CENTRO-SUL DO ESTADO - LAGOAS MUNDAÚ, ROTEIRO E
MANGUABA - FORNECE EM SUA CONCHA O SUBPRODUTO
QUE INSPIROU E FEZ SURGIR O REVESTIMENTO SUR.

5

O REVESTIMENTO SUR DESTINA-SE AO USO
RESIDENCIAL EM PISOS E PAREDES

FORMATO:
QUADRADO

DIMENSÕES:
20 CM X 20 CM

L X C
RELEVO

SUPERFICIAL:
3D

COR:
BRANCO

COLORIDO

ESPESSURA:
1,6 CM



DESIGN PARAMÉTRICO

O Sur utiliza inteligência artificial
para otimização dos seus
processos, com a utilização de
parâmetros específicos para sua
criação: o método paramétrico
viabiliza maior controle sobre o
projeto, inclusive possibilitando
maior exploração de formas e
soluções.

MAIOR EFICIÊNCIA E TECNOLOGIA

O uso da linguagem paramétrica
como ferramenta auxiliar de criação
facilita  o processo de produção, e
com menos desperdícios, através da
impressão 3D do produto criado. A
tecnologia dispensa o uso de moldes
e outros acessórios de produção
tradicional, utilizando na produção do
revestimento apenas os recursos e
quantidade de material que farão
parte do resultado final do artefato. 

O designer entende as
necessidades das pessoas e o
contexto ambiental em que elas
estão inseridas. Pesquisa sobre os
dados normativos inerentes.
Softwares de Design Paramétrico,
baseados nessas informações
fornecem alternativas de soluções.
O designer, com seu conhecimento
técnico, escolhe a melhor solução
para o contexto específico do
usuário do produto.

VÁRIAS POSSIBILIDADES

A tecnologia do Sur está sendo
aprimorada para que o seu
processo se aproxime de um
fechamento de ciclo produtivo,
podendo ser o revestimento
reciclável ao seu máximo,
colaborando com a implantação
de uma economia mais circular a
nível global. 

DESIGN MAIS CIRCULAR 

Design para
o futuro

6



Idear

01
Pesquisar

Ideia

Insight

Informação

02 Do que a vivência se alimentou? De informações? De insights?
Objetivos? Aqui o foco é criar ideias inovadoras e criativas para
gerar soluções de acordo com as novas demandas e contextos.

03 Hora da mão na massa! É tempo do agir! Redesenhar e recriar
possibilidades materiais! Validar as ideias geradas e, novamente,
pesquisar e idear quantas vezes for necessário.

Materializar

De onde veio a matéria-prima? Quais os atores envolvidos no
processo? Onde estão eles? Quais os saberes? Você conhece a
comunidade que lhe fornece os insumos para os produtos que
você usa, consome, cria?

Design para
melhorar

processos

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base em Vianna et al., 2012, p. 67. 

7

Ideia - é uma solução gerada para
atender a um
 ou mais insights.

Insights - é o achado proveniente
proveniente  da imersão, a
identificação de uma
oportunidade. 

DESIGN THINKING

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base em Vianna et al., 2012, p. 23. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base em Vianna et al., 2012, p. 123. 

Referência: VIANNA et al. Design Thinking: Inovação em Negócios. Rio de Janeiro: MJV Press, 2012.  

 Dizem
Pensam

Fazem 
Usam

Sabem
Sentem 
Sonham 

Entrevistas 

Observações 
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Generativa Latente 

Tácito

Observável
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Design para
melhorar
produtos

SEMPRE EXISTIRÃO SUBPRODUTOS COM UMA INFINIDADE DE
OPORTUNIDADES PARA A INDÚSTRIA MAIS CIRCULAR.

O movimento do Design Circular oferece
novo olhar para a presença e produção
humana no planeta. Trata-se de visão de
futuro, que visa uma indústria mais
saudável e regenerativa, em que a ideia
de valor seja mantida em circulação por
vários ciclos e cadeias produtivas.

Para a indústria do “Berço ao Berço”, a
ideia central é a de que os recursos sejam
geridos em lógica circular, em que cada
passagem de ciclo, torna-se novo “berço”
para determinado material, permitindo
que os recursos sejam reutilizados e
circulem em fluxos seguros e saudáveis. 

8

TECNOLOGIAS AMBIENTAIS

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Coutinho et al.,
2014, p. 22.

ESQUEMA DE DESIGN DO “BERÇO AO BERÇO” E DESIGN DO “BERÇO AO TÚMULO”

U S U Á R I O
C O N S U M I D O R   D I S P O S I Ç Ã O   

B E R Ç O  A O  T Ú M U L O   

M A T É R I A - P R I M A

B E R Ç O  A O  B E R Ç O   

M A N U F A T U R A
D I S T R I B U I Ç Ã O  

E
V A R E J O

R E C I C L A G E M  E  C R I A Ç Ã O  E M
P R O D U T O  S E C U N D Á R I O

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base em ZHOU, 2020.

Referências:
COUTINHO, M. K.; ASSAD, L. T.; NORMANDE, A. C. L. BRANDÃO, T. B. C. A Cada Lata: A Extração do Sururu na Lagoa
Mundaú – Alagoas. Editora IABS. Brasília, 2014.
ZHOU, S. W. W. Carbon management for a sustainable environment. Springer Nature, 2020.



“Um mundo onde a pobreza e a
desigualdade são endêmicas
estará sempre propenso à crises
ecológicas, entre outras. O
desenvolvimento sustentável
requer que as sociedades
atendam às necessidades
humanas tanto pelo aumento do
potencial produtivo como pela
garantia de oportunidades iguais
para todos”.

AMBIENTAL

“Muitos de nós vivemos além dos
recursos ecológicos, por exemplo,
em nossos padrões de consumo
de energia… No mínimo, o
desenvolvimento sustentável não
deve pôr em risco os sistemas
naturais que sustentam a vida na
Terra: a atmosfera, as águas, os
solos e os seres vivos”.

ECONÔMICO

“Na sua essência, o
desenvolvimento sustentável é
um processo de mudança no qual
a exploração dos recursos, o
direcionamento dos
investimentos, a orientação do 

SOCIAL

Cadeia de valor

TE
C

N
O

LO
G

IA
S 

A
M

B
IE

N
TA

IS

Fonte: A ONU e o meio ambiente |
As Nações Unidas no Brasil, 2020. 
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 desenvolvimento tecnológico e a
mudança institucional estão em
harmonia e reforçam o atual e
futuro potencial para satisfazer as
aspirações e necessidades
humanas”.

https://brasil.un.org/pt-br/91223-onu-e-o-meio-ambiente
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