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palavras-chave 
 

Biomimética, Design Industrial, Aveiro, Embarcação 

resumo 
 
 

A Natureza é composta por estruturas, formas, sistemas, cores e até padrões 
que podem proporcionar ao design referências úteis e precisas, para que este 
consiga tornar os seus produtos e processos ecologicamente sustentáveis, 
indo de encontro com as necessidades ambientais que a sociedade humana 
atualmente se depara. A disciplina que utiliza estes fundamentos define-se 
pelo nome de Biomimética, temática escolhida para abordagem deste estudo.  
Partindo da região de Aveiro, e em específico a escolha da Ria, este espaço 
apresenta-se como um pretexto para a criação de uma embarcação 
Biomimética que funcione através do esforço físico do utilizador, revelando-se 
na hipótese de investigação proposta por este trabalho.  
O estudo incide sobre conceitos e definições em relação à Biomimética, bem 
como a ecologia, sustentabilidade, ergonomia e mercado, abordando uma 
base teórica fundamental para o estudo do tema proposto. A esse nível 
aprofundou-se questões relacionadas à construção de uma embarcação tendo 
em conta três pilares que se considera fundamentais: a inspiração das formas 
de diversos animais, e ainda a sua propulsão, o movimento mais adequado 
para este produto; finalizando com o estudo do mercado na pesquisa de 
referências reais na procura da forma. 
O resultado deste estudo culmina na realização de um protótipo à escala real 
em fibra de vidro, com o intuito de demonstrar o seu funcionamento, 
constatando a viabilidade na sua forma de deslocação. 
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abstract 
 

Mother Nature is composed by structures, forms, systems, colours and even 
patterns that may provide useful and precise references to design, so that it can 
make its products and processes ecologically sustainable, according to the 
environmental needs of human society nowadays. The subject that uses these 
foundations is known as Biomimicry, the subject matter chosen to approach 
this study. The obligatory choice of the region of Aveiro, and more specifically 
the choice of the mouth river serves as the right excuse for the creation of a 
Biomimicry marine vessel that function through the physical effort of the user, 
which constitutes the investigating hypothesis proposed by this work.  
The study focuses on concepts and definitions in relation to the subject matter, 
as well as other directly related matters approaching a theoretical basis 
fundamental to the development of the proposed subject. 
It also studies questions connected to the construction of the marine vessel 
taking into account three pillars considered fundamental: the inspiration in 
nature, presenting diverse animals and their different forms of propulsion; the 
ergonomic study seeking for the most adequate posture and movement for this 
product; finishing with the market study looking for real references in the search 
for form. 
The result of this study is presented as a prototype at real scale in glass fibre, 
so as to demonstrate its functioning and its feasibleness. 
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Capítulo I 

Introdução 
 
I.1. Enquadramento 

 

“Life is the result of 3.8 bilion years of evolution, revealing wisdom 

from wich humans can learn and gain inspiration” (EUA, 2012, 

Biomimicry Institute) 

 

O número 3.8 biliões não é apenas um número esmagador, cuja 

contagem manual pelo ser Humano é um feito difícil de atingir. Este é 

o número representativo dos anos de existência da Natureza. 

O avanço da tecnologia não está a utilizada pela sociedade na sua 

maioria de forma inteligente, negligenciando em parte o presente, 

pondo em risco futuro, e ignorando o passado. Mas, nem sempre o 

design tem contribuído de forma consciente, para esta realidade.  

A Biomimética pode servir como referência para o modo que esta 

disciplina possa propor uma mudança no futuro da sociedade. A 

Biomimética utiliza 3.8 biliões de anos de evolução, experiência e 

sabedoria, compaginando-as a um esforço de humildade numa 

época de emergência ambiental. 

No entanto, e apesar de ser observável no passado a utilização de 

princípios aos quais hoje em dia chamamos de Biomimética, e de 

existirem atualmente muitos produtos quotidianos cuja inspiração é a 

Natureza, a abordagem desta temática não recebe a projeção que 

mereceria, sendo completamente abafada por um conceito com o 

qual correntemente se confunde: o conceito de Biónica.  

O tema Biomimética foi-me apresentado enquanto estudante na 

licenciatura de Design Industrial, nos anos de 2007-2010, mais 

concretamente, quando realizei o meu primeiro projeto tendo como 

inspiração uma aranha. Ao frequentar o Mestrado em Design, na 
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Universidade de Aveiro (UA), entendi explorar este conceito através 

da criação de um projeto inspirado neste tema. 

Como havia uma obrigatoriedade no que respeita à abordagem da 

região de Aveiro, facto comum nos temas propostos para a 

elaboração das dissertações, foi-me proposta a utilização da região 

apenas como pretexto para a criação de um produto biomimético. 

Nesse produto a identidade não assumiu um papel fundamental, mas 

apresenta-se sim como contexto exemplo de uma área de aplicação.  

Pretende-se, neste trabalho de investigação, não só perceber e dar a 

conhecer o que existe sobre a temática da Biomimética, mas também 

perceber de que forma um produto pode ser construído seguindo 

estes princípios e utilizando-o como um exemplo positivo na sua 

relação com a abordagem da Biomimética no Design Industrial. 

 

 

I.1.1 Problemática  

Como já foi referido, a obrigatoriedade de abordar a região de Aveiro 

no trabalho de investigação e o desejo do desenvolvimento de um 

produto biomimético propôs-se, desde logo, o uso da Ria e a sua 

tradição como justificação para a criação de um produto.  

A verificação do contraste entre a riqueza da Ria e o 

subaproveitamento turístico serviram de fator desencadeante para o 

trabalho de investigação. Constatou-se que atualmente, os passeios 

de Moliceiros, nas suas mais variadas concessões, funcionam como 

verdadeiros monopolizadores do canal urbano da Ria. Além disso, e 

apesar dos Moliceiros serem a forte aposta da cidade de Aveiro, em 

termos turísticos, e a conjuntura económica desfavorável não afetar a 

procura por esta oferta, estes apresentam-se como um passeio 

monótono e repetitivo. Por norma estes passeios agradam ao 

consumidor pela sua singularidade, mas o seu percurso circunscrito 

a uma rota e condicionante em relação às ações do utilizador 

revelam-se pouco estimuladores para a repetição da experiência. A 

Ria apresenta um conjunto de características favoráveis para a 

criação e aplicação de um maior número e mais diversificado de 
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modos de entretenimento aquático, situando-se aí a abordagem do 

presente trabalho nesta temática.  

Contudo, não é apenas na região de Aveiro que se nota a 

subvalorização dos rios e zonas lagunares. Existem muitas outras 

cidades, dentro e fora de Portugal, que poderiam ser turisticamente 

melhor aproveitadas, dando uso às suas potencialidades ao nível dos 

recursos naturais e culturais, e contribuindo assim para a melhoria da 

economia e da qualidade de vida da sociedade.  

Surgiu, então a primeira hipótese de investigação: 

- criação de uma embarcação Biomimética inovadora para as zonas 

lagunares.  

Posteriormente idealizou-se alargar o território de atuação para 

zonas balneares, dando origem a segunda hipótese de investigação: 

- criação de uma embarcação Biomimética inovadora para zonas 

balneares.  

Por outro lado, a presente investigação teve como objetivo primordial 

a incorporação de conceitos biomiméticos no desenvolvimento 

projetual, promovendo conceitos de sustentabilidade e ecologia. 

Estes factores deram origem, a terceira hipótese de investigação: 

- criação de uma embarcação Biomimética para zonas lagunares 

onde a sua propulsão funcione através do esforço físico do utilizador.  

Este projeto pretende ser um exemplo real e promissor de um 

produto, que proporciona uma experiência única e aprazível para o 

utilizador, privilegiando as necessidades e os seus desejos, e que 

utilize como base metodológica o desenho inspirado na Biomimética 

ou seja a inspiração de pressupostos ecológicos e sustentáveis, na 

Natureza.  
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I.1.1 Abordagem ao problema  

Para esta abordagem utilizou-se como método conceptual a 

Biomimética, ou seja, a tentativa de imitação através do artificial de 

princípios existentes na Natureza. Automaticamente o recurso a este 

tema, envolveu no projeto noções como as de sustentabilidade, 

ecologia e ética, formando-se num tema central face à realidade 

ambiental contemporânea. Assim, selecionaram-se para o 

desenvolvimento deste projeto os melhores casos de estudo 

possíveis: os animais aquáticos, na tentativa de entender de que 

forma estes interagem dentro de água e que meios utilizam para a 

sua deslocação.  

Por outro lado, admitiu-se como pertinente o estudo do mercado, 

analisando uma amostra dos produtos existentes que se enquadram 

na tipologia do presente trabalho. Nesta fase, tentou-se encontrar 

informações básicas sobre embarcações, ao nível das dimensões, e 

ao nível do desenho da forma, criando assim referências para o 

desenvolvimento do presente produto. Igualmente estudou-se a 

ergonomia de posturas e movimentos alternativos aos já utilizados 

em produtos semelhantes a este projeto, com aplicação quer ao 

esforço pelo utilizador, quer a forma desta embarcação prevendo a 

deslocação de ambos. 

Assim, e com o objetivo de retirar o máximo de referências reais 

possíveis para a criação de uma base sólida, ao nível projetual, 

tentou-se criar um novo nível de propulsão gerada pelo esforço do 

utilizador que fosse inspirado por exemplos que existentes na 

Natureza. 

 

 

I.2 Metodologia de investigação 

A presente investigação foi baseada em referências bibliográficas na 

abordagem do tema da Biomimética, bem como nos conceitos 

adjacentes a esta, e na pesquisa iconográfica de produtos de 

inspiração e referência ao desenvolvimento projetual do produto. 

Foram também realizadas fotografias que demonstraram todo o 
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processo de construção de maquetas, ensaios e o desenvolvimento 

do protótipo, representando assim estas diversas fases deste 

trabalho de investigação.  

Todo o desenvolvimento do projeto foi realizado segundo o método 

processo iterativo, ou seja aproximações sucessivas, no qual através 

de várias ideias fundamentadas se tentou chegar a uma solução 

final.  

O resultado desta investigação será qualitativo, representado por 

diversas maquetas que resultaram na constituição de um protótipo, 

em fibra de vidro, à escala real do projeto estudado. No entanto, para 

a prossecução do trabalho realizam-se gráficos com carácter 

quantitativo, cujos resultados foram objeto da interpretação, 

resultando num método que se aproxima à investigação qualitativa. 

 

 

I.2.1 Fontes documentais bibliográficas 

Este trabalho iniciou-se com uma pesquisa e recolha a nível 

bibliográfico sobre o tema selecionado, tentando encontrar conceitos 

e definições sobre o mesmo. 

Como o tema escolhido é ainda um assunto pouco abordado, quer ao 

nível nacional, quer ao nível internacional, foi bastante difícil 

encontrar autores de referência, bem como bibliografia disponível em 

bibliotecas públicas e até através da compra a título individual. Essa 

ausência foi suprimida através do recurso à internet, do trabalho da 

autora e bióloga, Janine Benyus fundadora do “Biomimicry Institute” 

nos Estados Unidos, e posteriormente do seu recente livro 

“Biomimicry: Innovation Inspired by Nature”, que foi parte da base 

teórica do presente estudo. 

Por outro lado, interessou encontrar referências nacionais acerca do 

tema, fazendo uma pesquisa no catálogo online da Biblioteca 

Nacional Portuguesa (BNP) constatando-se apenas a existência de 
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uma dissertação de mestrado e duas teses de doutoramento1. 

Apesar de haver três trabalhos de investigação, apenas foi possível 

ter acesso a dois, devido à sua disponibilidade de download, 

facultado pelas faculdades provenientes. Através desses trabalhos, 

conseguiram-se encontrar artigos de mais autores de referência cujo 

acesso a esses documentos foi possível efetuar, através da internet. 

Esses autores apresentaram estudos fundamentais para encontrar 

uma linha de pensamento sobre o conceito de Biomimética bem 

como de outros conceitos automaticamente corelacionados, como 

poderá ser visível no próximo capítulo. 

 

 

I.2.2 Fontes documentais iconográficas 

Para o desenvolvimento projetual do presente produto, foi necessária 

uma pesquisa e análise cuidada de variadas imagens representativas 

de diferentes produtos. Para tal, fez-se pesquisa online, sob 

diferentes orientações correspondentes às necessidades 

encontradas em cada fase do projeto. Esta pesquisa foi realizada 

tendo sempre em consideração os sites oficiais das marcas dos 

produtos em questão, salvo algumas exceções, em que as 

informações resultaram da utilização de outras fontes, mas 

igualmente válidas.  

Foram também construídos esquemas com base em fundamentos 

retirados do estudo desenvolvido ao longo deste processo, 

demonstrando visualmente o pretendido. 

Durante todo o percurso projetual foram realizadas construções de 

maquetas e ensaios onde foram documentadas através de 

fotografias, todos os passos dados nessas direções.  

 

 

 

                                                             
1 A data da última pesquisa efetuou-se em Março de 2012. Importa realçar que estes 
documentos foram os únicos que apresentaram uma relação com o design. 
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I.3 Estrutura do documento 

O presente trabalho de investigação foi estruturado em quatro 

capítulos diferentes. Cada capítulo dividiu-se, sempre que 

necessário, em partes, agregando tópicos que seguem a linha de 

pensamento – temática/projeto – construindo um percurso até ao 

ponto de chegada, ou seja, o resultado final.  

Neste capítulo explica-se o enquadramento da temática e os motivos 

pelos quais se acha pertinente o seu estudo. De seguida, explana-se 

a problemática adjacente a este e as abordagens utilizadas na 

tentativa de alcançar o resultado final. Posteriormente são referidas, 

brevemente, as metodologias seguidas bem como as fontes 

documentais bibliográficas e iconográficas utilizadas e enunciadas as 

dificuldades naturalmente associadas a esta fase. 

O segundo capítulo – Estado da arte – é subdividido em três partes. 

Na primeira parte fez-se um estudo acerca da temática, definindo o 

seu conceito e demonstrando a sua importância. Segue-se a 

importante explicação da diferença entre Biomimética e Biónica, que 

facilmente são reconhecidos como conceitos iguais, demonstrando a 

sua origem comum, mas clarificando a disparidade ao nível dos seus 

princípios. De seguida, abordam-se conceitos adjacentes à temática, 

como as questões de sustentabilidade, ecologia e ética, tendo em 

consideração a necessidade de mudança na profissão e do 

profissional de design. Por último, encerra-se esta parte com a 

análise sobre a temática em Portugal, alargando até aos países 

oficiais de língua portuguesa, de forma a obter informações e o 

conhecimento de novas abordagens sobre o mesmo. 

A segunda parte deste capítulo agrega apenas um tópico sobre as 

aplicações reais do conceito da Biomimética no Design Industrial e 

também na Arquitetura, apresentando alguns exemplos de artefactos 

inovadores. 

A terceira parte apresenta os casos de estudo selecionados para o 

desenvolvimento projeto. Nesta parte realizou-se, essencialmente, 

uma pesquisa dos produtos reais ou conceptuais, que utilizassem a 

Natureza como modelo. Posteriormente, realizou-se o estudo de 
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diferentes animais aquáticos e das suas formas de locomoção, 

abrindo um leque de possibilidades distintas para inspiração do 

projeto.  

Após esta fase de investigação, que se considerou igualmente 

importante, o estudo do mercado. Para isso, analisou-se os produtos 

que se identificam como pertencendo à mesma tipologia deste 

projeto, sendo retiradas informações básicas de forma a criar 

referências para o desenvolvimento deste trabalho. Finalmente, 

apresentou-se o estudo ergonómico realizado com o objetivo de 

pesquisar diferentes posturas e movimentos que podem ser 

associados a esta embarcação. 

O terceiro capítulo – Desenvolvimento do produto – é dividido em 

duas partes. Em relação à primeira parte, fez-se um contexto do 

projeto em relação a variáveis como o território, objetivos do produto, 

prevendo quais os possíveis utilizadores e definindo em termos 

projetuais algumas questões importantes. Posteriormente, faz-se um 

resumo e uma apresentação de todas as ideias que foram 

desenvolvidas em volta do projeto, expondo as suas vantagens e 

desvantagens e definindo aquela pela qual o presente trabalho irá 

ser composto. 

Na segunda e última parte deste capítulo, desenvolve-se o produto, 

começando por o enquadrar segundo o mercado. Depois, inicia-se o 

desenvolvimento projetual com o estudo referente ao casco, 

passando pelo estudo ergonómico e acabando no estudo da 

propulsão, retirando as referências necessárias para avançar para o 

estudo da forma e terminando com as maquetas e ensaios. Após a 

seleção e experimentação da embarcação, pode dar-se início à sua 

construção tridimensional bem como apresentar os desenhos 

técnicos, terminando no protótipo, escolha final de apresentação 

deste trabalho de investigação. 

Por último, no capítulo – Conclusões e perspectivas – que encerra 

este trabalho de investigação, faz-se uma síntese do trabalho 

realizado, analisando criticamente todos os passos dados em direção 

à resolução deste problema, as dificuldades ultrapassadas e as que 
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persistiram e os desejos para futuros desenvolvimentos deste 

projeto.  

Espera-se que este trabalho seja, efetivamente, demonstrativo do 

esforço, da dedicação e do empenho que guiaram a abordagem e 

resolução deste trabalho de investigação. 
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Capítulo II 
Estado da Arte 
 

Parte I.  
I.1. Biomimética conceitos e definições 

 

“Nature runs on sunlight. 

Nature uses only the energy it needs.  

Nature fits form to function.  

Nature recycles everything.  

Nature rewards cooperation.  

Nature banques on diversity.  

Nature demands local expertise.  

Nature curbs excesses from within.  

Nature taps the power of limits” (Benyus, 1997, p. 7). 

 

Nos seus 3.8 biliões de anos1 de existência a Natureza construiu um 

conjunto de estratégias e princípios que a levou a sobreviver e 

evoluir ao longo dos tempos. Estes princípios, descritos acima pela 

autora Janine Benyus (1997), formaram o que hoje em dia a 

sociedade Humana precisa urgentemente alcançar: a independência 

de energias não renováveis; a adaptação da forma à função nos 

seus artefactos; o equilíbrio no consumo de energia; a reciclagem de 

todos os resíduos; a cooperação entre pessoas; a utilização 

maioritária de recursos locais; o fim dos excessos e desperdícios e a 

criação de limites.  

                                                             
1 Segundo a hipótese de Oparin, desenvolvida pelo cientista russo Aleksandr Oparin, 
a origem da vida e por consequência da Natureza, surgiu através dos aminoácidos, 
que são moléculas constituintes básicas de qualquer ser com vida. Segundo a 
autora J. C. Anaia Cristo (1994) no livro “A Vida – Origem e Evolução” quando “a 
temperatura da Terra diminuiu, na água da superfície, graças à eletricidade dos raios 
e às radiações solares, ocorreram reações químicas que deram origem aos 
aminoácidos” e esse acontecimento remete para há cerca de 3.8 biliões de anos 
atrás (1994, p. 8). 
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Olhar para a Natureza, ver e aprender como ela funciona, conhecer 

as formas como conseguiu evoluir ao longo dos tempos poderá ser 

uma boa solução para os problemas com os quais hoje em dia a 

sociedade Humana se depara.  

A palavra Biomimética ou em inglês Biomimicry, etimologicamente 

advém do grego “bios” que significa “vida”, e “mimética” que significa 

imitação. Esta disciplina pretende ser uma ciência que transmite esse 

olhar, tão necessário, para áreas onde a criação humana está 

presente, como a engenharia, a arquitetura e também o design, mas 

também procura influenciar uma filosofia de autossuficiência em 

diversas outras áreas patentes na indústria2.  

Historicamente foi na era da ciência moderna, que a humanidade 

sofreu uma alteração de paradigma, passando de uma sociedade 

que fazia e vivia como parte da natureza, para uma que era superior 

e estava à parte dela. Em pleno século XXI, a humanidade precisa 

urgentemente de uma nova mudança de paradigma. A forma como a 

nossa sociedade está insustentavelmente organizada tem obrigado a 

reflexões profundas e à necessidade de mudança.  

 

“At this point in history, as we contemplate the very real possibility of 

losing a quarter of all species in the next thirty years, biomimicry 

becomes more than a just new way of looking nature. It becomes a 

race and a rescue” (Benyus, 1997, p. 9). 

 

A Biomimética, tal como a autora Janine Benyus (1997) referiu, é 

apenas uma solução necessária para os problemas reais. A 

sociedade, tal e qual como ela existe, ou seja, como estamos 

habituados a vê-la e a fazer parte dela, poderá não sobreviver 

                                                             
2 Segundo Isenmann (2003) é fundamental para a indústria criada pelo homem,a 
aprendizagem com a indústria da natureza chamada de ecossistema. A simbiose 
entre a natureza e a indústrialização humana coloca a ecoeficiência e a 
sustentabilidade em áreas como a economia, a engenharia e outras presentes na 
indústria. Deve considerar-se que a natureza como modelo tende a estar “more than 
fashionable rhetoric and a smart theoretical idea, industrial ecology research should 
be advanced and turned into pratice.” (Isenmann, 2003, p. 155). 
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durante muito mais tempo. As alterações climáticas tornaram-se em 

pouco tempo previsões cada vez mais previsíveis.  

A pertinência de conceitos relacionados com a Biomimética propõem 

reflexões ao nível da mudança e de respostas a necessidades 

específicas propondo novas perspetivas, que não nos farão menos 

avançados tecnologicamente do que estamos, mas sim, que 

permitirão olhar para os nossos objetos de uma forma mais 

sustentável e que se introduza toda uma responsabilidade na 

sociedade em relação ao presente e ao futuro do nosso meio 

ambiente.  

Tendo como base a herança de conhecimento da Humanidade e 

também sobre as restantes espécies de seres vivos, consta-se que 

nenhuma espécie de ser vivo é capaz de sobreviver destruindo o seu 

habitat e sobrepondo-se a outras espécies. Naturalmente existe toda 

uma cadeia de relações que apesar de situar a Humanidade no topo, 

não faz dela uma espécie invencível. De uma forma ou de outra, o 

homo sapiens que evoluiu para uma Revolução Agrícola3 e que logo 

de seguida evoluiu para uma Revolução Industrial4 e tornou-se, como 

Janine Benyus (1997) se refere, num homo industrialis. Onde era 

guiado num paradigma em “what we can extract from nature” terá 

agora o dever de evoluir novamente e passar a ser orientado por 

“what we can learn from her”. (1997, p. 2). 

Partindo deste pressuposto interessava ao projeto um estudo 

segundo essa perspectiva. 

 

 

 

                                                             
3 A Revolução Agrícola historicamente pertence à Primeira Vaga sendo o “primeiro 
ponto de viragem do desenvolvimento social humano”. Esta Vaga foi marcada pela 
mudança, pois “a maioria dos humanos vivia em pequenos grupos, frequentemente 
migratórios, e subsistia da recolecção, da caça, a pesca e da pastorícia”. A 
revolução agrícola aconteceu há cerca de dez milénios atrás “avançando lentamente 
através do planeta disseminando aldeias, povoações, terra cultivada e um novo 
modo de vida” (Toffler, 1980, p. 17). 
4 A Revolução Industrial é referida como propulsionador da Segunda Vaga, segunda 
grande mudança da humanidade. “Este novo processo – a industrialização – 
começou a alastrar mais rapidamente através de nações e continentes (...) depois de 
revolucionar a vida na Europa, na América do Norte e nalgumas outras partes do 
Globo em poucos e breves séculos (...)” (Toffler, 1980, p. 17-18).  
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I.2 Biomimética vs Biónica 

Biomimética e Biónica são terminologias que facilmente se associam 

uma à outra. No entanto, e apesar de serem disciplinas cujos 

fundamentos podem remeter para a mesma base, a Natureza, e de 

outrora terem significado a mesma coisa, atualmente os seus 

princípios e os seus conceitos são diferentes. 

Ambas as terminologias derivaram da palavra europeia Biotécnica 

que apareceu como referência no livro datado de 1877 da autoria do 

Reverendo John George Wood “Natureʼs teachingʼs: Human 

Invention Articipated by Nature” e posteriormente em 1920 no livro de 

Raul Francé “Die Planze als Erfinder” (As Plantas como Inventoras). 

(Ruivo, 2008, p. 102) Aqui a palavra Biotécnica representava “o 

processo pelo qual o homem, com base no estudo das estruturas 

aprende a construir o seu próprio mundo” (Apud, Ruivo, 2008, p. 

103). 

Mais tarde a palavra Biotécnica sofreu derivações. Num primeiro 

momento na década de 50 pelo Dr. Otto Shmitt através da proposta 

do conceito de Biomimética, adoptada posteriormente por Janine 

Benyus. E, num segundo momento, por volta dos anos 60 o termo de 

“Biónica” defendido pelo Major J.E. Steele5, num artigo apresentado 

na conferência “Bionics Symposium: Live prototypes – the key to new 

tecnology”. O termo “Bionics” relaciona-se com a palavra “Bio” (vida) 

e “onics” de “tecnologics” (tecnologia). A associação destes termos 

propõe que a tecnologia sirva para recriar a natureza. Por exemplo, 

recriar membros artificiais para seres humanos, tais como orelhas, 

olhos, mãos e pernas. Mais recentemente, o que se tenta explorar 

neste âmbito é a possibilidade de interligar os nervos humanos a 

nervos construídos artificialmente de forma a estas “próteses” 

poderem ser e parecer as mais reais possíveis. Esta terminologia 

também se encontra atualmente associada à “Biomédica, 

Bioengenharia, Biomecânica, Bioelectrónica ou Design Biónico” 

(Ruivo, 2008, p. 105). 

                                                             
5 Engenheiro da US Air Force. 
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Os princípios de Biónica dados, por Werner Nachtigall6 consiste 

numa “(...) scientific discipline, [that] takes a systems approach to the 

technical realization and application of construction processes and 

developmental principles observed in biological systems” (Apud, 

Wahl, 2006, p. 292). 

Neste período formulou uma série de princípios relacionados com o 

design: 

 

“1. Integrated instead of additive construction.  

2. Optimisation of the whole, rather than maximization of individual 
elements. 

3. Multifuncionality instead of monofunctionality. 

4. Fine-tuning adapted to particular enviroments. 

5. Energy saving instead of energy squandering. 

6. Direct and indirect use of solar energy. 

7. Temporal limitation instead of unnecessary durability. 

8. Toral recycling instead of waste accumulation. 

9. Networks istead of linearity. 

10. Development through the process of trial and error” (2006, p. 292). 

 

Ao contrário a Biomimética (Bio+mimésis), tal como já foi 

anteriormente dito, pretende ser uma disciplina que aprende com a 

Natureza, aplicando esses conhecimentos na produção de cultura 

material.  

No entanto, a palavra Biomimética surge mais tarde, sendo 

antecipada por outra designação. 

Segundo D.C. Wahl (2006) entre os pioneiros a falar de ecologia e 

biologia como influencia no desenvolvimento projetual refere John 

Todd e Nacy Jack-Todd, que em 1970, juntos fundaram a “New 

Alchemy Institute” de forma a explorar e a informar sobre soluções 

sustentáveis e ecológicas possíveis para criar soluções para as 

necessidades humanas. Aqui ainda não se faz referência à 

                                                             
6 Os estudos efetuados por Werner Nachtigall passam-se durante os anos 60/70, 
mas apenas em 1997 é que o autor publica o livro Vorbild Natur: Bionik-Design fur 
funktionelles Gestalten presente na discrição de Wahl. 
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terminologia Biomimética, mas sim de “Biological Design” e os seus 

princípios passam por: 

 

“1. The living world is the matrix for all design. 

2. Design should follow, not oppose the laws of life. 

3. Biological equity must determine design. 

4. Design must reflect bioregionality. 

5. Projects should be based on renewable energy resources. 

6. Design should be sustentainable throught the integration of living 
systems. 

7. Design should be eco-evolutionary with the natural world. 

8. Building and design should be eco-evolutionary should help heal 
the planet. 

9. Design should follow a sacred ecology. 

10. Everyone is a designer!” (2006, p. 293). 

 

Estes princípios promoveram uma visão global para a integração da 

responsabilidade ecológica e sustentabilidade no design. Este 

movimento cresceu sob a fundamentação “ethical responsible 

approach to ecological design has been described as the ʻBioneersʼ, 

as natural design, or the natural design movement” (2006, p.293). 

Mais tarde, em 1997, a autora Janine Benyus apresenta, através do 

seu livro “Biomimicry – Innovation Inspired by Nature” o termo 

Biomimética, como ciência, sob três principais fundamentos: 

 

“1. Nature as model. Biomimicry is a new science that studies natureʼs 
models and then imitates or takes inspiration from these designs and 
processes to solve human problems, e.g., a solar cell inspired by a 
leaf. 

2. Nature as measure. Biomimicry uses an ecological standard to 
judge the “rightness” of our innovations. After 3.8 bilion years of 
evolution, nature has learned: What works. What is appropriate. What 
lasts. 

3. Nature as a mentor. Biomimicry is a new way of viewing and 
valuing nature. It introduces an era based not on what we can extract 
from the natural world, but what we can learn from it.” (1997, [s.p]). 
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Posteriormente surge Edwin Datchefski7 (2001) como mais um nome 

indissociável “(...) da evolução do Biomimetismo como ciência.” Para 

Datchefski, os princípios da Biomimética são: 

 

“1. Cíclico: os produtos devem ser parte de ciclos culturais, feitos de 
material que possa ser compostado ou tornarem-se parte de um ciclo 
humano, como um círculo fechado de reciclagem. 

2. Solar: toda a energia usada para fazer o produto deve provir da 
energia renovável, em todas as suas formas, como a solar. 

3. Eficiente: aumentar a eficiência dos materiais e uso de energia 
significa menos danos ambientais. Os produtos podem ser 
desenhados para usar 1/10 do que usavam antes. 

4. Segurança: os produtos e os subprodutos não devem conter 
matérias tóxicos. 

5. Social: a fabricação dos produtos não pode incluir exploração dos 
trabalhadores” (Soares, 2008, p. 54). 

 

Dentro dos princípios descritos adoptam-se os pressupostos 

descritos pela autora Benyus (1997) por esta ser a pioneira na 

introdução de conceitos Biomiméticos no design. Utilizar a Natureza 

como Modelo, Medida e Mentora formula o cânon de princípios a ser 

utilizados no desenvolvimento deste projeto.  

 

 

I.3 Sustentabilidade, ecologia e ética 

Dadas as reflexões apresentadas pelos autores referidos, 

considerou-se simultaneamente pertinente o estudo dos teóricos 

Enzio Manzini (2002), Vitor Papanek (2007) e Clive Dilnot (2009), 

sobre os temas acima mencionados para uma resposta mais 

fundamentada ao projeto. 

Como é perceptível noções como ecologia e sustentabilidade estão 

obviamente implícitas quando se fala de Biomimética, pois a 

                                                             
7 Cit. por Soares, Marina Arminda Ribeiro Soares – Biomimetismo e Ecodesign: 
Desenvolvimento de uma ferramenta criativa de apoio ao design de produtos 
sustentáveis. Lisboa: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa, 2008. 84 f. Dissertação Mestrado 
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natureza, no que diz respeito ao seu ecossistema, tem como 

principais preocupações o que aquelas terminologias traduzem. 

Enzio Manzini e Carlo Vezzoli (2002) descrevem no livro “O 

desenvolvimento de produtos sustentáveis: os requisitos ambientais 

dos produtos industriais” que sustentabilidade no âmbito ambiental é: 

 

“(...) as condições sistémicas segundo as quais, em nível regional e 

planetário, as atividades humanas não devem interferir nos ciclos 

naturais em que se baseia tudo o que a resiliência do planeta permite 

e, ao mesmo tempo não devem empobrecer [o] seu capital natural, 

que será transmitido às gerações futuras” (2002, p. 27)  

 

Os autores posteriormente referem em nota de rodapé que capital 

natural “é o conjunto de recursos não renováveis e das capacidades 

sistémicas do ambiente de reproduzir os recursos renováveis” (2002, 

p. 27). 

Tudo o que a civilização humana gasta dos recursos da natureza, 

tem que ser resposto por aquela a fim de proporcionar o equilíbrio 

necessário para que o planeta continue a criar as condições 

ambientais favoráveis para a existência e prosperidade de “vida”. O 

que se constata na atualidade é um aumento, a nível mundial, do 

número populacional e o crescimento económico de alguns países 

que, consequentemente, se traduz num cada vez maior 

desfasamento na reposição dos recursos. Este défice vê-se 

agravado pelo aumento do consumo individual e pela preocupação 

com a manutenção do estilo de vida atual, levantando questões 

relacionadas com a necessidade de desenvolvimento de produtos de 

baixo impacto ambiental. Nesse sentido, torna-se indispensável a 

necessidade de informar e formar consciências que percebam as 

interrelações existentes entre a sustentabilidade, a ecologia e a ética.   

Vitor Papanek (2007) refere no seu livro “Arquitetura e Design. 

Ecologia e Ética” que a questão de “(...) ecologia envolve 

responsabilidade ética e social” (2007, p. 15), por parte dos 
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designers e dos consumidores. Ambos têm responsabilidade nos 

seus atos.  

Reforça, assim, a importância do papel social do designer e da sua 

formação considerando que esta deveria basear-se em: 

 

“(...) métodos e ideias ecológicos. Deveria incluir tanto estudos sobre 

o método científico como sobre biologia, antropologia, geografia 

cultural e campos afins. A ecologia social e humana, bem como a 

filosofia e a ética, deverão ser parte integrante desta formação” 

(Papanek, 2007, p. 52). 

 

Sublinha, também, que o consumidor e/ou o utilizador, sobretudo do 

Ocidente e dos países da antiga União Soviética e do Leste da 

Europa, negligencia:  

 

“(...) gravemente as nossas ligações com a Natureza e a nossa 

responsabilidade para com o meio ambiente; estamos a perder amor, 

afeto e respeito uns pelos outros, estamos a esquecer a alegria do 

efémero e a liberdade de possuir pouco em termos de bens materiais” 

(Papanek, 2007, p. 15).  

 

Consequentemente, parece que um dos hábitos da Humanidade, do 

século XXI, é o consumo. O papel do designer enquanto criador de 

objetos deverá reverter esta situação, criando artefactos que possam 

ser utilizados durante mais tempo, produtos ecológicos que possam 

ao longo do seu percurso ser sustentáveis, talvez um pouco à 

semelhança do que a Natureza tem vindo a fazer.  

Segundo Clive Dilnot (2009), existe sem margem para dúvida, uma 

ligação entre o artificial e o design, e entre o homem e o artificial. O 

design só subsiste porque existe por parte do ser Humano uma 

necessidade de criar artefactos artificiais. No entanto, devido às 

condições ambientais em que nos encontramos, “the future is no 

longer assured to us” (Dilnot, 2009, p. 184). 
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Como não existe uma forma de separar o Homem da cultura 

material, deve-se arranjar formas, dentro do design, de incutir 

responsabilidades perante o futuro, ou neste caso, criar uma ética na 

profissão. Para isso, segundo o autor, é preciso entender a diferença 

entre uma ética proposta para o design e uma ética que todos os 

indivíduos deveriam ter perante o mundo de uma forma geral, ou seja 

se por um lado existe a diferença entre a ética na atividade 

profissional do design8. Por outro, é o indivíduo enquanto pessoa, 

que acarreta uma estrutura moral, cujos princípios éticos de 

responsabilidade ambiental e social estão presentes em todos os 

aspectos do seu quotidiano, nesse sentido este indivíduo tenta 

aplicá-los também na sua profissão e nos seus projetos. Para além 

disso Dilnot, refere em três pontos a relação patente entre a ética no 

design e a ética perante o mundo: 

 

“1. Traditionally, ethics concerns the assessment of well-being (in 

Greek, the search for the “good” way of being) (...) ethics today has to 

be (only) a series of prescriptions for how we might behave but also – 

or even primarily – a mode of transitively and substantively acting in 

the world. Ethics in general is therefore a process of exploring the 

ways that we can live well with making. This is not different from the 

work of design. 

2. One problem we now face in the world is that as the horizon and 

medium of world becomes, increasingly, artificial – as, in effect, we 

displace nature and re-create our world over as artificial – so we have 

to think and understand what means to live, well, in an artificial world. 

This, as we know, we are failing (dramatically) to do. Not only do we 

need a mode of acting in relation to the artificial that can allow us to 

develop more sensitive and attuned relations between persons and 

things and between the artificial and the natural as a whole, but we 

need to learn what is might be to act well in a world defined by the 

artificial. Design can be conceived of as par excellence an activity of 

learning how we can be (well) with the artificial.  

3. Although conventionally we separate designing from acting in the 

world in general, this is a product of a historical division of labor 

                                                             
8 Que neste caso terá que corresponder a determinados parâmetros de 
sustentabilidade e ecologia, mesmo sem acreditar pessoalmente nelas. 



 21 

induced by Industrial Revolution, whose relevance may now be 

passing. That this might be so – and that therefore the difference 

between design action and acting in the world might be so much less 

than we thought (...) it is possible to discern the plan for a mode of 

acting that is simultaneously ethical in the work it can achieve and 

wholly congruent with design” (Dilnot, 2009, p. 185). 

 

O autor conclui que existe uma relação interna entre a ética e o 

design. Sendo que, a ética é a procura do bem-estar dos indivíduos 

através das atitudes, e o design também é a procura do bem-estar, 

mas através do mundo artificial. Logo, não se pode desligar este 

“bem-estar” sem entender que o futuro e a vida da sociedade poderá 

estar em causa através da poluição e por consequência o 

aquecimento global. Portanto é preciso entender que existe uma 

responsabilidade patente, quer no designer quer no indivíduo, de 

forma a tornarmos o nosso quotidiano menos nocivo para o meio 

ambiente.  

Assim sendo a sustentabilidade, a ecologia e a ética necessitam de 

uma representação mais sistematizada do ponto de vista da sua 

representatividade e talvez a Biomimética e a ajuda da natureza não 

sejam uma perspetiva despropositada na época de urgência 

ambiental que se atravessa. 

No início deste projeto considerou-se a hipótese de implementação 

de um motor a gasolina ou elétrico para funcionar como propulsor do 

produto, ajudando o utilizador a navegar de uma forma mais 

“confortável”. No entanto, apesar de existirem sistemas motorizados 

com preocupações éticas, de sustentabilidade e ecológicas, 

importava a este projeto não utilizar essas tecnologias. Para isso 

procurou-se mimetizar ou “biomimetizar” soluções mais próximas 

com a Natureza, indo ao encontro das opiniões formuladas pelos 

autores referenciados. Neste sentido, importou perceber essa área 

no contexto português. 
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I.4 Biomimética em Portugal e países de língua oficial 

Portuguesa  

No decorrer da investigação relacionada com o tema Biomimética, 

tentou-se perceber de que forma este tema era explorado no meio 

académico em Portugal. Como o número de resultados era pequeno 

alargou-se esta pesquisa para países de língua oficial portuguesa, 

mais especificamente ao Brasil para assim identificar quais os 

projetos relacionados diretamente com este tema e recolher mais 

informação, bem como conhecer diferentes tipos de abordagens 

sobre o mesmo. 

Da pesquisa que se circunscreveu a Portugal  e até Março de 2012 

encontraram-se apenas de três investigações realizadas em âmbito 

académico, sendo duas de doutoramento e uma de mestrado. A 

primeira datada de 2007 foi elaborada pelo designer e Professor 

Paulo Parra, intitulada Design Simbiótico: Cultura Projetual, sistemas 

biológicos e sistemas tecnológicos, tendo sido desenvolvida na 

Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa9.  

No ano seguinte, Inês Secca Ruivo elaborou a sua tese de 

doutoramento, desenvolvida na Universidade de Aveiro, denominada 

Design para Futuro: o indivíduo entre o artifício e a natureza. No seu 

trabalho a autora analisa com pormenor as diferenças entre Design 

Biónico, Design Natural, Biodesign e Design Simbiótico de forma a: 

 

“(...) contribuir para a delimitação e aprofundamento de novas, ou 

renovadas, atitudes projectuais em que o ser humano, os seus 

objectos e o meio-ambiente constituam entidades indissociáveis 

assumidas como detentoras de uma incontornável relação inter-

retroactiva e cumulativa” (Ruivo, 2008, p. 24). 

 

Para isso, propõe o desenvolvimento de uma disciplina metodológica 

que a denomina por EcoBio-Inspiração. Esta área:  

                                                             
9 Apesar do documento estar disponível on-line, o seu acesso só é permitido com a 
autorização do autor, que até à data ainda não respondeu ao pedido efectuado. No 
entanto, a tese elaborada por Inês Secca Ruivo descreve em pormenor o trabalho de 
Paulo Parra. 
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“(...) aplicada ao Design (ou EcoBio-Design) é, assim, o processo de 

Investigação e Desenvolvimento (I&D), baseado numa praxis metodológica 

própria (…) duplamente sediada em conceitos de Design Ecológico (em que 

a natureza é assumida como entidade a preservar) e de Design Bio (em que 

a natureza é assumida como mater inspiradora de projecto), cujo propósito 

é a criação de novas planificações e concepções de procedimentos, e/ou de 

novas especificações técnicas, e/ou de novas características funcionais, 

estruturais, formais, de utilização ou estéticas, geradoras de produtos e/ou 

de processos de produção inovadores” (2008, p. 316). 

 

Paralelamente propõe a aplicação desta disciplina no meio 

académico nos cursos de Design Industrial: 

 

“(…) uma cadeira como EcoBio-Inovação conferiria a oportunidade 

aos alunos de desenvolverem as suas competência na dupla vertente 

de aplicação ao projecto das metodologias de Design Ecológico e de 

Design Bio. Complementarmente, o aluno seria munido de 

conhecimentos relacionados com o contexto das ferramentas 

específicas da Metodologia de EcoBio-Inovação, consideradas úteis 

para o desenvolvimento de processos de inovação aplicados a novos 

produtos industriais” (2008, p. 322). 

 

A autora defende ainda a aplicação desta disciplina na indústria, 

mais especificamente nos gabinetes de Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico (I&DT) presentes nas maior parte das 

grandes indústrias. Embora a autora apenas faça referência à 

Biónica, Design Natural, Biodesign e Design Simbiótico, e apenas se 

refira à Biomimética numa breve descrição em nota de rodapé, 

poderá concluir-se de forma empírica que a autora não fez uma 

abordagem mais abrangente e aprofundada à temática em questão 

devido à escassez de informação e à falta de autores de referência. 

Devemos ter em consideração que o livro e a metodologia do canôn 

dos três Mʼs, defendida pela Bióloga Janine Benyus é relativamente 

recente (1997) e ainda não é defendida por designers de renome, 
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não conseguindo, por consequência, obter a mesma projeção que 

obtém a Biónica e o Design Natural (que são defendidas por Vitor 

Papanek), Bidesign (Luigi Colani) e Design Simbiótico (Paulo Parra).  

Contudo há que salientar que a ideia da disciplina metodológica 

apresenta-se como muito coerente e fundamentada na 

aprendizagem de conteúdos eco-biológicos no desenvolvimento 

projetual dos produtos bem como na aplicação destas mesmas 

ferramentas na indústria.  

Em relação à dissertação elaborada por Marina Soares (2008) 

intitulada Biomimetismo e Ecodesign: Desenvolvimento de uma 

ferramenta criativa de apoio ao design de produtos sustentáveis, e 

desenvolvida na Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa. No seu trabalho de investigação 

propõe o desenvolvimento de um website intitulado “BIODESIGNER” 

que tem como objetivo “(...) ajudar os designers quanto às 

crescentes exigências de aquisição de conhecimentos na área 

ambiental” (Soares, 2008, p. 61). 

Esse site apresentaria um conjunto de informações relacionadas com 

o biomimetismo, considerando-o como uma ferramenta fundamental 

para os designers. Para levá-lo a cabo apresentou exemplos de 

aplicação organizados por temas onde estabeleceu atividades entre 

o ecodesign e a Biomimética. 

A disponibilização de conteúdos existentes neste website ilustram de 

forma exploratória alguns conceitos sobre a Biomimética. Esta 

plataforma digital apresenta soluções inovadoras na criação de um 

produto sobre essa temática. No entanto, apresentou de forma 

sistematizada as questões enunciadas por Benyus (1997) que se 

consideram pertinentes no ponto de vista metodológico para o 

desenvolvimento do projeto desta investigação10. 

Do Brasil apenas se teve acesso a uma Dissertação de Pós-
                                                             
10 “Após a identificação do problema, a pergunta a fazer é “o que quero que o 
produto faça?”; A questão seguinte a colocar nesta fase é “como é que a natureza 
resolve esta situação?”. Por exemplo, quando se pretende realizar o design de um 
novo produto de limpeza, a tendência é perguntar “qual é o detergente menos tóxico 
a usar?” mas, segundo o biomimetismo, a questão fulcral a colocar é “como é que a 
natureza limpa superfícies?” (Soares, 2008, p. 72). 
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Graduação desenvolvida pela autora Flora Detanico (2011) chamada 

de Sistematização de princípios de solução da natureza para 

aplicação no processo criativo de projeto de produtos, formulada na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esta Dissertação segue 

a mesma linha de pensamento da autora Marina Soares. Na sua 

dissertação a autora defende a:  

 

“(...) identificação de alguns princípios de solução naturais, sejam eles 

matemáticos, geométricos e/ou funcionais, os quais possam ser 

devidamente reconhecidos através dos padrões existentes, visando 

[a] sua aplicabilidade no desenvolvimento de produtos. Faz parte 

desta delimitação a adoção de critérios de organização destes 

padrões, com objetivo de categoriza-los facilitando a sua aplicação 

como ferramenta de apoio na geração de alternativas para a fase 

conceitual” (2011, p. 15) 

 

Nas limitações que o conjunto taxionómico parece propor, enquanto 

solução para um problema, ou seja, os resultados de certa forma 

impedem a procura de outras hipóteses de projeto. Salienta-se a 

existência de milhões de espécies de seres vivos com sistemas 

particulares de funcionamento, e por vezes, com mais do que um 

sistema. Apesar disso a autora admite:  

 

“(...) a dificuldade encontrada na aplicação deste método é saber de 

que ponto partir e como aplicar. O campo de busca (natureza) é 

extremamente amplo e não se conhece até então uma metodologia 

clara que oriente essa pesquisa” (2011, p. 130).  

 

A pesquisa Biomimética deve pertencer a uma parte específica da 

metodologia projetual no desenvolvimento de um produto, tal como 

faz parte a pesquisa sobre o tipo de consumidor, do mercado, das 

questões ergonómicas, entre outras partes constituintes. É preciso 

uma mudança de paradigma e essa mudança não é feita através de 

uma taxonomia, mas sim na observação sobre a Natureza. 
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Parte II 

II.1 Aplicações reais da Biomimética 

 

“When we stare this deeply into natureʼs eyes, it takes our breath 

away, and in a good way, it bursts our bubble. We realize that all our 

inventions have already appeared in nature in a more elegant form 

and at a lot less cost to the planet” (Benyus, 1997, p. 6). 

 

Na realidade, o que o Homem pode aprender com a Natureza é uma 

imensidão de coisas. Conforme referido, imaginem 3,8 biliões de 

anos de evolução, 30 milhões de espécies conhecidas com: formas, 

sistemas, estruturas, cores, padrões, texturas, etc; que podem 

inspirar todas as áreas criativas, e claro, entre elas o design. 

Pode-se considerar que o mais antigo criativo ligado à Biomimética 

foi Leonardo Da Vinci, por utilizar nos seus projetos conceitos 

relacionados com a engenharia, design e a Biomimética. Na época 

observar a natureza era a forma privilegiada de adquirir inspiração 

pois o universo da cultura material era mais reduzido e o paradigma 

social era diferente. Uma dos seus projetos de maior destaque, que 

nunca passou de uma ideia, mas que formula alguns dos princípios 

utilizados atualmente nos helicópteros, foi a Máquina Voadora 

inspirado no estudo do voo das aves. Leonardo da Vinci, referiu: 

 

“(…) a bird is a instrument working according to mathematical law, 

which instrument it is within the capacity of man to reproduce (...) the 

bird is equipped for many obvious varieties of movements, we are 

able from this experience to declare that the most rudimentary of 

these movements will be caple of being comprehended by manʼs 

understanding” (Apud Maccurdy, 1934, p. 467).  

 

Foi através desta observação, do estudo e da aplicação de leis 

matemáticas, e até físicas, que Leonardo Da Vinci, em meados do 

século XIV, conseguiu desenhar esta e outras invenções aéreas.  

 
Fig. 1. Maquina Voadora de 
Leonardo da Vinci ([S.l], Projeto 
da vinci, [S.d]). 
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Ainda na contextualização histórica, destaca-se a Arte Nova como 

um estilo artístico cujos fundamentos podem remeter para um certo 

“biomimetismo” no sentido apenas de transformação dos elementos 

naturais presentes na Natureza para elementos ornamentais nos 

artefactos. Segundo o livro “Art Nouveau ([s.d.]), “a principal 

característica ornamental do Art Nouveau é a linha ondulante, 

assimétrica, terminando num movimento cheio de energia (...) A 

Natureza, com as suas plantas e as suas flores, era a grande fonte 

de inspiração (...)” (Madsen, [s.d.], p. 17). 

Outros exemplos podem ser encontrados no nosso quotidiano cujos 

princípios advém da inspiração da Natureza. São produtos 

considerados banais que raros são aqueles que conhecem a sua 

origem. A bio-inspiração foi o ponto de partida para os criativos. 

O velcro é talvez das primeiras referências que a Biomimética tem 

como exemplo de aplicação. Foi inspirado nas sementes de Arctium 

(planta da família das Asteraceae) mais popularmente conhecido por 

carrapicho, estas sementes são capazes de se colarem tanto à roupa 

como aos pelos dos animais, devido à sua estrutura. O velcro hoje 

em dia é utilizado em diferentes tipos de peças de vestuário e em 

outras aplicações na indústria. Como outros exemplos de produtos 

temos as barbatanas utilizadas pelos mergulhadores, criadas através 

da observação das patas dos cisnes e da forma como estas 

interagiam com a água; os alicates baseado nas tenazes dos 

caranguejos; os paraquedas inspirados nos princípios conceptuais 

dos “dentes-de-leão”; as ventosas produzidas com a mesma forma e 

função do que as ventosas dos polvos; e a camuflagem dos militares 

que foi inspirada na camuflagem dos animais11 

 

Fig. 3. Imagem comparativa - sementes de Arctium com Velcro ([s.n.], Site de 
curiosidades, 2010). 

                                                             
11 Os exemplos mencionados carecem de referências, sendo esta informação 
assimilada por conhecimento vivencial e de certa forma empírica. 

 
Fig. 2. Art nouveau  

([S.l.], Arquitetonico, 2010). 
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Fig. 4. Imagem comparativa - das patas de cisne com barbatana ([s.n.], Yalo sabes, 

2012). 

 
Fig. 5. Imagem comparativa - piças de caranguejo com alicate (Estados Unidos, 

Biomimicry 3.8, 2012). 

 
Fig. 6. Imagem comparativa - dente de leão com paraquedas ([s.n.], Caramulo 

Selvagem, 2010). 

 
Fig. 7. Imagem comparativa - polvos com ventosas (Brasil, Fotos da Natureza, 

2009). 

 
Fig. 8. Imagem comparativa - camuflagem dos animais e soldados (Brasil, 

Generalidades, 2012). 
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Ross Lovegrove é um designer industrial que se auto-intitula como 

“Captain Organic”. Segundo a conferência TED talks, cujo vídeo está 

disponível no site, este faz algumas referências à Biomimética, 

embora não utilize este termo como descritor dos seus trabalhos, 

mas sim, o conceito que o autor criou chamado de DNA 

(Design/Nature/Art). A sua descrição presente no site TED é a 

seguinte: “Iʼm interested in natural growth patterns, and the beautiful 

forms that only nature creates. How that flows though me and how 

that comes out is what iʼm trying to understand” (Estados Unidos, 

TED, 2006). 

O trabalho que se destaca do autor é o Ty Nant (2000-2002) uma 

garrafa de água cuja embalagem é a forma orgânica da própria água, 

tentando ser uma segunda pele. Cada embalagem é diferente 

variando a sua ondulação tal como a própria água, podendo ser 

facilmente transportada pois adapta-se à mão do utilizador. Neste 

caso em específico o autor utiliza este “biomimetismo” apenas como 

inspiração meramente estética, embora noutras suas criações utiliza 

a natureza como inspiração na redução do material de forma a criar 

produtos mais sustentáveis e ecológicos. 

 

Fig. 9. Ty Nant ([s.n], Ross Lovegrove, 2000). 
 
 

A marca Speedo, em conjunto com o seu centro de investigação 

Aqualab lançou em 2004 uma linha de fatos de banho de competição 

o Fastskin®. Para o desenvolvimento do tecido, utilizou-se como 

conceito a Biomimética onde o tecido “(…) mimics the rough shark 

denticles to reduce drag in key areas and features a Turbulence 

Management” (Estados Unidos da America, Speedo, [s.d.], [s.p.]). 

Por ter sido provado cientificamente que a estrutura da pele do 
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tubarão ajudam claramente este a avançar com maior rapidez dentro 

de água, o tecido do Fastskin®, foi inspirado nessas mesmas 

escamas microscópicas, em forma de V, que os tubarões 

apresentam ao longo de toda a sua pele. Este tecido, constituído por 

74% de poliéster e 26% Lycra, é “(…) engineered for performance – 

to fit like a second skin. Seams and fabrics are positioned to 

maximise the flow of water over the your body to reduce drag” 

(Australia, Speedo, 2011, [s.p.]). Por isso não apresenta costuras e a 

trama do seu tecido foi constituída de forma a apresentar pequenos 

filamentos, melhorando assim a performance do atleta. Este fato de 

competição ficou conhecido quando, em 2008, o nadador Olímpico 

Michael Phelps conseguiu atingir um novo recorde mundial. Embora 

tenha havido alguma controvérsia na utilização deste nas altas 

competições, pois ajuda a melhorar significativamente a performance 

do atleta, este fato foi aprovado pela FINA. 

 

 

Fig. 10. Imagem comparativa - escamas dos tubarões e FasterSkin (Australia, 
Speedo, 2011). 

 
 

Outro exemplo bastante conhecido é o carro conceptual “Mercedes-

Benz Bionic”, que apesar de ser apresentado pelos seus criadores, 

como um carro Biónico, considerou-se que talvez o termo aplicado 

não seria o mais correto pois, e segundo do site da Mercedes-Benz, 

o principio básico aplicado é “(…) take nature's solutions to problems, 

developed in the long process of evolution, and make them usable for 

man” (Reino Unido, Mercedes-Benz, 2004-2012, [s.p.]). Os criadores 

da marca Mercedes-Benz apenas aplicam o termo Biónica pois 

consideram que este termo significa a aliança entre a tecnologia e a 

biologia, embora se esqueçam que atualmente o ramo da Biónica 

está ligada quase que exclusivamente à Robótica na produção de 
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membros robóticos humanos. 

Este carro, desenvolvido em 2005 resultou na inspiração e na 

pesquisa: 

 

“(...) at the natural world in order to find a model which, both in terms 

of its overall make-up and the details of its form and structure, was a 

close approximation to an aerodynamic, safe, comfortable and 

environmentally compatible car.   They found the boxfish, a highly 

skilled swimmer which, despite its box-like body, has outstandingly 

low flow resistance – a property which is extremely valuable with 

regard to aerodynamics” (Reino Unido, Mercedes-Benz, 2004-2012, 

[s.p.]). 

 

A inspiração no ʻpeixe caixaʼ12, influência o desenho criando uma 

forma extremamente aerodinâmica, o que proporciona o consumo de 

vinte por cento menos de combustível do que qualquer outro carro e 

produz menos oitenta por cento de gazes nocivos para o meio 

ambiente. 

 

 

Fig. 11. Imagem comparativa - peixe caixa e Mercedes-Benz Bionic (Reino Unido, 

Mercedes-Benz, 2004-2012) 

 

Em 2003, uma parceria entre a CSCEC, PTW Architects, CCDI e 

ARUP foi desenvolvido o edifício que ganhou o concurso 

International Design Competition para o desenvolvimento do Aquatic 

Center para os jogos Olímpicos de Beijing em 2008.   

O Beijing National Aquatics Center, ou como é mais conhecido de 

Water Cube, apresenta um “(...) concept [that] combines the 

symbolism of the square in Chine culture and the natural structure of 
                                                             
12 Da espécie Ostracion cubicus. 
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soap bubbles translated into architectual form” (Austrália, PTW 

Architects, 2006, [s.p.]. Este edifício não é só um exemplo de uma 

estrutura cujos princípios imitam a forma de algo natural, mas 

destaca-se também o facto deste “(...) building is visually striking, 

energy eficient, and ecologically friendly” (2006, [s.p.]). Devido à 

utilização do material ETFE13 obtendo assim durante o dia luz sem a 

necessidade da utilização de energia elétrica e armazenar também 

energia solar para a utilização durante a noite. A aplicação desta 

forma só foi possível através do material que é à prova de fogo, 

extinguindo-se naturalmente sem qualquer tipo de ajuda, 

correspondendo assim também aos rigorosos requisitos exigidos. 

 

 

Fig. 12. Imagem comparativa - bolha de sabão e Water Cube (Austrália, PTW 

Architects, 2012). 

 

Ao falar de Arquitetura e de Biomimética é imperativo fazer referência 

aos trabalhos “biomórficos” do Arquiteto Santiago Calatrava. 

Destacam-se, dentro da diversidade dos trabalhos do autor, o 

aeroporto Lyon-Saint Exupéry Airport Railway (1994) na cidade de 

Lyon em França. É uma estrutura que é desenhada através de uma 

escultura pessoal de Santiago Calatrava que “(...) confere ao seu 

plano uma fisionomia comparável a uma raia ou a um pássaro”.  

 

 

                                                             
13 Ethylene tetrafluoroethylene (telas em plástico que conseguem transmitir a luz 
solar sem passar radiações e por consequência calor) 
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Fig. 13. Imagem comparativa - asas de uma águia e Airport Railway  ([s.n], Santiago 

Calatrava, 2012). 

 

Outro exemplo ocorre com o edifício Planetarium (1998) presente na 

Ciudad de las Artes y de las Ciências na cidade de Valência em 

Espanha, cuja “(...) planta elíptica ou, mais exatamente, em forma de 

olho (...)” arquitetam uma estrutura de dois mil e seiscentos metros 

quadrados. E por “(...) razões alheias ao arquiteto os pormenores do 

projeto não foram executados de forma tão cuidadosa como 

poderiam ter sido” (Jodidio, 1998, p. 65). Apesar disso, este edifício 

visualmente deslumbrante apresenta-se como um dos trabalhos de 

destaque do autor (1998, p. 65). 

 

 

Fig. 14. Imagem comparativa - do desenho do olho com Planetarium ([s.n], Santiago 

Calatrava, 2012). 

 

 

Parte III 

III. 1 Casos de estudo 

Dando seguimento à investigação reconheceu-se a pertinência em 

realizar uma pesquisa no âmbito de produtos existentes que 

correspondessem aos critérios presentes no projeto, isto é, fossem 

um veículo de locomoção aquática que seguisse o conceito 

Biomimético.  
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Dentro da pesquisa efetuada encontrou-se diversos produtos 

aquáticos inovadores14 que correspondiam aos princípios de 

sustentabilidade e ecologia (pois são produtos cuja sua 

movimentação deriva da força do utilizador e da sua forma 

aerodinâmica) mas apenas se encontrou três que correspondessem 

ao critério exigido, como foi referido acima, de conceito Biomimético. 

Os três casos de estudo encontrados foram: o Seabreacher ([s.d.]), 

WAM-V (2007) e SQUID (2009) por serem exemplos de veículos cuja 

forma versus função, e movimento associado com o utilizador se 

distanciarem do que é comum acontecer em veículos sobre a água e 

de certa forma serem assim inovadores. 

O veículo Seabreacher, desenvolvido pela Innespace, apresenta 

atualmente quatro modelos diferentes que se inspiram em quatro 

espécies de animais aquáticos diferentes. A ideia começou com a 

inspiração na forma aerodinâmica de um golfinho e no cruzamento 

entre um watercraft e um barco, onde exista a possibilidade de saltar 

sobre a água e submergir por um limitado período de tempo. Embora 

este primeiro Seabreacher (ou Dolphin) não esteja atualmente à 

venda está a ser utilizado como demonstração em feiras e outro tipos 

de eventos.  

 

Fig. 15. Seabreacher Dolphin (Estados Unidos, Innespace, 2010). 

 

O Seabreacher J, é um modelo posteriormente desenvolvido e difere 

do Seabreacher Dolphin por conter mais um lugar e o motor ser 

muito mais potente podendo atingir os 65 km/h sobre a superfície e 

debaixo de água 32 km/h. 

                                                             
14 Como por exemplo o trabalho Nereus e Aquaskipper.  
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Fig. 16. Seabreacher J (Estados Unidos, Innespace, 2010). 

Segundo o site da marca, o Seabreacher Y “(…) incorporates design 

features that give the appearance of a real whale; including a more 

rounded off nose, large whale tail, new pectoral fins, and a taller 

dorsal fin. The larger modified tail fin was added to help in achieving a 

full 180 degree back flip (…)” (Estados Unidos da America, 

Innespace, 2010, [s.p.]). 

 

Fig.17. Seabreacher Y (Estados Unidos, Innespace, 2010). 

 

O Seabreacher X, é a última versão desta linha de watercrafts cuja 

inspiração adveio dos tubarões podendo atingir altas velocidades, 

nomeadamente os 80 km/h sobre a água e 40 km/h dentro de água. 

 

Fig. 18. Seabreacher X (Estados Unidos, Innespace, 2010). 

 

Todos estes produtos apresentam uma estrutura semelhante: a 

forma do animal em que se inspiram, a aplicação de cockpit (sempre 

igual, variando apenas no número de lugares) com um painel de 

controlos e um par de pedais. 
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Fig. 19. Folheto de funcionamento do Seabreacher (Estados Unidos, Innespace, 

2010). 

 

Estes veículos constituem um exemplo real da aplicação de alguns 

conceitos ligados ao “Biomimetismo” no design. No entanto, este 

veículo não apresenta nenhum conceito ecológico nem de 

sustentabilidade visto que é movido através de um motor a gasolina 

prejudicando assim o meio ambiente. Neste caso a Biomimética aqui 

é aplicada como Modelo segundo o cânon dos três “M” desenvolvida 

pela autora, anteriormente referida, Janine Benyus.  

O segundo caso de estudo escolhido é o caso do WAM-V (Wave 

Adaptive Modular Vessels) desenhado pelo engenheiro Ugo Conti, 

no Marine Advanced Research. A sua inspiração Biomimética 

traduziu-se na aplicação da forma de uma aranha na criação de um 

catamaran  
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“(...) [that] not push, slap or pierce the waves. She utilizes flexibility to 

adapt her structure and shape to the water surface. Instead of forcing 

the water to conform to the Hull, she gives and adjusts; she “dances” 

with the waves” (Estados Unidos, Marine Advanded Research, [s.d.], 

[s.p.]). 

 

 

Fig. 20. WAM-V (Estados Unidos, Marine Advanced Research, [s.d.]. 

 

 

Fig. 21. WAM-V (Estados Unidos, Marine Advanced Research, [s.d.]. 

 

Para isso utiliza nessa mesma estrutura “shock absorbers” tornando 

esta embarcação flexível e rápida. Este catamaran, de aspeto tosco, 

é um veículo que serve o propósito de substituir quer os barcos de 

salvamento comuns, que não apresentam as estruturas necessárias 

para um salvamento rápido, quer os helicópteros, que não 

conseguem planar sob o mesmo espaço durante muito tempo. A sua 

estrutura contém uma largura de quinze metros podendo acolher 

uma grande variedade de embarcações e a sua cabine, situada no 

topo, e consegue descer até à superfície da água em poucos 

segundos. Existe também a possibilidade de funcionar com módulos 
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adaptando-se a outras funcionalidades, por exemplo o transporte de 

passageiros, possibilidade de tornar-se num laboratório marítimo, 

plataforma de scuba diving entre outros. Apesar de funcionar com 

combustível: 

 

“The WAM-V technology is environmentally friendly by its very nature 

and design. In spite of the large size necessary to negotiate the open 

ocean, the WAM-V produces a minimum wake (...) fuel consumption is 

significantly less than that of other vessels with comparable 

characteristics (...)” (Estados Unidos, Marine Advanded Research, 

[s.d.], [s.p.]). 

 

Embora este último caso não se enquadrar no âmbito de atividade 

lúdica, como foi referido no primeiro exemplo, considera-se que é um 

caso de estudo importante na aplicação de um conceito Biomimético 

para a resolução de um problema no âmbito aquático.  

Outro caso, designado por SQUID, foi desenhado por designer 

industrial, Xabier Subjana Letamendia, no âmbito académico e é um 

veículo conceptual baseado no sistema de propulsão das lulas e dos 

chocos. Segundo o portfolio digital online do autor: 

 
“Squid is a watercraft which is driven by a novel propulsion system, 

based on the movement of the membrane of the cuttlefish or stingrays 

fins. It allows to travel for a while fairly comfortably, without too much 

effort avoiding wet, not making the rain an impediment. It is a leisure 

concept proposal meant to take a walk through lakes, calm rivers and 

seas nicely and comfortably” (Espanha, Xxabi Subijana, 2009). 

 

A sua fisionomia esguia e ondular gera, juntamente com a força 

exercida a pedal pelo utilizador, a energia necessária para a sua 

deslocação dentro de água. 
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Fig. 22. Desenhos do funcionamento do SQUID (Espanha, Xxabi Subijana, 2009).  

 

 

Fig. 23. Desenhos do funcionamento do SQUID (Espanha, Xxabi Subijana, 2009). 

 

Este veículo é um contributo particularmente relevante para o 

desenvolvimento do projeto na medida em que exemplifica na sua 

forma exterior algo semelhante ao pretendido e demonstra como o 

utilizador é colocado no seu interior e qual o movimento associado a 

essa posição.
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III. 2 Estudo Biomimético 

Tal como foi referido, anteriormente, o conceito aplicado no 

desenvolvimento deste projeto é a Biomimética. Assim sendo, 

pressupõe-se que os animais aquáticos sejam a fonte de inspiração 

necessária para a criação de um produto inovador. A seleção das 

espécies, apresentadas de seguida, foi realizada segundo 

características distintas presentes na sua forma de 

propulsão/deslocação. 

O primeiro animal que surgiu e que poderia ser um grande desafio 

quer para o design quer para a Engenharia, foi o Alfaiate, como é 

conhecido popularmente ou Water Striders. Este inseto consegue 

criar, através de filamentos, bolsas de ar que permitem ao mesmo 

tempo deslocar-se sobre a água e avançar nela, sem nunca se 

molhar. 

 

Fig. 24. Representação da propulsão do alfaiate. 

 

O segundo animal foi o polvo. Estes animais quando existe uma 

necessidade de fuga rápida são capazes de engolir água e expeli-la 

de forma muito rápida através de uns tubos, designados de Funnel 

ou Siphon, existentes perto dos olhos. 
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Fig. 25. Representação da propulsão do polvo. 

 

Por outro lado, as patas dos patos foram desenhadas para que estes 

possam mover-se dentro de água. As membranas que interligam os 

dedos dos patos designam-se por membranas interdigital ou 

membrana natatória, e é através delas que se descobre o segredo 

sobre a forma de locomoção aquática desta espécie de animais. Já 

existem no mercado à venda várias versões a partir deste princípio, 

aplicadas em artefactos, como por exemplo, as barbatanas utilizadas 

pelos mergulhadores ou nadadores.  

 

 

Fig. 26. Representação da propulsão do pato. 

 

Para além dos exemplos estudados, existe no mundo aquático uma 

grande variedade de baleias e golfinhos que utilizam a sua barbatana 

como principal músculo de transmissão de força para o avanço do 

corpo. Este músculo é utilizado de forma vertical, tendo em conta a 

sua aerodinâmica.   
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Fig. 27. Representação da propulsão do golfinho/baleia. 

 

Já em relação às tartarugas marinhas, estas também tem variações 

nas suas formas e dimensões mas atuam também segundo o mesmo 

princípio no que diz respeito à sua deslocação: a utilização de braços 

longos e aerodinâmicos que empurram a água à sua volta para 

avançar. 

 

 

Fig. 28. Representação da propulsão da tartaruga. 

 

 

III. 3 Estudo Ergonómico 

No desenvolvimento de qualquer tipo de objeto existe uma 

preocupação ao nível ergonómico de forma a criar a melhor relação 

entre dois fatores essenciais: forma versus utilização. A criação de 

um novo veículo dá a esta abordagem uma importância elevada, pois 

é essencial para o funcionamento do próprio projeto que o desenho 

se adapte à postura e ao movimento associados. Como já existe no 

mercado um diversificado número de produtos chegou-se à 

conclusão que não seria necessária a criação de novas posturas e 
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movimentos, mas sim a adaptação daqueles em função do 

pretendido.  

Dando início à pesquisa ergonómica teve-se em atenção um fator 

determinante: o centro de gravidade do corpo humano. Sabe-se que, 

do ponto de vista físico, quanto mais alto é o ponto de gravidade 

maior é o seu desequilíbrio. Partindo do facto do centro de gravidade 

do corpo humano se situar mais ou menos no umbigo, tentou-se 

evitar todas as posturas que mantivessem o utilizador de pé, optando 

por colocá-lo sempre sentado.  

A figura 26 apresenta é o resultado dessa mesma pesquisa onde a 

postura é associada a vários possíveis movimentos e aos seus 

exemplos reais existentes no mercado. Nesta tabela pode-se verificar 

que existem três tipos de posturas escolhidas, onde todas 

correspondem ao requisito acima referido. 

 

 

Fig. 29. Relação entre a postura e o movimento do utilizador. 

 

Na postura 1 podemos observar que o utilizador se encontra numa 

posição onde o seu peso é distribuído mantendo-o em equilíbrio, e os 

seus membros, quer posteriores, quer inferiores, estão libertos para 

executar movimentos. Dentro das várias formas de movimentos que 
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se poderiam associar a esta postura, selecionaram-se apenas três 

por serem aquelas que melhor se adequam ao produto. O movimento 

número 1 é aquele que pode ser o mais comum, o pedalar com as 

pernas e pés, como acontece no movimento utilizado nas bicicletas. 

O movimento 2 associa-se ao balançar do corpo no sentido frente-

trás como é exemplificado em alguns brinquedos utilizados por 

crianças. Em relação ao movimento 3, este é semelhante ao saltitar, 

movimentando o corpo no sentido cima-baixo e através da força das 

pernas, conforme se verifica em alguns dos brinquedos infantis e 

também no produto AquaSkipper.  

 

 

Fig. 30. Outros exemplos da relação entre a postura e o movimento do utilizador. 

 

Posteriormente, a postura 2 apresenta-se como uma postura mais 

descontraída e relaxante, onde as mãos estão libertas e dá-se 

excelência à utilização das pernas como meio de execução de 

energia. No movimento 4 utiliza-se a força das pernas e dos braços 

de forma a realizar o movimento designado por “remos”, utilizada em 

máquinas de fitness. O movimento 5 utiliza as pernas num 

movimento onde cada membro empurra, alternadamente, uma 

espécie de pedal no sentido frente-trás. Seguidamente o movimento 
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6 semelhante ao movimento 5, com a diferença que em vez de ser 

um pedal de empurrar, este é um pedal circular como também é 

utilizado nas bicicletas. Apesar deste movimento ser semelhante ao 

indicado no movimento número 1, a diferença consiste na postura do 

corpo. 

 

 

Fig. 31. Outros exemplos da relação entre a postura e o movimento do utilizador. 

 

A postura 3 é a mais comum de todas, onde o utilizador está sentado 

apoiado pelos membros inferiores, onde os braços libertos dão a 

possibilidade de dois movimentos. O movimento 7 com os braços 

juntos o utilizador pode empurrar com os dois braços no sentido 

frente-atrás enquanto que no movimento 8 o utilizador utiliza 

alternadamente este movimento entre os braços. 

Desta forma, ao fazer uma análise das várias possibilidades de 

posturas e movimentos que o projeto pôde adoptar, foi possível 

selecionar uma postura e um movimento, conforme se verificará no 

seguinte capítulo.
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III. 4 Estudo de mercado 

Dar início ao desenvolvimento do projeto implicou, igualmente, uma 

pesquisa ao nível do mercado, tendo em conta a área em que o 

projeto se enquadra. Nesse sentido, procurou-se reunir o maior 

número possível de informações de forma a obter as orientações 

necessárias para o seu desenvolvimento. Para isso, analisou-se uma 

amostra da diversidade de veículos aquáticos disponíveis no 

mercado nacional e também internacional. Esta amostra foi definida 

segundo os critérios presentes no projeto, ou seja, veículos aquáticos 

individuais ou colectivos, movidos pelo esforço do próprio utilizador 

(ver tabelas no anexo I). 

A categoria de veículos escolhidos dividem-se em: “Kayaks”15, 

“Gaivotas de praia”, “Hulls”16 e outros17, avaliados segundo itens que 

envolvem questões relacionadas com a dimensão, ergonomia, 

tipologia e tipo de deslocação associado ao veículo aquático.  

No que respeita à tabela relativa aos “Kayaks” (tabela 1,2,3, 4 e 5) 

foram pesquisadas as diferentes tipologias e morfologias das 

principais marcas18. Nesse sentido fez-se uma pesquisa online 

consultando os sites das marcas correspondentes, utilizando uma 

tabela para identificar e avaliar características inerentes a cada 

tipologia. Com este estudo pretendeu-se perceber as fragilidades dos 

artefactos existentes, de modo a evitar esses constrangimentos no 

projeto de investigação. 

A tabela número 6, pertencente à categoria de “Gaivotas de praia”, 

apenas se selecionou-se uma amostra das principais formas. Quanto 

às restantes, não foram colocadas por variarem apenas na cor ou no 

adereço aplicado. 

Em relação à categoria de Hulls, presente na tabela número 7, 

apenas se selecionaram-se três exemplos serve para ilustrar que 

                                                             
15 embarcação desportiva de um ou dois lugares, semelhante à canoa movido a 
remos. 
16 embarcação individual ou colectiva, não motorizada, utilizada na caça de aves ou 
pesca.  
17 foram selecionadas para esta categoria algumas embarcações a vela, que não se 
integram nas categorias anteriores.  
18 BicSports, Emotion Kayaks, Nelo, Fluid Kayaks e Seylor 
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esta tipologia de embarcação não apresenta alterações significativas 

ao nível da sua morfologia.  

A tabela número 8 pretende ser a recolha de um diferente conjunto, 

onde foi importante fazer apenas uma análise da inovação da forma.  

Pretendeu-se, assim compilar, assimilar e conhecer de forma 

sustentada a forma e função desses artefactos, que servem 

diferentes tipos de mercados, todos eles com um enorme potencial. 
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Capítulo III 
Desenvolvimento do projeto 
 

Parte I.  

I.1. Definição do projeto 

O território de Aveiro, em particular a Ria, tem um conjunto de 

características geográficas únicas que influenciaram os costumes, as 

tradições e a economia desta região. Por esses motivos, foi a intensa 

e a constante ligação à água que deu origem a este projeto, ou seja a 

criação de um veículo aquático.  

Contudo é da Biomimética que parte o seu conceito. A Natureza 

representa uma fonte inesgotável de soluções que podem ser 

perfeitamente adotadas para os artefactos humanos, tal como já foi 

referido no capítulo anterior. Neste caso, são os animais aquáticos 

com as suas formas e os seus meios de locomoção próprios que 

servem de inspiração para a construção do trabalho desenvolvido na 

presente investigação. 

Como o tema da Biomimética se relaciona com questões como 

sustentabilidade e ecologia, estas tornaram-se alvo de grande 

interesse e foram, por isso, integradas na investigação. Partindo 

destes pressupostos, não se pretendem aplicar motores já existentes 

no mercado, os quais na sua maioria são poluentes, mas sim recriar 

uma forma de deslocação tendo em conta a bio-inspiração, de modo 

a este produto ecologicamente sustentável. Dada a importância 

deste tópico, e reconhecendo-se a sua ausência na aplicação, a 

muito dos artefactos, considerou-se essencial integrar ao projeto 

soluções declinadas na questão ética. 

Para além dos tópicos apresentados, o projeto não pretende ser  

mais um exemplo real da aplicação de conceitos Biomiméticos no 

design de produtos, procurando aproximar-se da perspetiva do 

utilizador, quer nas questões ergonómicas relacionadas com a 
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postura e os movimentos associados, quer na questão lúdica, na 

tentativa de criar  um “brinquedo” divertido para o utilizador. 

 

 

I.1.1 Território 

Como já foi anteriormente referido, a ligação que a região Aveirense 

tem com a água foi a influência determinante para a abordagem do 

desenvolvimento de um veículo aquático. No entanto, apesar de 

inicialmente se ter projetado este produto para uma determinada 

área da Ria, achou-se que não se deveria limitar este projeto apenas 

uma zona tão específica, sendo passível a sua utilização em outros 

locais. Neste sentido, optou-se pela inovação não só do ponto de 

vista da locomoção aquática, como também pela criação de uma 

forma inovadora de embarcação cuja ligação não remete para a 

identidade da região Aveirense. Esta conclusão deveu-se ao facto do 

cerne deste projeto enredar pelo lado inovador da construção de uma 

nova forma de locomoção aquática e não pelo lado da identidade do 

artefacto e da sua ligação com a região Aveirense. 

Consequentemente, a forma e a sua estrutura não foram 

influenciadas pelas características regionais desta cidade, mas sim, 

pelo animal escolhido bem como as necessidades face à variante 

utilizador/funcionalidade. Este produto, teve, em parte, como 

referência a Gaivota de Praia. Esta tipologia de artefacto reúne 

características que possibilitam o seu uso em qualquer parte do país 

e do mundo. Essas características passam por especificidades 

geográficas particulares, nomeadamente: águas calmas, presentes 

em rios, lagos e zonas lagunares com uma área e profundidade 

suficiente para a navegação; bem como a construção ou adaptação 

posterior de estruturas que se adeqúem à utilização do produto pelo 

utilizador, como plataformas e assessórios de segurança. 

A título de exemplo selecionou-se um local propício para a utilização 

deste produto, cujo espaço situa-se na zona do largo da Fábrica, 

localizada no final da chamada parte urbana da Ria de Aveiro, tal 

como está assinalado a vermelho no mapa (figura 1).  
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Fig. 1. Mapa de Aveiro (Google maps, 2012). 

 

Destacou-se esta zona em particular por se situar no centro da 

cidade de Aveiro, e porque existe uma grande aderência, por parte 

da população, pois é uma zona de comercio e propicio para 

atividades náuticas e de recreio. Para além disso, este local é amplo 

onde pode ser facilmente vigilado para manter a segurança dos 

utilizadores e obtém uma profundidade excelente de água que facilita 

a navegabilidade do produto. 

 

 

I.1.2  Objetivos 

Partindo dos pressupostos anunciados, um dos principais objetivos 

do projeto, foi a inovação ao nível da interação do utilizador com o 

artefacto, e ainda, com a inspiração Biomimética cuja forma 

apresenta num marco distinto das restantes embarcações. Como foi, 

anteriormente, referido existem no mercado um conjunto alargado de 

soluções reais e funcionais de veículos aquáticos não motorizados, 

no entanto todos eles atuam segundo funcionamentos idênticos ou 

até mesmo iguais no que respeita à forma de deslocação: remos, 

pedal ou à vela. Sendo assim, este produto pretendeu destacar-se 

das formas de deslocação mais tradicionais, procurando oferecer 

diferentes alternativas igualmente funcionais e possíveis, mas que 

ainda não tinham sido estudadas nem colocadas em prática. Para 

isso, adoptou-se o conceito da Biomimética de forma a construir um 
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produto, que foi testado e provado demonstrando-se a sua eficácia 

ao nível do funcionamento. Também desta forma, este produto 

poderá ser utilizado como um bom exemplo na execução de 

alternativas ecologicamente sustentáveis derivadas da Natureza, 

tornando-se num pioneiro neste género de produtos.  

Por outro lado, o produto constituiu-se como artefacto lúdico 

pretendeu proporcionando ao utilizador uma diversão e 

simultaneamente cria uma nova e diferente forma de entretenimento 

aquático. Esse entretenimento distingue-se pela sua singularidade no 

que respeita à deslocação, onde o movimento sinuoso gera novas 

sensações ao utilizador sobrepondo-se a todos os conceitos até 

agora encontrados em produtos dentro da mesma tipologia.  

Além disso, interessou explorar a atividade física possibilitando ao 

utilizador exercitar o seu corpo, sobretudo algumas partes, de forma 

a promover a sua saúde física. As duas componentes, diversão e 

exercício físico, interagem de tal forma que o utilizador enquanto se 

diverte realiza uma atividade desportiva promotora de qualidade de 

vida.  

 

 

I.1.3 Utilizadores 

Considerando o universo lato de possíveis utilizadores, optou-se 

neste estudo por definir que o presente produto se destina ao maior 

número de utilizadores possível, proporcionando a possibilidade de 

usufruir de uma experiência diferenciada. No entanto, existem 

restrições quanto à utilização da embarcação ao nível dos 

utilizadores, acessibilidade e segurança, que passam por: 

- Não pode ser utilizado por crianças e/ou menores de idade, cuja 

altura seja inferior a 1,50 metros; 

- Não pode ser utilizado por pessoas portadoras de deficiência física 

e/ou motora sem acompanhamento; 

- Todos os utilizadores devem utilizar colete salva-vidas, se a zona 

lagunar assim o exigir. 

Contudo, todas as restrições enunciadas podem ser alteradas ou 
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reformuladas consoante a zona onde será implementado o produto, 

regendo-se  pelas leis e regras às quais, posteriormente, a utilização 

do produto estará submetido. 

 

 

I.2 Enquadramento do projeto: ao nível da sua utilização 

Paralelamente, foi necessário fazer algumas considerações sobre o 

enquadramento do projeto relativamente a questões relacionadas 

com a estabilidade, a velocidade, o conforto e o esforço físico, 

comparando o projeto com alguns produtos já existentes no 

mercado, os quais foram objeto de estudo no capítulo anterior. Desta 

forma, conseguiu-se chegar a uma solução que se por um lado se 

aproximou à realidade de produtos existentes no mercado, por outro, 

não esqueceu a sua génese Biomimética. 

Na figura 2 apresentada está assinalado com círculo azul o projeto, 

enquadrado com os produtos e as variáveis acima referidas. Neste 

caso, as variáveis expressas têm a ver com a estabilidade e a 

velocidade, sendo que claramente o projeto pretende enfatizar mais 

a primeira e menos a segunda, situando-se entre uma Gaivota de 

praia e um Kayak turístico. A estabilidade é aqui apresentada como 

um fator de distinção, pois pretende-se proporcionar ao utilizador um 

veículo acessível, seguro e de fácil utilização. E por se tratar de um 

veículo aquático de carácter lúdico a componente de equilíbrio foi 

bastante importante. 
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Fig. 2. Relação das embarcações ao nível da  estabilidade versus velocidade. 

 

A figura seguinte expressa as variáveis: conforto e esforço físico, 

sendo que, novamente o círculo azul representa o projeto. Entende-

se por conforto a postura e o movimento adotados pelo utilizador, 

estando este aspeto relacionado com condicionantes ergonómicas 

do trabalho de investigação. Assim, o projeto pretende, ao nível do 

conforto, equipare-se com uma “Gaivota de praia”, mas ao nível do 

esforço físico, evitando um grau de exigência física como sucede 

com os “Kayaks” desportivos.  
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Fig. 3. Relação das embarcações ao nível da conforto versus esforço físico. 

 

Partindo dos pressupostos atrás descritos ao nível dos principais 

requisitos do projeto, deu-se início ao desenvolvimento projetual do 

produto começando pelos elementos que compõem a embarcação. 

 

 

 

Parte II 

II.1 Génese do projeto: biomimetismo 

Em todos os processos de criação a imaginação, que leva à 

formulação e conceptualização de ideias e, por outro lado, existem 

erros cometidos, que levam à aprendizagem e à evolução. Em parte, 

este projeto espelha um conjunto de tentativas/erro (processo 

interativo) até chegar a uma solução que se assumiu como um 

protótipo. 

No processo de desenvolvimento projetual constataram-se, sem 

dúvida, as afirmações do parágrafo acima. Desse modo a 

imaginação interligou-se com a pesquisa efetuada, a qual foi 

posteriormente discutida com diversos docentes de áreas distintas 

presentes na Universidade de Aveiro até à chegada às conclusões, 
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que deram resposta a questões desencadeadas no início e no 

decurso do processo. Dados os constrangimentos inerentes a esta 

investigação constatou-se desde o início que algumas ideias não 

puderam ser mais desenvolvidas, pela impossibilidade de as tornar 

reais. O elevado grau de dificuldade que representavam, enquanto 

aplicadas ao desenvolvimento individual de um produto, careceriam 

de apoio financeiro, influenciando o resultado final. Apesar desses 

constrangimentos, houve necessidade de efetuar adaptações 

constantes ao programa do veículo aquático. Se por um lado, se 

detetaram nestas fases outras possibilidades ao nível da forma e do 

resultado final do artefacto, por outro, esses constrangimentos deram 

origem a um conjunto de soluções diversificadas que foram 

trabalhadas até aquilo que se considerou ser a solução mais 

apropriada neste contexto. 

Para dar início ao desenvolvimento do projeto, foram utilizados, como 

já foi referido anteriormente, os princípios ligados à Biomimética, ou 

seja, foi realizada uma pesquisa na Natureza sobre o que nela existe 

que correspondesse à inspiração ou à solução do problema inscrito 

neste projeto. 

Teve-se como base a pesquisa efetuada no capítulo anterior onde se 

selecionou um conjunto de animais, cujo meio de propulsão e 

vivência tivessem uma ligação à água e à sua interação com a 

mesma, mas com abordagens completamente distintas. 

Selecionaram-se cinco animais, os quais representavam as 

seguintes especificidades que interessaram ser abordadas no 

presente trabalho de investigação: mínimo atrito com a água, 

velocidade e impulso. Estas especificidades foram escolhidas por 

representarem soluções inteligentes na abordagem da sua interação 

com a água, representando um desafio para o design, pela forma de 

transportar essas criações para o mundo dos artefactos. Os animais 

que corresponderam a essas mesmas categorias são: o Alfaiate,  

polvo, pato, baleia e o golfinho.  

O animal que se inscreve na especificidade – mínimo atrito com a 

água – é o Alfaiate. O desafio consistiu em descobrir de que forma é 

que estes insectos de tamanho reduzido conseguiam suportar o seu 
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próprio peso sobre a água, e podiam deslocar-se sobre ela, sem 

qualquer dificuldade. Para tentar compreender estas questões 

entrou-se em contacto com uma especialista do Departamento de 

Biologia1, de forma a tentar descobrir fontes documentais que 

explicassem e/ou retratassem este fenómeno. Da minuciosa análise 

dessas mesmas fontes documentais, provenientes do site Science 

Direct, descobriu-se que é através de uns micro filamentos existentes 

nas patas dos Alfaiates que estes conseguem criar uma espécie de 

bolha de ar que suporta o seu peso sobre a água, deixando-o 

suspenso sobre ela. Enquanto projeto, interessava perceber se era 

possível recriar essas bolhas de forma a criar um veículo suspenso 

sobre a água e que se deslocasse sobre ela, onde o habitáculo do 

utilizador seria o corpo do alfaiate (figura 4)2. 

 

 

Fig. 4. Desenho embarcação inspirada no alfaiate. 

 

No que respeita à categoria da velocidade, o polvo, é considerado 

como um bom representante de locomoção rápida. Por norma, 

utilizam um sistema de propulsão que existe pela necessidade da 

fuga rápida quando estão em perigo. Para isso, engolem água e 

expelem-na através de uma espécie de tubos que se encontram na 

parte exterior, perto dos seus olhos, tal como é explicitado no 

capítulo anterior. Nesta fase, pretende-se construir uma espécie de 

diafragma que tivesse o mesmo tipo de funcionamento, onde o ar 

entrasse por uma válvula e depois com o peso do utilizador este 

fosse expelido. A força com que o ar fosse expelido assegurava a 

energia necessária para avançar na água (figura 5 e 6). De acordo 

                                                             
1 Doutora Ana Maria Rodrigues 
2 Nas páginas seguintes apresentam-se os motivos da adopção ou não para o 
trabalho de investigação 
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com um tipo de movimento e postura já estudado no capítulo 

anterior.  

 

Fig. 5. Desenho do funcionamento da bomba de ar. 

 

Fig. 6. Desenho embarcação inspirada no polvo. 

 

Em relação ao impulso encontra-se representada por três espécies 

de animais: os patos, as baleias e os golfinhos. 

Os patos apresentam nas suas patas membranas flexíveis que já 

foram alvo de estudo e de inspiração para a criação de artefactos 

como é o exemplo das barbatanas dos mergulhadores. Para este 

projeto, seriam inspiração para a construção de um conjunto de 

pequenas barbatanas que juntas fornecessem a propulsão desejada 

para o veículo se conseguir deslocar dentro de água. Este sistema 

poderia funcionar através da força exercida pelos braços do 

utilizador, como está presente na figura 7. 

 

Fig. 7. Desenho embarcação inspirada no pato. 
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De seguida apresentou-se como inspiração o estudo realizado aos 

golfinhos e às baleias que apresentam uma barbatana caudal cujo 

batimento se realiza no sentido vertical. O habitáculo do utilizador 

poderia ser, por exemplo, inspirado na estrutura de uma mota-de-

água, cujo baloiçar do utilizador, fazia deslocar a espécie de 

barbatana desenhada (figura 8).  

 

Fig. 8. Desenho embarcação inspirada nos golfinhos/baleias. 

 

Embora todas estas soluções, à exceção da primeira, pudessem 

servir como solução para o problema, constatou-se que em cada 

uma dessas representam um conjunto de obstáculos que tornaram 

impossível a sua continuação. Conforme se verifica nos próximos 

parágrafos. 

Tal como foi referido, a ideia do Alfaiate não foi avançada. Chegou-se 

à conclusão que não era possível transcrever as leis físicas, 

utilizadas por um animal cuja dimensão é micro, e que para o ser 

Humano a dimensão é macro. Sendo assim, a dimensão aproximada 

para este veículo, segundo as características aplicadas ao projeto, 

poderia obter na realidade, o total de catorze metros quadrados, uma 

dimensão que impossibilita a sua realização. 

Posteriormente, a ideia do polvo, apesar de não ser completamente 

despropositada, não se avançou também com este projeto, devido ao 

elevadíssimo grau de dificuldade que representava, visto que para o 

desenvolvimento total deste produto seria necessária uma equipa de 

trabalho que ligasse diversas áreas para além do design, tais como a 

física, a engenharia e a engenharia de materiais.  

Em relação às ideias seguintes, também foram abandonadas pois no 

caso da inspiração dos membros dos patos, estes não 
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representavam um nível de desafio nem de inovação desejados e 

procurados para este projeto. Quanto às baleias e golfinhos, conclui-

se que a postura e movimento proposto não seriam muito 

confortáveis nem ergonómicos, para o utilizador, obrigando a optar 

por outro tipo de organização. 

Apesar de se ter colocado de parte esta hipótese, esta serviu como 

fonte de inspiração para o estudo dos peixes e dos girinos. Assim, e 

ao contrário do proposto na ideia anterior em que o movimento da 

barbatana se desloca na vertical, no caso concreto dos peixes e 

também dos girinos ela deslocar-se através do movimento na 

horizontal (figura 9).  

 

Fig. 9. Representação propulsão peixe/girino. 

 

Esta última ideia, resultado da tentativa erro verificada nas 

anteriores, é a ideia que foi seguida e aplicada no produto 

desenvolvido: a composição de uma embarcação confortável, estável 

e segura para o utilizador, onde a barbatana caudal terá, como 

referência a natureza sendo esta responsável por ser o 

propulsionador de energia, que aliado, ao movimento do utilizador 

fará avançar a embarcação fluidamente sobre a água. 

Desta forma, e tendo como base a Biomimética, selecionou-se dentro 

das especificidades e animais escolhidos, aquele que melhor poderia 

dar uma solução para o projeto. 
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II.2 Desenvolvimento do “Giri” 

Orientado pela inspiração Biomimética bem como seguindo os 

pressupostos atrás referidos, o desenvolvimento da embarcação foi  

dividido em três fases: resolução da ergonomia bem como as 

dimensões gerais a serem aplicadas, construção do casco, e o 

estudo da barbatana que se considera a parte mais inovadora do 

projeto. Considerou-se este processo para o desenvolvimento 

projetual, porque esta ordem de resolução está interligada e 

dependente do resultado das considerações efectuadas. Sendo que, 

só após a resolução da solução ergonómica, definidas a postura, 

movimento e dimensões, foi possível avançar para a escolha da 

tipologia do casco que mais se adequasse às necessidades 

pretendidas. Partindo dessa seleção só assim foi possível efetuar o 

desenvolvimento do desenho da barbatana. 

Como já foi anteriormente referido, a grande inovação neste projeto 

não passa exclusivamente pela sua configuração e estrutura, mas 

sobretudo pela sua diferente forma de deslocação/propulsão. No que 

toca à construção da embarcação foram utilizadas como referências 

soluções já existentes no mercado e que fossem facilmente 

adaptadas para o projeto. Essas soluções foram maioritariamente 

encontradas através dos estudos apresentados no capítulo anterior. 

 

 

II.2.1 Ergonomia e dimensões 

Depois de definidas algumas considerações em relação ao projeto, 

considerou-se pertinente encontrar soluções em relação à postura e 

o movimento usado pelo utilizador bem como definição de 

dimensões. 

Partindo do estudo realizado no capítulo anterior referente às figuras 

29, 30 e 31, e observando algumas questões ergonómicas, 

considerou-se que deveriam ser evitadas todas as posturas que 

mantivessem o seu ponto de gravidade elevado, ou seja, de pé. 

Neste sentido, considerou-se apenas todas aquelas em que o 

utilizador se situa na posição “sentado”, uma vez que permite obter 



 62 

uma maior estabilidade representado simultaneamente, um esforço 

menor ao utilizador. Essa posição permite um maior relaxamento e a 

execução de movimentos requerem menos esforço físico. Desta 

forma, foi possível privilegiar a ideia de conforto associado à 

utilização específica desta embarcação.  

De acordo com essa mesma tabela e análise, chegou-se à conclusão 

que a postura 1, bem como os movimentos associados, não 

representavam uma boa solução para a execução deste projeto 

porque apresentavam um centro de gravidade bastante elevado, em 

comparação com as outras duas propostas. Para além disso, esta 

postura e movimentos não traduziam a sensação de segurança que 

este produto pretende transmitir ao utilizador, podendo se tornar num 

produto mais radical do que de lazer. 

A postura 3, apesar de apresentar um nível de gravidade baixo, os 

movimentos associados a esta postura não seriam os mais indicados 

para este produto, pois pretende-se dar preferência a todos os 

movimentos executados pelas pernas. Estes membros, apresentam 

no corpo humano, os músculos mais fortes do mesmo, podendo 

assim o utilizador conseguir exercer a força necessária para avançar 

com a embarcação.  

Sendo assim, optou-se pela escolha da postura 2, por ser uma 

postura que dá primazia aos movimentos executados pelas pernas, 

podendo ao mesmo tempo libertar os braços dando ao utilizador uma 

sensação de maior conforto bem como de segurança. Dentro das 

opções possíveis, ao nível dos movimentos, optou-se por escolher a 

opção número 3 por ser a solução cujas características se adequam 

melhor à resolução do problema. A postura sentada ao conferir ao 

utilizador uma maior estabilidade, conforto e o associação do 

movimento com a utilização das pernas, para além de ser um 

movimento facilmente executável, permitiu a libertação das mãos do 

utilizador dando-lhe maior segurança e controlo das suas ações. 

Partindo deste enunciado, estudou-se possibilidade de inserir a 

versão a pedal de roda, mas reconheceu-se que um pedal de 

empurrar seria o mais indicado, pois cada perna poderia tender a 

barbatana para o lado pretendido. Por exemplo, ao empurrar o pedal 
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esquerdo com a perna esquerda, a barbatana irá fletir para esse 

lado, sendo que o movimento direita/esquerda poderia originar uma 

sequência de movimentos necessários para que a embarcação se 

desloque. 

Em relação às dimensões gerais aplicadas na embarcação, foram 

elaborados um conjunto de desenhos onde pudessem ser analisadas 

estas questões, tendo em conta à postura e movimento escolhidos. 

Nestas representações foram utilizadas as dimensões referentes ao 

sexo masculino do percentil 95, pois é preferível desenhar esta 

embarcação tendo em conta as dimensões mais elevadas sendo que 

as restantes dimensões poderão ser adaptadas posteriormente no 

interior da embarcação. 

A figura número 10, representa as dimensões gerais da parte da 

embarcação referente ao habitáculo ou seja, a boca. Utilizando uma 

vista de cima, está representada na imagem três áreas distintas, 

onde o seu total se aproxima dos 80 centímetros de comprimento e 

60 de largura. Estas áreas são zonas importantes para a entrada do 

utilizador na embarcação, bem como da postura do mesmo. 

 

Fig. 10. Esquema das dimensões da boca, vista de cima. 

 

Posteriormente, a figura seguinte (figura 11) faz referência à postura 

do utilizador dentro do habitáculo e, utilizando a vista de lado, as 

dimensões de profundidade do casco passam pelos 50 centímetros 
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de altura, albergando cerca de um terço do corpo do utilizador. Em 

relação às dimensões máximas do comprimento do habitáculo, tendo 

em conta o comprimento das pernas do utilizador, passam pelo 1,50 

metros. 

 

Fig. 11. Esquema das dimensões da profundidade da boca, vista de lado. 

 

Tendo em conta a complexidade do projeto e o tempo disponível não 

se desenvolve em profundidade o habitáculo do utilizador, tendo em 

conta especificidades em relação ao ângulo necessário entre a 

postura e o movimento do utilizador, bem como a variação da 

adaptação dos pedais tendo em conta as várias alturas dos 

diferentes utilizadores. Estas e outras questões poderão ser 

futuramente resolvidas depois de construído o protótipo.  

 

 

II.2.2 O casco 

Depois de resolvidas algumas questões em relação à ergonomia 

bem como às dimensões mínimas exigidas para esta embarcação, 

tendo em conta o utilizador, partiu-se para o estudo e seleção da 

tipologia de casco adoptada para este produto. Tendo em 

consideração o estudo de mercado apresentado no capítulo anterior 
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foi possível obter conclusões fundamentadas à tipologia adoptada. 

A partir da análise da tabela número 1, 2, 3 e 4 (ver anexo I) 

concluiu-se que existe um grande e diversificado número de “Kayaks” 

com diferentes morfologias, materiais e dimensões. Para além disso,  

também se pôde concluir outro tipo de noções igualmente 

importantes para o desenvolvimento da investigação. O fator 

velocidade e o fator dimensão estão associados e influenciam-se 

mutuamente. Desse modo, quanto menor é a largura e maior é o 

comprimento, maior será a velocidade alcançada pelo “Kayak” (por 

exemplo a categoria de Kayak de Competição). Este facto verifica-se 

porque quanto menor é a superfície de contacto com o artefacto e a 

água, mais depressa este avançará sobre a água. Por consequência 

quando os dois fatores acima referidos se conjugam o resultado é 

uma maior instabilidade, sendo este um factor que se pretende 

evitar. Os “kayaks” mais estáveis, que pertencem à categoria de nível 

1, na tipologia de individual, variam a sua dimensão em relação à 

largura entre os 70 e os 90 centímetros, enquanto o seu 

comprimento varia entre os 2 e os 3 metros. Estes números foram 

importantes por permitirem criar e consolidar noções essenciais ao 

projeto relativamente às dimensões usadas por produtos reais, que 

funcionam e resultam mesmo com utilizadores sem experiência, o 

que corresponde ao tipo de utilizadores que este veículo tem em 

vista.  

Em relação aos exemplos apresentados, quer na tabela número 5, 

quer na número 6, os cascos apresentam a forma designada por 

catamaran. Esta tipologia possibilita uma maior estabilidade para o 

utilizador sendo que a velocidade, nestes casos, não é uma 

prioridade. As suas dimensões variam de largura entre o 1 metro e 

os 2 metros e os 3 e 4 metros de comprimento. Porém estes 

números não podem ser referência visto que o número de ocupantes 

varia entre os dois e os quatro, enquanto o presente projeto não 

pretende disponibilizar um número tão alargado de utilizadores. Em 

particular, as “Gaivotas de praia”, que se inscrevem na tabela 5, 

foram também importantes para reter informação sobre o tipo de 
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movimento utilizado na sua deslocação, que neste caso se realiza 

através de pedais. 

A categoria seguinte, representada na tabela número 7, identificou-se 

a existência de um leque de possibilidades de formas e de cascos 

que podem ser adoptados em embarcações, e que estas formas 

estão dependentes do seu meio de deslocação. Com esta tabela não 

se pretende retirar informações ao nível de especificidades técnicas, 

mas sim criar um conjunto de informações e até de inspirações ao 

nível da forma. 

Considerando o tipo de embarcação que se pretende (estável, 

seguro, confortável e veloz) escolheram-se as categorias de 

“Kayaks”, “Gaivotas de praia” e “Hulls”, como exemplos de 

embarcações que poderiam servir de inspiração para a construção 

do casco do produto. Justifica-se a primeira escolha por os “Kayaks” 

apresentarem em todas as suas variantes um tipo de casco chato e 

plano, enquanto que as “Gaivotas de praia” bem como os “Hulls”, 

apresentam um casco tipo catamaran.  

Um casco tipo catamaran, inicialmente, aparentava ser a solução 

imediata, pois apresenta uma excelente estabilidade. O peso do 

utilizador ao ser dividido por dois contentores com ar dificilmente 

poderá ser virado, podendo ser uma boa solução para o problema. 

No entanto, e apesar de se terem desenvolvido algumas ideias a 

partir deste conceito, constatou-se que o casco em forma de 

catamaran não consistia numa boa solução, ou seja, para ganhar 

algum tipo de velocidade a forma da embarcação tem ter o mínimo 

de atrito com a água, criando assim uma esteira menor. Para além 

disso, com esta forma era necessário a utilização de duas 

“barbatanas” caudais, cada uma na extremidade do catamaran, de 

forma a conseguir criar uma esteira mais fluida.  
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Fig. 12. Esquema fluidez do casco catamaran. 

 

Os “Kayaks” apresentam um casco baixo e, dependendo do modelo, 

aquele é maioritariamente plano. Tal como já foi referido no capítulo 

anterior, a forma dos “Kayaks” depende do nível de estabilidade e 

velocidade que lhe queiram atribuir, sendo que: quanto maior é a 

largura maior é estabilidade; quanto maior é o comprimento maior é a 

velocidade. A estrutura do “Kayak”, quer no seu casco, quer na 

tampa, é uma estrutura desenhada a pensar na fluidez que existe 

entre o próprio produto e a água para que o esforço do utilizador ao 

remar não seja muito exigente.  

O casco chato e plano3, e claro que dependendo da largura atribuída, 

confere um nível de estabilidade muito elevado à embarcação, pois 

mesmo que o peso do utilizador se mova dentro da estrutura, o risco 

desta oscilação é menor que as outras embarcações com desenhos 

de cascos diferentes.  

Ao nível da fluidez, e posteriormente da velocidade, esse desenho de 

casco, apresenta vantagens pois existe uma aerodinâmica que 

produz um rasto muito menos visível do que o anterior. 

                                                             
3 Esta tipologia para além de ser utilizado em diversos Kayaks, também é uma 
tipologia utilizada pelos barcos moliceiros, devido à baixa profundidade da Ria de 
Aveiro, facilitando na navegação e evitando possíveis acidentes com o fundo 
irregular da Ria. 
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Fig. 13. Esquema fluidez do casco “Kayak”. 

 

Sendo assim, será a última solução a solução escolhida para o 

desenho do casco, pois comparando com as soluções anteriormente 

estudadas, esta solução apresenta-se como a mais viável para este 

projeto. 

 

 

II.2.3 Estudo da propulsão  

Depois de alguns estudos em relação a questões básicas no 

desenvolvimento deste produto, deu-se início ao estudo da sua 

propulsão. 

Como foi anteriormente referido, os animais que serviram de 

inspiração a esta propulsão foram os peixes e os girinos, pois ambos 

tem uma barbatana caudal4 que circula dentro e sobre a água de 

forma a dar-lhes a propulsão necessária para a sua deslocação. 

Para isso, fizeram-se algumas pesquisas bibliográficas para 

encontrar estudos realizados sobre a forma de deslocação, quer dos 

peixes, quer dos girinos. O presente estudo teve como referência a 

investigação realizada pelo designer Carmelo di Bartolo, fundador do 

primeiro centro de investigação Biomimética na Europa, o Centro 

Ricerche Strutture Natureli. A publicação desse autor, intitulada “La 

                                                             
4 No caso deste projeto, parte da barbatana na embarcação se encontrará 
submersa. 
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locomozione” (1985) refere que um peixe5 tem a forma aerodinâmica 

de um losango, cujo comprimento é superior à sua largura, de forma 

a trespassar a água, rompendo com pouco esforço este elemento tão 

denso (figura 14). Aqui, comprova-se também a escolha da forma da 

embarcação referida no tópico anterior.  

 

Fig. 14. Estrutura geométrica de um peixe (Bartolo, 1985). 

 

Um peixe é também capaz de conseguir alcançar velocidade batendo 

apenas algumas vezes com a sua cauda. Isto é possível porque as 

suas curvas e o seu movimento provocam uma onda, fazendo o 

animal se deslocar. Nesse estudo, está provado que existe três 

espécies de deslocação derivadas de movimentos ondulares (figura 

15).  

 

Fig. 15. Deslocação de um peixe (Bartolo, 1985). 

                                                             
5 Segundo a vista de cima. 
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O primeiro movimento é aquele que é utilizado pelas cobras 

marinhas e pelas enguias, que utiliza uma onda sinuosa arqueada 

pelos seus corpos cuja amplitude aumenta ou diminui consoante o 

seu comprimento. A segunda, utilizada pelos peixes cujos os corpos 

são de estrutura rígida, onde o seu corpo não consegue ter nenhum 

tipo de flexibilidade, e assim ser apenas a cauda curta o elemento a 

ser agitado num ângulo também ele curto. E por último, que é usado 

pela maioria dos peixes, existindo uma combinação entre as 

anteriores formas descritas: a cauda de ondulação é combinada com 

o corpo obtendo um movimento harmonioso e rítmico.  

A técnica de deslocação que foi aplicada neste projeto é a segunda 

opção apresentada, partindo do pressuposto que o habitáculo onde o 

utilizador será inserido é composto por um elemento fixo e rígido, 

assemelhando-se ao projeto. Importa referir que neste movimento a 

barbatana caudal é suficientemente forte para permitir a sua 

deslocação dentro de água e a ondulação do corpo do peixe não é 

demasiado oscilante. 

Tendo em conta o esquema retirado dessa investigação (figura 16), 

verificou-se que a forma como decorre o movimento divide-se em 

seis períodos diferentes: 

 
Fig. 16. Esquema movimento do peixe de corpo rígido (Bartolo, 1985). 

 

“A - pronti per lo scatto: contraindo tutta la muscolatura da una parte, 

il pesce cofano allinea la testa idrodinamica e la coda su un lato del 

suo asse mediano. 



 71 

B - Inizia il movimento: ora il pesce si raddrizza; la coda e la testa 

incrociano contemporaneamente lʼasse di progressione. A questo 

punto la coda batte violentamente imprimindo allʼanimale una spinta n 

avanti. Fermandosi un istante in questa posizione, il pesce sfrutta il 

riflusso dellʼacqua che lo fa avanzare. 

C - Il movimento continua. Il pesce contrae nuovamente i muscoli, ma 

dalla parte oposta a quella del movimento A e la testa si pone in linea 

con la coda sullʼaltro lato dellʼasse mediano. 

D, E, F - Inizia unʼaltra fase: il pesce continua a muoversi piegandosi 

alternativamente sui due lati” (Bartolo,1985). 

 

Este esquema, demonstra que a parte mais importante e essencial 

no impulso do peixe é a sua barbatana caudal. Estes movimentos 

são coordenados através dos músculos, que empurram o corpo na 

água, sendo a barbatana caudal fixada na parte final da coluna 

vertebral dos peixes. Verificou-se a existência de dois tipos de 

barbatanas (figura 17), as assimétricas ou heterocerca, referem-se 

ao esqueleto axial que estende até à extremidade, ou seja, ao dividir 

a barbatana caudal a meio constata-se que a parte superior (lobo 

dorsal) é maior que a parte inferior (lobo ventral).  

 

Fig. 17. Morfologia de barbatanas. 

 

E as simétricas ou homocerca, onde a barbatana é distinta do 

esqueleto axial e os lobos dorsal e ventral são iguais, sendo esta a 

forma mais típica dos peixes ósseos. Nesta tipologia a terminação da 

barbatana poderá ser formada por uma cauda bifurcada, 

arredondada ou em meia lua, dependendo da fisionomia e 

necessidade do animal.  

No entanto, estas barbatanas (simétricas e assimétricas) são 

suportadas através de cartilagens e por raios ósseos, estruturas 

complexas que necessitavam de um estudo mais aprofundado e 
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direcionado à física e engenharia, e de mais materiais disponíveis 

para serem adaptados, questões que este presente projeto não tem 

acesso. Contudo, do ponto de vista do desenho a configuração da 

barbatana do girino apresenta uma forma assimétrica. 

A fisionomia do girino, nas suas três primeiras mutações, apresenta 

no seu corpo uma estrutura bastante semelhante ao pretendido para 

esta embarcação (figura 18).  

 

Fig. 18. Girino ([S.l], Real man, real dads, 2012). 

  

O seu corpo, de forma oval6, e em semelhança aos peixes acima 

descritos, também apresenta um corpo fixo e rígido, igual ao que se 

pretende neste trabalho de investigação. Apesar do seu corpo ser 

significativamente mais pesado do que a sua barbatana, esta 

apresenta-se como uma solução eficaz para o girino se deslocar. 

Descobriu-se através da revista Nature (Alemanha, Nature, 2012) 

uma publicação do estudo realizado pela Universidade de Dalhouse 

no Canadá. Este estudo refere que existe uma grande diferença 

entre as barbatanas dos peixes e dos girinos, estas são muito mais 

simples do que a dos peixes e igualmente eficazes:  

 

“Despite its simplicity, the tail has to resist deformation to provide a 

thrust surface during the undulating swimming motion. This strength 

seems to come from the basement layer of the skin, which is an array 

of crossed collagen fibres, very like the body wall structure of many 

worm-like and aquatic animals. But the fibres run at an angle of almost 

exactly 45 degrees, which, explain the researchers, gives it equal 

support in both the horizontal and vertical direction. The parallel 

                                                             
6 Na sua vista superior. 
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arrangement of fibres may also allow the tissue to act as a hydrostat, 

so that fluid pressure within the skin could also add to the stiffness” 
(Alemanhã, Nature, 2012) 

 

Tal como é perceptível na citação acima referida, o estudo conseguiu 

medir o grau máximo executado pela barbatana do girino, que 

representa 45º graus (figura 19).  

 

Fig. 19. Esquema movimento ondulatório de um girino. 

 

Contudo, esta flexibilidade apresentada por este animal, poderá não 

ser idêntica àquela que pode ser possível conseguir aplicar no 

material a ser utilizado. Por estes motivos, considera-se pertinente a 

adaptação da forma ao material aplicado. 

O deslocamento na horizontal (direita-esquerda/esquerda-direita) 

alternado com o movimento já analisado e selecionado, do utilizador, 

transformará o movimento utilizado pelos girinos, no movimento 

produzido por esta embarcação, conforme é passível a sua 

observação no esquema seguinte. 

 

Fig. 20. Esquema movimento de deslocação da embarcação. 
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Em relação à alteração da direção da embarcação, esta será feita 

através do mesmo exemplo utilizado pelos seus animais 

inspiradores. Como a barbatana aqui idealizada manterá o seu 

“ponto neutro” no meio da embarcação, basta o utilizador carregar no 

pedal mais vezes do lado que se pretende deslocar, para que este 

consiga direcionar a embarcação (figura 21). 

 

 

 

 

Fig. 21. Esquema funcionamento do sistema de propulsão. 

 

No entanto, se esta ideia não se demonstrar possível quando se 

experimentar com o protótipo, a alternativa será a colocação de um 

leme, na proa do casco e uma alavanca no interior da embarcação, 

para que este com os braços consiga virar o veículo para a direção 

que desejar.  

Em relação ao sistema de pedais, este foi desenvolvido para o 

protótipo, como se poderá verificar posteriomente. 

Através desta análise, conseguiu-se encontrar informações concretas 

sobre a estrutura e propulsão dos dois animais escolhidos como 

inspiração desta embarcação. No entanto, viu-se no girino 
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características que poderiam ser melhor adaptadas a esta 

embarcação pela sua simplicidade. Partindo destes pressupostos, 

deu-se ao início do desenvolvimento da forma da embarcação e da 

barbatana.  

 

 

II.2.4 Desenho da forma da embarcação 

Considerando todas as questões acima referidas, como a escolha da 

postura e do movimento associados, as suas dimensões gerais, o 

estudo do casco bem como o estudo da propulsão, deu-se ao início 

do desenvolvimento da forma da embarcação. É importante fazer 

referência que as imagens apresentadas representam apenas uma 

amostra dos desenhos desenvolvidos em relação a este tema. 

Considerando o vasto número de desenhos realizados importou dar 

relevância àqueles que foram relevantes para a solução da forma da 

embarcação.  

Dentro deste tópico foram desenvolvidas ideias partindo de três 

abordagens distintas, centradas no aerodinamismo/atrito, a 

ergonomia e a estabilidade/segurança, tendo sempre em conta 

também a forma oval de um girino. Se por um lado avança-se com 

uma abordagem em relação à forma aerodinâmica do produto e do 

atrito causado pela água nesta embarcação, por outro avançou-se 

para o lado mais ergonómica na busca de uma forma que induzisse 

ao utilizador uma sensação de segurança e de estabilidade. Por fim, 

apresentou-se a junção destas duas abordagens, na tentativa de 

encontrar uma forma aerodinâmica cuja estabilidade e segurança 

estão perceptíveis na construção do seu desenho. 

Partindo de algumas considerações básicas em relação ao rasto 

(esteira) provocado pela forma de uma embarcação7 em contacto 

com a água, iniciou-se a construção da forma do projeto com alguns 

sketchs enunciando um conjunto de possibilidades, conforme é 

visível na figura número 22. 

                                                             
7 Tal como foi estudado no tópico referente ao estudo do casco 
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Fig. 22. Sketch de possibilidades de embarcação. 

 

Estas formas foram desenvolvidas considerando as duas partes 

fundamentais de uma embarcação: proa e popa. Em alguns 

exemplos apresentam-se soluções em que a proa é afunilada de 

forma a romper a água, noutras a proa apresenta um desenho mais 

amplo de forma a criar mais estabilidade. Por outro lado, a popa foi 

sempre desenhada tendo em consideração a estrutura da proa, 

dando origem a um desenho aerodinâmico.  

Nesta parte do projeto, também se teve em consideração a produção 

do produto, sendo que a primeira ideia adjacente a estes desenhos 

consistiu na criação de módulos. Para isso, dividiu-se a embarcação 

em quatro lados idênticos, tentando criar um desenho onde a proa e 

a popa seriam exatamente iguais, conforme é perceptível na figura 

23. A linha curva simétrica, de uma ponta à outra da embarcação, foi 

recortada na lateral por duas formas ovais que correspondiam à 



 77 

função de, no caso da proa criar uma estrutura mais esguia para 

atravessar a água, enquanto na popa seria a área necessária para 

aplicação da barbatana. Procurou-se ter em conta os custos da 

produção de uma embarcação desta envergadura, revelando a 

redução do custo em cerca de ¼, criando apenas um molde para a 

construção de todo o produto. Assim, partiu-se para a construção de 

uma maqueta de estudo que foi alvo de análise conforme se 

verificará no tópico seguinte. 

 

Fig. 23. Sketch da embarcação número1. 

 

Posteriormente, tentou-se pegar na forma robusta do corpo de um 

girino e tentar fazer uma embarcação, onde se teve em consideração 

o utilizador, a segurança e a estabilidade do mesmo.  

O facto do desenho conter um rebordo ondulado, como é visível na 

figura 24, esse desenho corresponde à tentativa de criação de uma 

separação entre a água e o habitáculo, sendo que, se houvesse 

alguma instabilidade esse rebordo evita que a água alcance o interior 

da embarcação. No entanto e após análise, chegou-se à conclusão 

que este rebordo poderia dar ao utilizador, a sensação de que este 

poderia colocar o pé para entrar dentro do veículo, como está 

especificado na figura 25, podendo originar uma oscilação na 

embarcação, e por consequência o desequilíbrio do utilizador. 
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Fig. 24. Sketch da embarcação número 2. 

 

 

Fig. 25. Sketch da oscilação da embarcação. 

 

Partindo deste pressuposto, desenvolveu-se um desenho onde se 

mantivesse a existência de um rebordo, mas que este fosse mais 

disfarçado, usando um ângulo obtuso que não permitisse o apoio do 

pé. Nesta fase realizou-se também, o estudo do desenho da parte 

superior da popa tendo em atenção a posição do utilizador na 

embarcação. Esta zona pode servir de plataforma para a aplicação 

de logótipos, números de série, ou entre outras informações. 

Posteriormente, através da realização de uma maqueta (esc. 1:6) 

permitiu visualizar a sua forma e ser alvo de estudo no tópico 

seguinte. 
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Fig. 26. Sketch da aplicação de logótipos. 

 

Inspirado no corpo do girino, a figura 27, mostra a procura de uma 

forma sinuosa e aerodinâmica, onde a proa e a popa conseguissem 

acompanhar a fluidez da água, interligando ambas as partes com 

uma única linha arqueada, criando um corpo sólido mas orgânico. 

Enquanto que na secção procurava-se encontrar uma linha que 

protegesse o utilizador da água e ao mesmo tempo fosse 

suficientemente natural acompanhando-a. Paralelamente, surgiu a 

ideia de cortar o fundo do casco quer na sua proa, quer na sua popa, 

de forma a criar menos zonas de contacto e assim originar menos 

atrito. Por sua vez, podia-se criar uma embarcação que plana-se 

sobre a água indo em contrário de muitas embarcações analisadas 

onde estas atravessam a água, exigindo ao utilizador muito mais 

força. Do mesmo modo que as anteriores ideias, também se partiu 

para a construção de uma maqueta de estudo como se verificará no 

tópico seguinte. 

 

Fig. 27. Sketch da embarcação número 3. 
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Fig. 28. Sketch da embarcação número 3. 

 

Sendo assim, parte-se para o desenvolvimento de maquetas de 

estudo bem como experiências de forma a encontrar a melhor 

solução para este problema. 

 

 

I.2.4 Maquetas e ensaios 

Com o objetivo de dar continuação ao estudo da forma da 

embarcação, fez-se a construção de três maquetas de estudo, para 

chegar à resolução deste problema. Para isso, utilizou-se como 

material o esferovite e o roofmate pois são os melhores materiais 

para a construção para este tipo de ensaios. Além disso, estes 

materiais, apresentam a densidade indicada para serem colocados 

dentro de água, podendo assim ser alvo das experiências 

necessárias para resolução deste trabalho. 

Estas maquetas foram construídas segundo a escala 1:6, tendo em 

consideração a forma exterior, excluindo a forma do interior do 

habitáculo, visto que não vai ser desenvolvida em detalhe conforme 

já foi explicitado. O propósito da construção destas maquetas 

também passa pelo aperfeiçoamento da forma, pois com um material 

físico será mais fácil a percepção de erros de geometria, e melhoria 
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dos mesmos. Todas estas experiências foram realizadas no campus 

da Universidade de Aveiro, onde se utilizou apenas um cabo preso 

estrategicamente nas maquetas, de forma a poder puxar as mesmas 

e observar a sua performance. 

Tendo em conta o desenho referido na primeira ideia apresentada 

anteriormente, construiu-se uma maquete em roofmate na tentativa 

de aproximação com a forma anteriormente descrita. Nesta proposta, 

a embarcação seria composta por oito lados iguais, onde quer o 

casco quer a tampa teriam a mesma forma e em cada uma delas, 

tanto a proa como a popa seriam também idênticas. No entanto e 

após a observação e análise da interação da embarcação com a 

água, chegou-se à conclusão que o desenho da forma era 

demasiado rígida, deixando um rasto disperso na água, consoante é 

visível na figura 29 e 30.  

 

 

 

Fig. 29 e 30. Ensaio do rasto da maqueta número 1. 
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Portanto, este desenho, apesar de apresentar em termos 

económicos uma redução enorme de custos na construção do 

produto, esta forma em termos de aerodinâmica com a água, não é a 

mais indicada, sendo colocada de parte, no desenvolvimento deste 

trabalho. 

Depois do primeiro resultado não ser o esperado, partiu-se para a 

construção do segundo desenho apresentado no tópico anterior. 

Com o material roofmate, construiu-se as várias secções que tinham 

sido desenhadas e colaram-se todas elas tendo em conta a sua 

ordem. Conforme já tinha sido referido, a forma aqui ainda não 

estava totalmente acabada, sendo que foi necessário esculpir o 

material até encontrar uma forma que conseguisse manter alguma 

fluidez com a água.  

O resultado, apresentado na figura 31, foi também alvo de 

experiências de forma a perceber a sua performance com a água.  

Da mesma forma que na experiência anterior, foi colocado um peso 

dentro do habitáculo, de forma a simular o peso do utilizador 

percebendo como a embarcação se comportava. Utilizou-se também 

um modelo de barbatana, que poderia ser uma possibilidade, 

também para simular a relação da embarcação e a barbatana com a 

água, embora o desenho da barbatana aqui ainda não esteja 

concluído. Como é visível na figura 31, o rasto provocado por esta 

embarcação é formado por ondas conflituosas que entram em 

oposição com a água formando um grande atrito com a mesma.  

 

Fig. 31. Ensaio do rasto da maqueta número 2. 
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Fig. 32. Ensaio do rasto da maqueta número 2. 

 

É importante fazer referência que no momento que se efetuou esta 

experiência notou-se significativamente, um grande atrito ao puxar 

esta embarcação, sendo necessário muito mais força do que se 

esperava. Tendo em conta estas considerações, também chega-se à 

conclusão que esta estrutura também não é a mais indicada como 

solução desta embarcação. 

Posteriormente, deu-se início à construção do terceiro desenho 

apresentado anteriormente. Nesta proposta, não se utilizou o 

roofmate como material, pois naquele momento não havia disponível, 

mas utilizou-se uma alternativa com as mesmas características, o 

esferovite. Ao contrário da maqueta anterior, houve aqui uma 

tentativa de colocar a barbatana na construção do modelo, de forma 

a perceber, juntamente com a embarcação a sua interação com a 

água.  

Tal como é perceptível na figura 33, o rasto provocado por esta 

embarcação é muito mais harmonioso do que a anterior, provocando 

ao longo deste, um conjunto de ondas muito pequenas que se 

fundem rapidamente com a água.  
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Fig. 33. Ensaio do rasto da maqueta número 3. 

 

Em relação à força que foi necessária para fazer deslocar a maqueta, 

esta demonstrou-se muito diferente do que a anterior, sendo preciso 

apenas uma pequena aplicação de força para que esta planeie sobre 

a água. Mesmo após essa aplicação da força, a embarcação 

consegue fluir sobre a água perlongando o seu percurso, tal como 

mostra a figura 34.  

 

Fig. 34. Ensaio do rasto da maqueta número 3. 

 

Após a performance positiva desta embarcação, chega-se à 

conclusão que este desenho é aquele que apresenta as 

características necessárias para este produto, quer ao nível da 

geometria da forma quer, principalmente ao nível da sua interação 

com a água. 

Considerando esta forma, avançou-se posteriormente para o 
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aperfeiçoamento da mesma, com a construção de uma maqueta 

definitiva. Durante a construção desta maqueta, aplicou-se uma ideia 

que foi estudada anteriormente para a embarcação número dois: o 

desenho da parte superior da popa que pode funcionar como 

plataforma para aplicação de logótipos, números de série e entre 

outras aplicações (figura 35). Chegando assim à forma que se 

considera a melhor quer ao nível da performance sobre a água, quer 

ao nível da ergonomia perante o utilizador (figura 36).  

 

Fig. 35. Melhoria da maqueta número 3. 

 

 

Fig. 36. Resultado definitivo da maqueta. 

 

Perante esta maqueta definitiva, decidiu-se avançar para o 

desenvolvimento tridimensional e também de desenhos técnicos de 

forma a obter a aproximação mais realista possível do produto final.  

 

 

II.2.4 Desenho da barbatana 

Após a analise e seleção da forma, partiu-se para o desenvolvimento 

do desenho da barbatana, tendo em consideração o modelo acima 

escolhido.  

Como foi referido anteriormente, o desenho da barbatana não 
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depende somente da sua geometria mas sim da adaptação desse 

desenho com os materiais aplicados. Neste caso concreto, e como 

se pretendeu realizar um protótipo à escala real, tendo em 

consideração os recursos económicos disponíveis para a aquisição 

dos materiais.  

Numa primeira instância a solução ideal seria o material insuflável, 

mais especificamente o tecido ORCA. A possibilidade de aplicação 

deste tecido, daria, a esta embarcação um conjunto de vantagens 

desde a resistência aos raios solares, fogo e elementos abrasivos, 

facilidade de reparação e ótimas características mecânicas. A ideia 

era tornar a barbatana insuflável, que pudesse ser esvaziada e 

enchida com ar, consoante as necessidades de utilização, e enrolada 

à volta da embarcação de forma a ocupar menos espaço (figura 37). 

 

Fig. 37. Desenho do insuflável. 

 

No entanto, não conseguiu-se realizar o ensaio das mesmas devido 

à falta do material em questão, e ainda por falta de recursos 

económicos. Contudo, através do desenho conseguiu-se descobrir 

que o facto de ser insuflável, e ainda com a utilização de pouco ar, 

esta barbatana não ficaria dentro de água, como era pretendido, mas 

sim sobre ela, o que não daria o efeito desejado (figura 38).  



 87 

 

Fig. 38. Resultado do insuflável sob a embarcação.  

 

Mesmo assim, idealizou-se a possibilidade da adaptação do mesmo 

material, mas sem ar, concluindo-se que este não teria a rigidez 

necessária para a propulsão, sendo preciso a aplicação no seu 

interior de um elemento mais rígido. Partindo para uma outra 

solução, considerou-se a hipótese de utilização de uma placa de 

PVC por apresentar alguma flexibilidade. Esta poderia constituir o 

elemento rígido necessário para a propulsão, em conjunto com o 

tecido ORCA para o seu revestimento exterior, dando a possibilidade 

de: por um lado proteger a placa das mais variadas condicionantes a 

que uma embarcação numa zona lagunar está sujeita, por outro, o 

tecido apresenta uma configuração mais agradável (figura 39).  

 

Fig. 39. Desenho da placa com o tecido.  

 

No entanto, esta hipótese poderia realizar-se fisicamente de duas 

formas: ou se estudava uma nova variante do tecido ORCA com a 

placa de PVC incorporada, ou outro elemento de outra natureza, 

desde que esta fosse um material dúctil, ou se estudava a 
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adaptação, quer do tecido, quer do material dúctil, como se fosse 

uma espécie de saco onde a placa pudesse ser inserida e retirada as 

vezes necessárias (figura 39). Ambos os estudos não puderam ser 

avançados pelas razões apresentadas e ainda por se reconhecer 

lacunas ao nível do conhecimento sobre estes materiais.  

De forma a poder contornar esses problemas e no sentido de 

prosseguir com os objetivos delineados nesta investigação, optou-se 

pela utilização de apenas uma placa de PVC como material a ser 

adaptado a barbatana. A escolha deste material foi realizada tendo 

em consideração que este foi o único material disponível que 

correspondeu às características de ductilidade necessárias, pela sua 

facilidade de aquisição no mercado e pelo seu baixo custo, quando 

comparado com o tecido ORCA.  

Tendo em conta estas considerações, iniciou-se o desenho da forma 

da barbatana com uma imagem vectorizada da vista principal. Assim, 

o desenho desenvolvido para a barbatana foi configurado de acordo 

com as linhas compostas pela embarcação, procurando criar uma 

harmonia visual entre a embarcação e a barbatana mantendo uma 

estrutura que pudesse proporcionar a propulsão necessária.  

Nos desenhos apresentados, colocou-se um retângulo com as 

dimensões representativas da placa de PVC (150 cm x 40 cm) 

conseguida para este protótipo. Aqui tentou-se criar uma barbatana 

que encontra-se alguma semelhança ao utilizado pelos girinos e que 

ao mesmo tempo correspondesse as necessidades de propulsão. O 

resultado é apresentado nas próximas páginas. 

 

Fig. 41. Desenho vetorial das hipóteses de barbatana (Alemanha, Nature, 2012). 
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Fig. 42. Desenho vetorial das hipóteses de barbatana. 

 

O objetivo primordial deste estudo, era colocar em prática, através de 

ensaios, a interação dentro de água destas diferentes morfologias de 

barbatanas, descobrindo a melhor solução para ser aplicada neste 

trabalho de investigação. No entanto e após a tentativa de 

transportar estas formas para diferentes materiais, não se conseguiu 

encontrar nenhum material que se adequasse e que transferisse a 

mesma flexibilidade aplicada à escala real. Devido à falta de recursos 
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económicos e tecnológicos, não foi possível realizar à escala real, 

todas estas propostas de desenho, obrigando a reduzir esta 

experiência apenas à seleção de uma única barbatana.  

Dentro de todos estas possibilidades escolheu-se o exemplo 

apresentado na figura 43, para ser aplicado no protótipo final. 

Justificou-se a escolha desta solução, por esta ser um 

prolongamento da linha estrutural da embarcação, e também por 

esta apresentar grande parte da sua superfície dentro de água, 

resultando numa interação mais benéfica entre o utilizador e a 

deslocação. 

 

Fig. 43. Desenho vetorial da hipótese selecionada. 

 

Contudo, só após a experimentação do protótipo dentro de água, foi 

possível verificar a sua performance, avaliando com maior precisão a 

sua interação com a água.  

 

 

II.3 Desenho tridimensional e desenhos técnicos 

Tendo como base o desenho da última maqueta desenvolvida, 

avançou-se no processo do projeto para a elaboração do desenho 

tridimensional e os desenhos técnicos da embarcação.  

A partir das dimensões da maqueta realizou-se o desenho da 

volumetria da mesma utilizando instrumentos de medição (figura 44).  
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Fig. 44. Desenho da volumetria da maqueta. 

 

Posteriormente utilizou-se o programa SolidWorks, para desenhar 

tridimensionalmente a embarcação. É importante fazer referência 

que devido a questões de falta de tempo, não se conseguiu realizar o 

modelo com o rigor necessário para uma aplicação ao nível 

industrial, mas sim o necessário para aplicação de um protótipo 

artesanal, à escala real, como se verificará nas páginas seguintes. 

Para além dos constrangimentos de tempo que afetaram a realização 

do interior do habitáculo, verificaram-se constrangimentos 

económicos que impediram o desenvolvimento do estudo na fase da 

prototipagem.  
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Fig. 45. Renders da embarcação. 

 

Após a construção da tridimensionalidade do produto, e utilizando o 

mesmo programa, apresentam-se os resultados deste processo de 

trabalho através de desenhos técnicos seguindo a norma 

NP204:1968, presentes no anexo II. 

 

 

II.4 Desenvolvimento do protótipo 

Com o intuito de comprovar o funcionamento da embarcação, optou-

se por utilizar a escala real utilizando fibra de vidro para a realização 

do protótipo8.  

Este protótipo foi construído de forma artesanal com as ferramentas 

                                                             
8 Metade do material utilizado foi doado, sendo que o restante foi comprado a título 
individual. 
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disponíveis nas oficinas pertencentes à zona técnica da Universidade 

de Aveiro e foi desenvolvido seguindo as orientações de um técnico 

da Universidade cuja formação anterior tinha sido na construção 

naval. 

O período de construção iniciou-se dia 28 de Junho, prolongando-se 

com intervalos de tempo, até dia 19 de Outubro, apresentando um 

total aproximado de 574 horas de trabalho.  

De forma a simplificar e sintetizar a explanação das tarefas 

compostas por três processos: modelo, molde, protótipo; 

identificaram-se 16 fases que aplicam os passos envolvidos nesta 

construção.  

Fase 1 – Moldes em papel 

Depois da construção dos desenhos técnicos, foi necessário o 

transporte das dimensões principais, à escala real, para moldes em 

papel. Para isso, foi desenvolvida uma grelha de 10x10 cm sobre 

uma folha de papel com as dimensões de 300x150 cm. Nessa 

superfície desenhou-se a vista superior, noutra folha, com os 

mesmos requisitos desenvolveu-se a vista inferior. Como o estudo 

desta embarcação recaiu apenas no desenho exterior, e não o seu 

interior, decidiu-se fazer este oco de forma a poder poupar material e 

também diminuir o tempo de trabalho na execução da maqueta à 

escala real.  

Fase 2 – Corte e colagem dos moldes 

Para a execução do molde do protótipo foram utilizadas vinte placas 

de roofmate com as dimensões de 250x60x3 cm. A utilização do 

molde em papel foi cuidadosamente estudado de forma a conseguir, 

em cada placa de roofmate, aplicar dois moldes. Posteriormente, 

todas estas placas foram recortadas colocadas em função do seu 

desenho, com o afastamento entre as exterminadas de 2 cm, 

correspondendo a cotas diferentes, proporcionando o 

desnivelamento entre o conjunto (fig. 46). Estas secções foram 

coladas com cola branca.  
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Fig. 46. Imagens representativas da fase 2. 

 

Fase 3 – Construção da forma  

Após a secagem da cola, esculpiu-se o material com lixas próprias 

para o efeito, tendo em consideração a forma e as dimensões acima 

definidas. Uma das dificuldades encontradas nesta fase foi manter o 

desenho da simetria da embarcação, considerando que os 

instrumentos apropriados para a execução desta tarefa não existiam 

nas oficinas. Apesar desse constrangimento, obteve-se uma forma 

relativamente simétrica, permitindo, assim, avançar para a próxima 

fase. 

 

Fig. 47. Imagens representativas da fase 3. 
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Fase 4 – Aplicação de gesso  

De forma a poder dar os acabamentos necessários para a extração 

do molde do protótipo, teve-se que revestir o casco com gesso. Um 

dos primeiros erros cometidos na construção deste protótipo foi a 

escolha do primeiro gesso, que revelou-se não ser o mais indicado 

pois secava muito rapidamente, impossibilitando, a sua aplicação 

correta sobre o roofmate. Ao não se conseguir espalhar com a 

mesma espessura o gesso, teve-se que corrigir, medindo todo o 

modelo e desbastando as partes em excesso. Em consequência 

disso, a construção do protótipo atrasou-se em cerca de 96 horas de 

trabalho.  

 

Fig. 48. Erro na escolha e aplicação do gesso. 

 

Após, a correção de ambos os lados iniciou-se o processo de 

polimento de todo o casco, com lixas de diferentes espessuras, de 

forma a criar uma superfície lisa e sem imperfeições. Todo este 

processo foi executado manualmente, por não se ter acesso a 

ferramentas adequadas para este tipo de trabalho. 

 

Fig. 49. Imagens representativas da fase 4. 
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Fase 5 – Pintura 

Nesta fase foi utilizada tinta de esmalte azul, cobrindo toda a 

superfície de gesso, para a criação de uma camada antiaderente que 

separaria o modelo do molde. A seleção da cor azul, foi para tornar 

visível todos os defeitos e imperfeições que não se conseguiriam 

observar com o gesso, de cor branca. Neste processo foram 

colocadas quatro camadas de tinta com um intervalo de quatro 

horas. 

 

Fig. 50. Imagens representativas da fase 5. 

 

Fase 7 – Polimento9 

Antes dar início à fase do polimento, foi necessário retirar o brilho da 

tinta de esmalte. Para isso, foi utilizadas lixas de água bem como 

água, de forma a retirar o brilho, criando uma superfície lisa. 

Posteriormente, utilizou-se uma massa “sintofer” para reparar todas 

as imperfeições possíveis evitando a sua presença no molde. 

Consequentemente, avançou-se para a fase de polimento, sendo 

utilizado primeiramente uma massa de polimento, que foi colocada 

com um pano de flanela, deixando secar por breves minutos, e 

posteriormente retirou-se esse mesmo produto com um farrapo de 

ganga. Após a secagem deste produto utilizou-se um “polish” com o 

mesmo método descrito acima. Todo este processo teve como 

finalidade a criação de uma camada antiaderente. 

 

                                                             
9 Nesta fase não se colocou imagens, devido à impossibilidade de demonstração 
através de uma fotografia dos avanços efetuados nesta fase. 
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Fase 8 – Aplicação de cera desmoldante  

Utilizou-se em todo o modelo três camadas de cera específica para o 

desmolde, estas três camadas foram dadas com o intervalo de cerca 

de quatro horas entre elas. Esta cera serviu para lubrificar a 

superfície da embarcação, para facilitar o processo de desmoldagem. 

 

Fig. 51. Imagens representativas da fase 8. 

 

Fase 9 – Fibra de vidro  

Antes de se proceder à colocação da fibra de vidro, teve-se que 

colocar tinta desmoldante. Infelizmente, só foi possível colocar uma 

única camada de tinta cobrindo toda a superfície, por falta de 

recursos económicos. Após o produto seco, avançou-se para 

aplicação da fibra de vidro, onde apenas foi colocada uma camada 

de fibra, bem como de resina, de forma a poupar os recursos 

materiais pelos motivos acima descritos. Após vinte e quatro horas 

necessárias para a secagem do material, foram aplicados reforços, 

colocados estrategicamente ao longo do molde de forma a que este 

conseguisse suportar o esforço a ser aplicado na fase seguinte. 

Como apenas foi colocada uma camada de fibra bem como de 

resina, o molde não teria resistência suficiente para aguentar a 

pressão que seria sujeito, daí a aplicação alternativa de reforços que 

foram feitos através de calhas de eletricidade. Esses reforços foram 

colados com cola quente no molde, antes de ser aplicada uma 

camada de fibra bem como de resina sobre eles.  
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Fig. 52. Imagens representativas da fase 9. 

 

Fase 10 – Desmoldagem  

Numa primeira abordagem, foram feitos dois furos, um na proa outro 

na popa de forma a injetar ar comprimido entre o modelo e o molde.  

Como esta técnica não obteve sucesso procedeu-se a outra 

abordagem mais demorosa, tirando o material existente no interior 

por intermédio do uso do martelo (fig. 53). A utilização deste recurso 

foi necessário devido à quantidade mínima de desmoldante que foi 

aplicado. 

 

Fig. 53. Imagens representativas da fase 10. 

 

Fase 11 – Construção da tampa 

Utilizando o molde do casco como referência, colocou-se sobre o 

mesmo, as placas de roofmate correspondentes à tampa para traçar 

as dimensões corretas. Cortando o excedente, colocou-se a tampa 

sobre o molde do casco, através do uso de fita-cola, criando uma 

visualização final da embarcação. Isto foi necessário, pois não se 

poderia dar início à construção da forma da tampa, sem marcar as 

referências da mesma com o casco, para que ambos possam ser 

encaixados futuramente. Ao contrário da forma do casco, aqui optou-
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se por modificar ligeiramente a forma da tampa, acrescentando na 

parte superior da proa uma estrutura em meio circulo, cuja função 

serviu para ajudar a criar maior resistência na estrutura final do 

protótipo. Como o processo da construção do molde da tampa se 

assemelha ao utilizado pelo casco, decidiu-se não subdividir por 

fases esse processo. Volta-se assinalar que a grande dificuldade na 

execução destas fases foi a falta de instrumentos próprios para a 

medição dos ângulos bem como das distâncias, mantendo a simetria 

entre ambos os lados. A construção deste molde foi muito mais 

rápido do que no molde anterior, isso deveu-se a dois fatores: o 

primeiro porque, claramente o tamanho dos dois moldes são 

diferentes, sendo que a tampa é significativamente mais pequena do 

que o casco; o segundo foi porque todos os erros cometidos no 

molde anterior, serviram de exemplo e aprendizagem para o molde 

da tampa, não havendo percalços ao longo da sua construção. Após 

a realização de todas as tarefas, o processo de desmoldagem foi 

muito simples, conseguindo através de uma primeira abordagem 

retirar todo o excedente do seu interior.  

 

Fig. 54. Imagens representativas da fase 11. 
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Fase 12 – Limpar os dois moldes 

Como infelizmente, no caso do casco, não foi possível retirar o seu 

interior facilmente, este em algumas partes, ficou agarrado ao molde, 

sendo necessário a sua remoção. Após isso, foi também essencial a 

aplicação de 5 camadas, em cada molde, de cera desmoldante, para 

posteriormente a aplicação dos restantes materiais. 

Fase 13 – Protótipo  

Após a aplicação da cera, foi colocado com 24horas de antecedência 

o desmoldante em cada molde separadamente. Posteriormente, foi 

aplicada fibra de vidro em cada molde individualmente (figura 55). 

Depois de outras 24horas de espera, ambos os moldes foram unidos 

e através do seu interior, foi aplicado a fibra de vidro de forma a 

fundir os dois moldes. Depois do tempo de secagem normal, retirou-

se o protótipo do molde, obtendo assim o resultado final (figura 56). 

 

Fig. 55. Imagens representativas da fase 13. 

 

 

Fig. 56. Outras imagens representativas da fase 11. 

 

Fase 14 – Aplicação da barbatana 

Após a desmoldagem do protótipo foi necessário a aplicação da 

massa “sintofer” retocando algumas partes menos perfeitas do 

molde. Posteriormente, a placa de PVC foi cortada segundo o 
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“desenho” da barbatana anteriormente selecionado e estudado. Com 

o corte realizado, aplicou-se a barbatana na parte embarcação que 

estava destina para esse efeito. Entretanto, e para o tornar possível, 

o interior da popa foi revestido com uma placa de platex e com fibra 

de vidro e resina com o objetivo desta ganhar uma maior resistência. 

Seguiu-se a aplicação de uma peça em metal adaptada para o efeito 

pretendido (figura 57) que se ligava à embarcação e também à placa 

de PVC. 

 

Fig. 57. Imagens representativas da fase 14. 

 

Fase 15 – Estrutura interior 

Como o protótipo apenas foi revestido com uma única camada de 

fibra e resina, este precisava de estruturas exteriores à embarcação 

que fortalecessem a sua forma. O fundo do interior do casco também 

teve necessidade de receber a aplicação de uma estrutura em 

madeira, devidamente revestida com fibra e resina, para impedir a 

deformação do fundo com a força exercida pela água.  

Após a estrutura se encontrar totalmente seca foi aplicada uma 

camada de “gel cote”, em todo o interior do casco, com a finalidade 

de criar uma superfície mais lisa e também endurecer toda a 

estrutura do casco. 

 

Fig. 58. Imagens representativas da fase 15. 
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Fase 16 – Aplicação do sistema de pedais 

Na fase final do protótipo foi instalado o sistema de pedais que, 

embora rudimentar, considerou-se ser o essencial para assegurar o 

funcionamento do produto. Com um cabo de metal emborrachado 

ligou-se a barbatana aos pedais, feitos com duas tábuas de madeira, 

criando o movimento do utilizador acima estudado. Esse cabo 

passou desde o meio da barbatana até ao interior da embarcação 

com o auxílio de um tubo de plástico, criando uma via livre de 

obstáculos para o mesmo. Assim ao puxar no pedal a barbatana 

deslocou-se para o lado pretendido, sendo que o seu ponto neutro se 

encontrava sempre no meio. 

Depois da aplicação do sistema, o protótipo foi pintado com as cores 

inicialmente pensadas e também disponíveis, embora com uma 

ligeira alteração em relação à distribuição da mesma. Aplicou-se 

também o logótipo das “Tripas Moreira” patrocinador de parte do 

material utilizado para a realização deste produto. 

 

Fig. 59. Imagens representativas da fase 16. 

 

Fig. 60. Outras imagens representativas da fase 16. 

 

Partiu-se, então, para a fase fundamental deste trabalho de 

investigação, ou seja, a experimentação do protótipo sobre a água, 

podendo observar a sua performance e constatar o resultado do 

trabalho realizado.
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II.5 Teste da embarcação 

O primeiro teste da embarcação foi realizado no campus da 

Universidade de Aveiro, em específico nos tanques de reserva de 

água. O resultado deste ensaio vai ser apresentado através de 

imagens sob a forma de uma sequência e nas páginas seguintes. 
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Como é visível na página anterior, o resultado da performance da 

embarcação foi positiva, demonstrando que a construção de uma 

embarcação Biomimética, em específico na aplicação da propulsão 

de um girino num produto aquático é possível e viável.  

Em relação à embarcação, verificou-se que esta forma é bastante 

estável dentro de água, oferecendo ao utilizador uma sensação de 

segurança e de conforto em relação ao espaço circundante. Não foi 

possível avaliar em pormenor a entrada do utilizador dentro da 

embarcação, pois os tanques de reserva de água da Universidade de 

Aveiro não possuem plataformas, mas sim muros, superiores ao 

nível da água, o que não colaborou nesta avaliação. No entanto, 

mesmo com o utilizador de pé dentro da embarcação, esta reagiu de 

uma forma positiva não criando oscilações desestabilizadoras. 

Ao nível da interação da embarcação com a água, e à semelhança 

do que se apurou nos ensaios utilizando a maqueta, a embarcação 

plana sobre a água, bastando apenas uma pequena aplicação de 

força com a barbatana para que a velocidade se mantenha por 

alguns metros. 

Em relação à sua deslocação a performance executada pela 

barbatana apresentou-se bastante positiva, não provocando na 

embarcação oscilação relevante, nem provocando um movimento 

pouco confortável para o utilizador. Pelo contrário, o movimento 

acaba por levar, quer o utilizador quer o expectante, uma sensação 

bastante diferente do que estão habituados a experienciar. 

Tendo em conta a mudança de direção, esta também se verificou 

não só positiva como também até intuitiva tal como pode ser visível 

na figura número 63. 

 

 

Fig. 63. Imagens representativas da embarcação a mudar de direção. 
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Contudo, neste teste verificou-se a existência de algumas falhas, 

nomeadamente a necessidade de colocar a barbatana cinco ou dez 

centímetros abaixo do nível da água colocado originalmente, visto 

que foi estimado abaixo do que se verificou na realidade.  

Por outro lado, o sistema de pedais utilizado não foi bem conseguido, 

demonstrando falhas ao longo deste teste, principalmente no que diz 

respeito ao encaixe dos pés. Também foi observável a necessidade 

de um sistema de desmultiplicação de força, pois a energia 

necessária para deslocar esta barbatana dentro de água é 

demasiado elevada, tornando-se difícil ser despendida pela maioria 

dos utilizadores. Mas, como já foi referido, este sistema rudimentar 

construído para este protótipo teve sobretudo como objetivo a 

demonstração da performance do mesmo, obviamente, necessitando 

de melhorias. 

 

Através da análise resultados deste teste foi possível detetar falhas, 

apontar melhorias, mas sobretudo demonstrar a aplicação na cultura 

material do Homem do funcionamento de algo que existe na 

Natureza.  
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Capítulo IV 

Conclusões e perspectivas  
 

De forma a finalizar este trabalho de investigação, surge este 

capítulo como uma síntese do que foi estudado ao longo deste 

documento, chegando a resultados conclusivos do mesmo, e com 

perspectivas sobre o que se poderia melhorar em desenvolvimentos 

futuros. 

Como já foi referido, no capítulo I, a motivação para a abordagem da 

temática da Biomimética, surgiu quando esta me foi introduzida no 

inicio do meu percurso académico, havendo o desejo de aprofundar 

os estudos em relação ao mesmo. A obrigatoriedade do uso da 

região de Aveiro, serviu apenas como um pretexto e como um dos 

possíveis contextos para a construção de um produto biomimético. 

Revelando assim a primeira hipótese de investigação: 

- criação de uma embarcação Biomimética inovadora para as zonas 

lagunares. 

Concluiu-se que o desenho da solução apresentada para as zonas 

lagunares sendo a segunda hipótese de investigação abandonada 

por se ter verificado que esta hipótese apresentarem necessidades 

específicas para cada zona. Nesse sentido, o facto de serem 

bastantes distintas entre si, tornando o nível de dificuldade de 

resolução deste projeto muito superior àquele que se poderia 

concretizar. 

- criação de uma embarcação Biomimética inovadora para zonas 

balneares.  

Em relação à terceira hipótese de investigação: criação de uma 

embarcação Biomimética para zonas lagunares onde a sua 

propulsão funcione através do esforço físico do utilizador; verificou-se 

que esta hipótese correspondeu aos resultados desenvolvidas porem 
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este estudo de investigação, mas que no entanto necessitam de 

serem aprofundadas.  

Foi importante ao longo deste trabalho a abordagem do conceito da 

Biomimética, explorando, no capítulo II, as suas definições, princípios 

e a sua assimetria com o conceito de Biónica. Deste modo, verificou-

se a deficiência bibliográfica que existe em relação a esta temática e 

a importância desta enquanto ferramenta para o design na 

atualidade. Achou-se também pertinente, ainda no capítulo II, a 

pesquisa de investigações em Portugal, sobre a temática, alargando 

o espaço para países de língua oficial portuguesa, devido à escassez 

de resultados. Demonstrou-se que existem poucos estudos 

realizados nesses países, e onde nenhum aborda questões em 

relação à utilização da Biomimética como ferramenta inspiradora de 

um produto no design industrial, verificando-se que esta temática só 

foi abordada de um modo teórico e não prático. Foi pertinente, para o 

desenvolvimento da embarcação, a pesquisa e análise de casos de 

estudo, confirmando a existência de produtos aquáticos, reais e 

conceptuais, que utilizaram a Biomimética como conceito. 

Comprovando-se que esta temática oferece ao design, a 

possibilidade de inovar inspirando-se na Natureza. De forma 

igualmente importante, pesquisaram-se animais para inspiração, 

estudou-se a ergonomia tendo em consideração a postura e 

movimentos do utilizador, e o estudo de mercado em relação a 

produtos dentro da mesma tipologia do trabalho de investigação.  

Assim, no capítulo III, através de análises em relação ao descrito 

acima utilizaram-se referências que formularam ideias e hipóteses de 

resolução do problema, elaborando um processo projetual baseado 

num método iterativo, de tentativa/erro, até à chegada da resolução 

final. Estas ideias foram constantemente eliminadas ao longo deste 

processo, tal como já foi referido, devido à falta de apoio monetário e 

de recursos humanos que interligassem uma equipa de trabalho das 

áreas de engenharia, física e engenharia de materiais.  

Grande parte dos problemas que se detetaram ao longo deste 

processo de desenvolvimento projetual, e de certa forma os motivos 

pelos quais se constatam diversas lacunas ao longo deste trabalho 
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de investigação, foram relacionadas com a falta de recursos para 

efetuar com maior precisão e rigor científico, as experiências que 

eram necessárias para a resolução deste problema. Nomeadamente, 

o desenho da barbatana, onde não se conseguiu exemplificar com o 

rigor que se exigia para alcançar a melhor solução. 

A aposta num protótipo à escala real foi sempre assumido neste 

trabalho como um risco, que tanto poderia resultar positivamente 

demonstrando resultados finais mais concretos e menos conceptuais, 

como poderia resultar um projeto cuja resolução não funcionava, ou 

até mesmo que não se conseguiria finalizar. Apesar dos riscos serem 

demasiado elevados, das horas de trabalho despendidas na 

execução deste protótipo, bem como dos recursos financeiros 

gastos, considerou-se que esta abordagem enriqueceu o projeto. 

Assim ao demonstrar positivamente a viabilidade de uma forma de 

propulsão, diferente daquelas que existem no mercado e cuja 

inspiração provém da Natureza, se confere a este trabalho de 

investigação uma maior credibilidade, transformando um produto 

conceptual num produto exequível. 

Contudo, e apesar de se ter dedicado muito empenho na resolução 

deste problema existem reconhece-se que existem muitos problemas 

a serem resolvidas. Alguns deles foram assumidos ao longo deste 

trabalho como questões que não iriam ser desenvolvidas devido à 

falta de tempo resultante da complexidade deste trabalho, como: 

- desenvolvimento do interior da embarcação, tendo em 

atenção a postura e movimento escolhido para a utilização, 

tendo em atenção a ergonomia e ainda a possibilidade de 

colocar objetos pessoais. 

- desenvolvimento de um sistema de pedais que se adapte às 

dimensões da altura do utilizador. 

Estes itens, infelizmente não conseguiram ser estudados no presente 

estudo, assumindo-se conscientemente este projeto como 

inacabado, servindo como listas para futuros desenvolvimentos. 

Por outro lado, existem ainda questões que apesar de terem sido 

abordadas ao longo deste trabalho, não foram executadas de forma 
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a tornar este conceito num produto comercial. Apresentou-se alguns 

dos pontos essenciais para considerações futuras de investigação: 

- estudar com rigor a entrada do utilizador na embarcação, 

tendo em conta a plataforma e o interior da embarcação.  

- desenvolver mais variantes da tampa, colocando a 

possibilidade de inserir mais um utilizador.  

- criar um sistema de pedais considerando a sua 

comercialização. 

Face aos constrangimentos apresentados considera-se que a 

solução apresenta pode ser considerada como embrionária de uma 

embarcação que merece a maior atenção para estudos posteriores. 

Tendo em conta a sua inspiração no girino, apresentou-se o nome de 

“Giri” como uma possibilidade de nome para este produto. 

 

Ao chegar ao fim deste percurso reconheceu-se que houve muitas 

encruzilhadas, caminhos que provavelmente não teria seguido e 

outros que, se tivesse possibilidade, teria explorado. Contudo, a ideia 

foi sempre perseguida com a persistência e a tenacidade próprias de 

quem se entrega, de corpo e alma, a um projeto.  
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Anexo I



KAYAKS 
SIT-INSIDE

adultos (individual)

tipologia

nível de estabilidade

adultos (2 ou +)

crianças

dimensões (cm)

nível 1
 nível 2

 nível 3
 nível 4

 nível 5

 nível 6
forma de deslocação

remos
pedais

motor

251 comp x 72 larg 295 comp x 74 larg 295 comp x 74 larg 299 comp x 59 larg360 comp x 60 larg360 comp x 60 larg

adultos (individual)

tipologia

nível de estabilidade

adultos (2 ou +)

crianças

dimensões (cm)

nível 1
 nível 2

 nível 3
 nível 4

 nível 5

 nível 6
forma de deslocação

remos
pedais
motor

400 comp x 61 larg 498 comp x 60 larg desconhecido desconhecido

Tabela 1. Características técnicas entre Kayaks sit-inside.



KAYAKS 
SIT-INSIDE

competição

adultos (individual)

tipologia

nível de estabilidade

adultos (2 ou +)

crianças

dimensões (cm)

nível 1
 nível 2

 nível 3
 nível 4

 nível 5

 nível 6
forma de deslocação

remos
pedais

motor

520 comp x 50 larg 520 comp x 50 larg 650 comp x 41 larg500 comp x 54 larg

Tabela 2. Características técnicas entre Kayaks sit-inside competição.

510 comp x 44 larg 565 comp x 43 larg



KAYAKS 
SIT-ON-TOP

adultos (individual)

tipologia

nível de estabilidade

adultos (2 ou +)

crianças

dimensões (cm)

nível 1
 nível 2

 nível 3
 nível 4

 nível 5

 nível 6
forma de deslocação

remos
pedais

motor

244 comp x 80 larg 200 comp x 57 larg 260 comp x 80 larg 304 comp x 92 larg 304 comp x 92 larg 379 comp x 81 larg

440 comp x 78 larg 440 comp x 66 larg

KAYAKS 
SIT-ON-TOP

adultos (individual)

tipologia

nível de estabilidade

adultos (2 ou +)

crianças

dimensões (cm)

nível 1
 nível 2

 nível 3
 nível 4

 nível 5

 nível 6
forma de deslocação

remos
pedais

motor

300 comp x 78 larg 435 comp x 88 larg359 comp x 84 larg

Tabela 3. Características técnicas entre Kayaks sit-on-top.



SIT-INSIDE

adultos (individual)

tipologia

nível de estabilidade

adultos (2 ou +)

crianças

dimensões (cm)

nível 1
 nível 2

 nível 3
 nível 4

 nível 5

 nível 6
forma de deslocação

remos
pedais

motor

SIT-ON-TOP

adultos (individual)

tipologia

nível de estabilidade

adultos (2 ou +)

crianças

dimensões (cm)

nível 1
 nível 2

 nível 3
 nível 4

 nível 5

 nível 6
forma de deslocação

remos
pedais

motor

350 comp x 70 larg 330 comp x 90 larg 330 comp x 90 larg 500 comp x 85 larg

Tabela 4. Características técnicas entre Kayaks insufláveis sit-inside.

410 comp x 96 larg332 comp x 95 larg350 comp x 80 larg320 comp x 70 larg 410 comp x 96 larg

Tabela 5. Características técnicas entre Kayaks insufláveis sit-on-top.

KAYAKS
INSUFLÁVEIS



adultos (individual)

tipologia

nível de estabilidade

adultos (2 ou +)

crianças

dimensões (cm)

nível 1
 nível 2

 nível 3
 nível 4

 nível 5

 nível 6
forma de deslocação

remos
pedais

motor

127 comp x 85 larg 280 comp x 160 larg 228 comp x 150 larg 245 comp x 155 larg300 comp x 200 larg200 comp x 95 larg

Tabela 6. Características técnicas entre Gaivotas de praia.

GAIVOTAS 
DE PRAIA



HULL

OUTROS

243 comp x 137 larg 270 comp x 120 larg 310 comp x 127 larg

Tabela 7. Características técnicas entre Hulls.

Tabela 8. Características técnicas entre outras tipologias.

adultos (individual)

tipologia

nível de estabilidade

adultos (2 ou +)

crianças

dimensões (cm)

nível 1
 nível 2

 nível 3
 nível 4

 nível 5

 nível 6
forma de deslocação

remos
pedais

motor

adultos (individual)

tipologia

nível de estabilidade

adultos (2 ou +)

crianças

dimensões (cm)

nível 1
 nível 2

 nível 3
 nível 4

 nível 5

 nível 6
forma de deslocação

remos
pedais

motor

desconhecidodesconhecidodesconhecido



Anexo II



Embarcação “Giri”

Vista Explodida

Lista de Peças do Produto

Projecto
Desenho

Verifica.
Cópia

30-05-2012Mara Fernandes

Mara Fernandes

Mara Fernandes

Mara Fernandes 30-05-2012
30-05-2012

30-05-2012 Mestrado em Design

Universidade de Aveiro

Vista Explodida1:10

n/a

Materiais PesoAcabamentos

Designação Material Peso ObservaçõesRef.N Peça

Casco 1 Fibra de Vidro
Tampa 1 Fibra e Vidro

Barbatana 1 PVC

1
2
3

QNT

2

1

3



Embarcação “Giri”

Fibra de Vidro
PVC

1
2

Embarcação
Projecto
Desenho

Verifica.
Cópia

1:10

n/a

Materiais

30-05-2012

30-05-2012
30-05-2012

30-05-2012 Mestrado em Design

Universidade de Aveiro

Mara Fernandes

Mara Fernandes

Mara Fernandes

Mara Fernandes

 400 cm 

57
0 

c
m

 

30
 c

m

220 cm

 7
1 

c
m

 

11
0 

c
m58

 c
m

 



Embarcação “Giri”

Fibra de Vidro1

Peça 1
Casco

Projecto
Desenho

Verifica.
Cópia

Peça 1
Casco

1:10

1

Materiais

30-05-2012

30-05-2012
30-05-2012

30-05-2012 Mestrado em Design

Universidade de Aveiro

Mara Fernandes

Mara Fernandes

Mara Fernandes

Mara Fernandes

 250 cm 

 30 c
m

 

180 cm 

 R72 c
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Embarcação “Giri”

Fibra de Vidro2

Peça 2
Tampa

Projecto
Desenho

Verifica.
Cópia

Peça 2
Tampa

1:10

2

Materiais

30-05-2012

30-05-2012
30-05-2012

30-05-2012 Mestrado em Design

Universidade de Aveiro

Mara Fernandes

Mara Fernandes

Mara Fernandes

Mara Fernandes

250 cm

 2
7 

c
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 1
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c
m

 95 cm  72 cm

 42 cm 

10
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 R22 cm
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 76 cm  72 cm 95 cm
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21 cm 60 cm
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Embarcação “Giri”

PVC3

Peça 3
Barbatana

Projecto
Desenho

Verifica.
Cópia

Peça 3
Barbatana

1:10

3

Materiais

30-05-2012

30-05-2012
30-05-2012

30-05-2012 Mestrado em Design

Universidade de Aveiro

Mara Fernandes

Mara Fernandes

Mara Fernandes

Mara Fernandes
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87 cm

75 cm 

20
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37
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