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Engenharia e Design de Produto; Grestel - Indústria Cerâmica; EcoGrés; 
Cultura Nipónica; Serviço de Chá.

Perante um mercado saturado de bens de consumo carecidos de valor 
simbólico, o design surge como mediador entre a valorização da herança 
cultural e o desenvolvimento de novos produtos. A presente dissertação 
tem por objetivo desenvolver um projeto de loiça utilitária em grés, em 
contexto industrial, através de um estágio na empresa Grestel.

As metodologias desenvolvidas foram de carácter qualitativo. A revisão 
da literatura possibilitou caracterizar a indústria cerâmica através da sua 
contextualização histórica e enquadrar os temas da sustentabilidade e 
do design. Através de uma investigação-ação foi possível perceber a im- 
portância que a Grestel e os seus produtos têm na problemática ambien- 
tal e no processo de mudança para uma sociedade sustentável. Também 
foi percebida a importância da herança cultural no design de produto em 
contexto industrial, como atividade estratégica para a com- petitividade 
e inovação das empresas portuguesas. Neste sentido, surge a oportuni-
dade de desenvolver produtos cerâmicos com inspirações nipónicas.

Esta dissertação refere-se de forma sucinta à investigação sobre a 
identidade e oportunidade da produção de design contemporâneo, num 
contexto industrial. Sendo apresentadas todas as fases do seu desen- 
volvimento, desde o conceito ao produto final. O resultado desta investi- 
gação, reflete-se no desenho e produção de um serviço de chá, inspira- 
do na tradição japonesa.

Palavras-chave

Resumo





Product Engineering and Design; Grestel - Ceramics Industry; EcoStone-
ware; Japanese culture; Tea Set.

Faced with a market saturated with consumer goods lacking symbolic 
value, design emerges as a mediator between the appreciation of cultural 
heritage and the development of new products. This dissertation aims to 
develop a project of stoneware utilities in an industrial context, through an 
internship at Grestel.

The methodologies developed were qualitative. The literature review 
made it possible to characterize the ceramic industry through its historical 
contextualization and to frame the themes of sustainability and design. 
Through an research-action it was possible to realize the importance that 
Grestel and its products have in the environmental problem and in the 
process of change for a sustainable society.
The importance of cultural heritage in product design in an industrial con- 
text was also perceived as a strategic activity for the competitiveness and 
innovation of Portuguese companies. In this sense, the opportunity arises 
to develop ceramic products with Japanese inspiration.

This dissertation briefly refers to research on the identity and timeliness of 
contemporary design production in an industrial context. Being presented 
all stages of its development, from the concept to the final product. The 
result of this research is reflected in the design and production of a tea 
service, inspired by the Japanese tradition.

Keywords

Abstract
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I. INTRODUÇÃO
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1.1.   CONTEXTO

A presente dissertação no âmbito do mestrado em Engenharia e 

Design de Produto, da Universidade de Aveiro, nasce do apreço 

por obter a experiência de realizar um projeto numa empresa 

como designer de produto, não descurando a responsabilidade 

cultural e ambiental da profissão. 

A empresa acolhedora para o desenvolvimento do estágio 

curricular foi a Grestel S.A – produtos cerâmicos, uma indústria 

cerâmica do distrito de Aveiro. 

O estágio curricular realizado teve a duração de cinco meses, 

tendo sido iniciado a 2 de Janeiro de 2019 e terminado a 30 

de Junho do mesmo ano. A escolha da realização de estágio 

curricular permitiu um primeiro contacto com a realidade do 

mercado de trabalho pela integração num ambiente fabril e o 

desenvolvimento de experiências e competências a nível social 

e profissional. A opção pela empresa Grestel teve em conta o 

facto de esta ser uma empresa com forte experiência e tradição 

na produção de loiça utilitária em grés, sendo a marca forte-

mente reconhecida tanto a nível internacional como

nacional.

Contudo, a indústria cerâmica portuguesa como outros ramos 

tradicionais da indústria transformadora, debate-se com o 

impacto provocado pela crescente abertura internacional da 

economia portuguesa e pela globalização dos mercados, que a 

integração europeia acelerou. 

O desenvolvimento tecnológico na indústria levou ao aumento 

do volume de subprodutos e resíduos criados e a diminuição 

Segundo Feio (1996, pp.2), tem sido apontado em diversos es-

tudos sobre a competitividade da indústria transformadora na-

cional, a indústria cerâmica como um dos setores que apresenta 

fortes potencialidades no quadro de uma economia progressi-

vamente mais integrada internacionalmente.
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dos recursos naturais disponíveis. Assim, tornou-se uma 

preocupação das empresas, a valorização dos subprodutos e 

resíduos industriais que criam. O seu reaproveitamento por 

parte da Grestel consistiu na criação de uma nova pasta sus-

tentável, o EcoGrés. A criação de um conjunto de produtos 

com esta pasta coloca a empresa em posição destacada no 

mercado, pela sua estratégia de economia circular baseada na 

reutilização e reciclagem de resíduos. A opção de produzir com 

EcoGrés vai de encontro às necessidades dos clientes da 

Grestel na aquisição de produtos sustentáveis uma vez que 

demonstram ser cada vez mais exigentes a esse nível. 

Considerando a realidade e a cultura contemporâneas, articular 

a cultura tradicional para a criação de novos conceitos consti-

tui um processo de trabalho inovador e desafiante na indústria. 

Tendo em conta que a empresa Grestel exporta 98% dos seus 

produtos, considera-se pertinente utilizar o design como 

meio de desenvolvimento de novos produtos, sustentados em 

tradições e culturas dos países para onde exporta.

O excesso de produção, o tempo de vida cada vez mais 

reduzido dos bens de consumo, a produção industrial de mas-

sas e a internacionalização dos mercados, sugerem cada vez 

mais a necessidade de reinterpretação do desenvolvimento de 

produto na indústria que apele a um consumo com produções 

mais eficientes, com tempos de vida mais longos. O conceito 

do projeto OITA presa por estes pressupostos, é desenhado 

um serviço de chá inspirado na identidade cultural japonesa, 

motivada pela valorização de um ritual ancestral de consumo 

de chá Matcha. 

Pretende-se questionar com este projeto um sistema industrial 

muitas vezes desligado da cultura e da sustentabilidade. 
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1.2.   PROBLEMA E PERTINÊNCIA DO TEMA

Começamos com uma reflexão de Beaman para explicar a 

temática do design de produto aliado à valorização da herança 

cultural. Identificou-se a pertinência de entender de que modo 

a cultura de um país pode influenciar o designer e, conse-

quentemente, as características dos produtos que projeta. A 

investigação pretende abordar a oportunidade de estudo da 

identidade nipónica no design de produtos contemporâneos 

na indústria cerâmica. 

Ao sermos cada vez mais questionados e confrontados com a 

problemática da sustentabilidade, reconhecer no mercado um 

produto sustentável pela sua matéria-prima e pela sua preocu-

pação com a identidade cultural de um país, pode ser impor-

tante para a diferenciação do mercado da Grestel, por oferecer 

produtos nos quais é possível identificar as suas origens cul-

turais. A indústria cerâmica portuguesa continua a ser na sua 

maioria muito artesanal, esta característica pode ser um fator 

de diferenciação positiva no mercado internacional, uma vez 

que é reconhecido hoje que cada vez mais pessoas almejam 

produtos únicos.

1.3.   QUESTÃO E OBJETIVOS DE PROJETO

De que modo o design pode contribuir para o desenvolvimen-

to de produtos sustentáveis e conferir diferenciação no merca-

do, através da valorização da herança cultural?

Uma das primeiras fases do estágio tem como objetivo a 

aquisição de conhecimentos sobre o processo produtivo 

cerâmico da empresa, desde a conceção até ao produto final. 

Seguidamente, e visto que o estágio foi composto pela par-

te prática, pretende-se desenvolver um projeto de design de 

produto para o mercado nipónico, um novo mercado onde a 

empresa ambiciona destacar-se. Este projeto deve utilizar uma 

pasta sustentável, o EcoGrés, criada pela Grestel e o 2 CICECO, 

com o objetivo de valorizar os subprodutos e resíduos 

industriais de várias indústrias de Aveiro.

It is critical to first “think local” and then “act global”. In thinking lo-

cal first, you can be sure to thoroughly understand the local busi-

ness environment, the local operating challenges, the local laws 

and legislation, as well as local customs and pratices. Only then 

are you in the best position to “act global”, reconcile the differenc-

es, synthzise and creste the best approach, and design an effective 

solution that simultaneously meets the needs of the local operat-

ing entities and of global headquarters. 1 (Beaman, 2008, pp. 13)

1 É fundamental primeiro “pensar 
local” e depois “agir globalmente”. Ao 
pensar primeiro localmente, podem-
os ter a certeza de entender comple-
tamente o ambiente comercial local, 
os desafios operacionais locais, as leis 
locais e a legislação, bem como os 
costumes e práticas locais. Só nessa 
altura estamos em posição de “agir 
globalmente”, reconciliar as difer-
enças, sintetizar e planear a melhor 
abordagem e projetar uma solução 
eficaz que atenda simultaneamente 
às necessidades das entidades opera-
cionais locais e da sede global.

2 Centro de pesquisa em Cerâmica e 
Materiais Compósitos.
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1.4.   CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Demonstraram-se fundamentais a caracterização e interpre-

tação da indústria cerâmica na Europa, em Portugal e em es-

pecífico de Aveiro, por ser o território onde a Grestel se encon-

tra implementada. 

Posteriormente, revelou-se pertinente a revisão bibliográfica 

dos temas a analisar, nomeadamente sobre: design de produ-

tos em grés como caminho para a sustentabilidade, valo-

rização de subprodutos e resíduos industriais. Esta investigação 

teórica permitiu sustentar o processo de desenvolvimento.

Durante o processo de desenvolvimento projetual, adotou-se 

uma metodologia de carácter exploratório. Analisou-se a em-

presa e os seus mercados de exportação, em vista a perceber 

onde o projeto se posicionava. Caracterizou-se o material e 

recolheu-se informação sobre os variados processos produ-

tivos. 

A partir destas informações foi elaborado o projeto prático 

investigação - ação, onde se realizou um plano de experiên-

cias. Foram analisados vários estudos de caso, considerados 

exemplos relevantes para a definição de conceito. Os exemplos 

estudados permitiram esquematizar a morfologia da cerâmica 

japonesa. Percebeu-se que o desenho das peças cerâmicas 

japonesas é fortemente influenciado pela sua tradição cultural, 

o que levou à decisão de explorar a cerimónia de chá como 

conceito.  

Com o intuito de desenvolver um serviço de chá que reflete a 

identidade japonesa, iniciou-se o processo de exploração de 

forma. Aplicaram-se ferramentas de desenvolvimento de pro-

duto, nomeadamente o desenho manual e digital, a modelação 

3D e a execução de protótipos físicos. Recorrendo aos proces-

sos implementados na empresa, desde a modelação mecâni-

ca em gesso, ao fabrico de moldes de gesso, passando pela 

conformação das peças até às decisões de cor, acabamento e 

cozedura da peça, produziram-se várias amostras  do produto 

final. 

Na sua origem a palavra método significa caminho, (…) o método 

não pode formar-se senão durante a investigação e só pode ser 

formulado, no momento em que o ponto de chegada se 

transforma novamente em ponto de partida. (Morin, 1994, pp. 65).
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1.5.   ESTRUTURA DO DOCUMENTO

O presente trabalho encontra-se dividido em duas partes onde 

são abordadas diferentes temáticas da dissertação. Na primeira 

são esclarecidos conceitos pertinentes para o projeto. 

A segunda parte corresponde a todas as etapas relacionadas 

com o desenvolvimento  do projeto. 

Na primeira parte encontra-se o enquadramento teórico, 

onde são abordados conceitos pertinentes para o desenvolvi-

mento do projeto. O capítulo 1, introduz o conceito de cerâmi-

ca e caracteriza a indústria cerâmica na Europa, em Portugal 

e em Aveiro, por ser o território da empresa. É ainda realizada 

uma breve contextualização cronológica da indústria cerâmi-

ca. No capítulo 2 são esclarecidos os conceitos de sustenta-

bilidade e eficiência na indústria cerâmica. É explorado o tema 

da valorização de subprodutos e resíduos industriais, e a sua 

reinserção no ciclo de vida dos produtos. No capítulo 3 faz-

-se uma reflexão do conceito de Design como caminho para 

a sustentabilidade e para a valorização da herança cultural de 

onde os produtos são projetados. 

Na segunda parte, é realizado o enquadramento teórico da 

empresa Grestel, as suas tendências e os seus mercados de 

exportação. Também é caracterizado o grés, matéria-prima 

utilizada, e o processo de fabrico implementado. Realiza-se 

uma pesquisa sobre a identidade japonesa no design, no-

meadamente em torno da sua tradição cerâmica, que formu-

lou o conceito do projeto. Elabora-se um plano de experiên-

cias, onde se explora a forma através do desenho. Abordada a 

metodologia do desenvolvimento do produto e as suas etapas 

teóricas, inicia-se a procura de forma, validando-a através do 

desenho 2D, da modelação 3D e da prototipagem física do 

conceito final. É descrito todo o processo produtivo utilizado 

na empresa, assim como documentado todo o desenvolvi-

mento das peças, analisando as dificuldades e apresentando 

soluções durante o processo até chegar ao produto final. 

Por fim são discutidas as conclusões do presente trabalho e 

também de trabalhos futuros que surgem na base do projeto 

desenvolvido. 

Em apêndice poderão ser consultados os diversos documentos 

que serviram de sustento no desenvolvimento da dissertação. 
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II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
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No presente capítulo é caracterizada e interpretada a indústria 

cerâmica na Europa, em Portugal e em específico de Aveiro, 

por ser o território onde a Grestel se encontra implementada. 

Finaliza-se com uma contextualização histórica.  
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2.1   INDÚSTRIA CERÂMICA

2.1.1   CONCEITO DE CERÂMICA

Segundo a Associação Portuguesa da Indústria Cerâmica - 

APICER 3, a palavra cerâmica deriva do termo grego Keramike 

derivação Keramos e que significa argila. 

A produção em cerâmica é uma das artes mais antigas do 

mundo e é vista como uma das primeiras atividades económi-

cas do Homem. Ao longo dos anos, a cerâmica sofreu uma 

grande evolução, maioritariamente devido aos constantes 

avanços na tecnologia e facilidade de acesso às mais variadas 

matérias-primas. Por esta razão, deixou de estar associada 

apenas à produção de peças utilitárias e decorativas e passou a 

ser usada também nos mais variados ramos da indústria. (Lina 

Durão, 2011)

Os materiais cerâmicos são geralmente caracterizados por 

uma elevada dureza e fragilidade, uma baixa tenacidade e 

ductilidade, serem bons isolantes, resistentes ao desgaste e a 

elevadas temperaturas, características estas resultantes de uma 

elevada estabilidade de ligações químicas. Os materiais cerâ-

micos têm grande aplicabilidade em setores tão distintos como 

a construção civil, a indústria cerâmica utilitária, no fabrico de 

ferramentas de corte, na indústria eletrónica, entre outros. 

Os materiais cerâmicos dividem-se em cerâmicos tradicionais 

e técnicos. 

figura 1 Modelar grés manualmente
https://cencal.pt/courses/showall.html?item_per_page=16&page=4

3 Informação consultada no site da 
APICER:
https://www.apicer.pt/apicer/pt
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Pode-se concluir que a cerâmica é caracterizada por uma forte 

variedade de propriedades, nomeadamente ao nível das 

características físico-químicas e da aplicabilidade dos mate-

riais envolvidos, tornando a indústria cerâmica um fornecedor 

nuclear a outros setores da indústria e do comércio. Porém, o 

objetivo deste trabalho não contempla a análise de cerâmicos 

avançados, somente se debruça sobre atividades relacionadas 

com cerâmicos tradicionais, o grés fino. 

2.1.2   INDÚSTRIA CERÂMICA NA EUROPA

A APICER refere que o setor cerâmico europeu é responsável 

por um terço da produção mundial.

A indústria cerâmica atualmente encontra-se centrada em três 

grandes mercados: o mercado asiático, europeu e norte-ame-

ricano (SDO Consultadoria, 2009). O mercado asiático, liderado 

pela China, é o que apresenta maior crescimento nos últi-

mos anos, bem como aquele que mais exporta para o mer-

cado europeu. A propensão para a importação de cerâmica 

proveniente do Oriente remonta à década de 1990. Nos últimos 

anos a ameaça dos países do Oriente começou a sentir-se e 

a fragilizar os restantes países produtores de cerâmica. Estes 

países caracterizam-se por produzir produtos de baixo cus-

to devido à mão-de-obra barata, a normas ecológicas pouco 

severas e à utilização de tecnologias avançadas de produção. A 

oferta de produtos baratos e sem valor acrescentado, levou os 

produtores europeus a procurar alternativas que passaram pela 

redução do custo dos produtos ou pela diferenciação através 

da qualidade, do design e da utilização de novas tecnologias. 

A proximidade geográfica e cultural, dá vantagem às empresas 

europeias e em especial às portuguesas, fruto da sua tradição e 

notoriedade, em comparação com os países asiáticos. (Viana, 

2002).

2.1.3   INDÚSTRIA CERÂMICA EM PORTUGAL

A indústria cerâmica constitui um sector industrial com uma 

importante tradição no tecido empresarial da economia portu-

guesa. O tecido empresarial encontra-se distribuído por todo 

o país, identificando-se uma maior concentração nas regiões 

Norte, Lisboa, e Vale do Tejo e Centro, com forte tradição e 

destaque nos distritos de Aveiro e Leiria. Consequência da acu-

mulação de saberes e de capacidades industriais, em fruto da 

localização das principais fontes de matérias-primas. 

Caracterizado por um forte grau de concentração regional, 

um elevado nível de especialização e uma participação cres-



13

Herança Cultural e Sustentabilidade: Design de um Serviço de Chá para a empresa Grestel

cente nos mercados internacionais, que, segundo (Feio, 1998), 

representa um dos sectores industriais determinantes para a 

competitividade internacional da economia portuguesa. A sua 

tradição milenar associa a cerâmica de origem portuguesa a 

um elevado nível de qualidade e prestígio, o que impulsiona o 

aumento da procura externo pelo produto nacional.

Tem-se assistido, nos últimos anos, a uma tendência crescente 

das exportações de produtos cerâmicos. Já as importações têm 

tendência contrária, o que reflete um aspeto positivo a favor 

da competitividade nos mercados externos do setor cerâmi-

co português. Esta questão traduz-se num aumento susten-

tado da competitividade das empresas, dos seus produtos e 

serviços, quer nos mercados internacionais, ao aumentarem as 

exportações, quer nos mercados nacionais, ao decrescerem as 

importações.

Segundo a Associação Industrial do Distrito de Aveiro 4, mui-

tas têm sido as empresas cerâmicas portuguesas a recorrer a 

novos processos de soluções inovadoras, nomeadamente, ao 

nível da eficiência energética e aproveitamento de energias 

renováveis.

Com a globalização dos mercados, a crescente mutação 

socioeconómica e tecnológica e com o forte desenvolvimento 

a montante do setor cerâmico, é fundamental posicionamen-

tos e atuações estratégicas e um melhor conhecimento dos 

mercados, no sentido de fazer face aos novos países produ-

tores, mais competitivos a nível de mão-de-obra, podendo 

potencial uma deslocalização do processo produtivo europeu. 

2.1.4   A INDÚSTRIA CERÂMICA EM AVEIRO

Atualmente, e apesar da produção cerâmica se encontrar 

distribuída por todo o território nacional, Aveiro reúne algu-

mas das características que tornam esta região favorável ao 

setor. A sua localização geográfica é uma das razões para a 

sua importância. Situada no litoral norte do país, tem uma boa 

acessibilidade, caracteriza-se pela qualidade das matérias-pri-

mas disponíveis, por ter um espírito empreendedor e pela forte 

tradição cerâmica. Atualmente, o distrito de Aveiro é conside-

rado o terceiro mais importante do país neste setor, e um dos 

mais importantes, se considerarmos o subsetor com maior 

relevância, a cerâmica utilitária e decorativa. 

Segundo Feio (1996, pp.2) tem sido apontado em diversos 

estudos sobre a competitividade da indústria transformadora 

nacional como uma das que apresenta fortes potencialidades 

numa economia progressivamente mais integrada interna-

cionalmente.

4 Informação consultada no site da 
AIDA.
https://www.aida.pt
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O que permite a indústria nacional enfrentar a forte con-

corrência vinde do Oriente, é o conhecimento técnico e a 

preservação de muitas técnicas artesanais que fazem com que 

este setor de cariz tradicional seja um dos ícones da indústria 

nacional, não obstante a utilização de cada vez mais recursos 

tecnológicos. O desenvolvimento de cariz tradicional é cru-

cial para a afirmação da indústria nacional como um todo, 

estas indústrias são espaços propícios à inovação e ao desen-

volvimento de produtos de qualidade, que é caso do setor da 

cerâmica.

2.1.5   BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA 
CERÂMICA

Segundo a APICER, considerou-se durante muito tempo que 

foi no período neolítico, fase do desenvolvimento técnico das 

sociedades humanas, que a cerâmica foi inventada. Este perío-

do foi essencialmente caracterizado pela criação e desenvolvi-

mento de novas técnicas. 

Segundo esta Associação, o fabrico dos primeiros objetos 

cerâmicos ocorreu no sudoeste da Ásia, no Irão, Palestina e Sul 

da Turquia, onde existia a presença de cereais, como o trigo e a 

cevada, também existia, o gado bovino e caprino selvagem que 

permitiram a passagem a uma economia de produção, mo-

tivado pelas necessidades de sedentarização do Homem, que 

estavam essencialmente relacionadas com o desenvolvimento 

das atividades agrícolas e com a introdução de elementos cozi-

nhados na dieta humana, constituindo a cerâmica uma das 

primeiras atividades económicas do homem, de armazenagem 

dos alimentos provenientes da agricultura, de habitações para 

abrigar uma população crescente, e de fornos que transfor-

massem a farinha do trigo em pão, induzindo à produção de 

vasos, tijolos, estatuetas e elementos decorativos em argila. 

A indústria cerâmica portuguesa caracteriza-se por fortes 

traços históricos com influências ibéricas, árabes, mediter-

râneas, orientais e europeias fazendo de Portugal um país de 

tradições cerâmicas, tanto de produção como de consumo 

(Correia, 2000). 

A existência de uma cerâmica ibérica típica, foi detetada e mais 

tarde influenciada pela chegada dos romanos. A influência dos 

romanos neste tipo de cerâmica e a importância destes e, mais 

tarde, dos árabes, foi crucial para o futuro desenvolvimento 

da olaria e da azularia portuguesa (Feio, 1998). Na Idade Média 

regista-se a existência de vários tipos regionais de cerâmica, 

alguns dos quais perduram até ao presente. Nesta época, os 

portugueses, pelas viagens ao Oriente, introduziram na in-

dústria portuguesa, e posteriormente na Europa, objetos de 

porcelana, originários da China, Japão e Índia. 
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O grande desenvolvimento da cerâmica dá-se nos últimos 

séculos XVII e XVIII.  Este desenvolvimento foi também mo-

tivado pelas políticas de fomento industrial do Marquês de 

Pombal, devido à existência de ceramistas como Manuel Costa 

Brioso, pintor e ceramista conimbricense, e Domingos Van-

delli, médico e botânico italiano, à fundação da Fábrica do Rato 

em 1767, que se tornou o modelo da cerâmica nacional e mo-

tivou a criação de mais fábricas cerâmicas em Portugal. 

O século XIX, é marcado em Portugal pelo aparecimento da 

porcelana. Apesar de várias tentativas para a descoberta de 

caulino, essencial à produção da porcelana, só em 1834 um 

oleiro da Fábrica de Porcelanas da Vista Alegre, ao utilizar o 

caulino proveniente de Vale Rico, concelho de Santa Maria da 

Feira, produziu a primeira porcelana dura portuguesa, per-

mitindo assim, que a Vista Alegre competisse, anos mais tarde, 

em qualidade com fábricas estrangeiras (Gomes, 1993). A Fábri-

ca da Vista Alegre foi fundada em 1824. 

A Fábrica de Sacavém, fundada em 1950, surge com a faiança 

fina como resposta à invasão do nosso mercado por produtos 

ingleses, melhores e mais baratos, fabricados pelos novos pro-

cessos saídos da revolução Industrial (Pereira, 2005). 

Novas e importantes fábricas continuaram a surgir neste sécu-

lo, como é o caso da Fábrica da Viúva Lamego, fundada em 

1849 em Lisboa, e em 1884, a Cerâmica Bordalo Pinheiro nas 

Caldas da Rainha. 

O desenvolvimento da indústria cerâmica portuguesa, com a 

adesão de Portugal à comunidade económica europeia - CEE 

- em 1986, e pelas consequências que esta trouxe ao nível da 

modernização industrial e da eliminação de desvantagens 

competitivas, caracterizou-se essencialmente por fortes au-

mentos de produtividade e da qualidade dos produtos e dos 

sistemas. Segundo Correia (2000), esta nova fase possibilitou o 

crescimento da cerâmica acima da maioria dos setores indus-

triais no final do século XX. 

A entrada na CEE fez com que: 

O século XX foi um período marcante no desenvolvimento e 

crescimento do setor da cerâmica no país, consequência de 

a revolução industrial ter tido um reflexo tardio na sociedade 

portuguesa. Até então esta indústria produzia apenas para o 

mercado nacional, mas foi o cariz tradicional da louça utilitária 

e decorativa até então produzida que passou a constituir uma 

vantagem competitiva. Além disto, os baixos custos de pro-

dução característicos desta tipologia de produto, favorece-

ram as exportações, principalmente a nível das decorações e 

formas. 

“(…) a preparação do setor a adesão plena tornando-o capaz de 

conquistar a sua posição naquele que é o maior mercado mun-

dial de produtos cerâmicos e, onde, por outro lado, se localizam 

os polos mais competitivos a nível mundial” (Soares, 1982).
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Doz et al (2006, pp.21) referem que para conseguir a proeza de 

pensar localmente e agir globalmente, os gestores das insta-

lações locais e os seus colaboradores têm ao mesmo tempo de 

estar orgulhosos das suas capacidades locais e estar compro-

metidos com uma causa global.
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2.2   SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA

De acordo com o WBCSD5, a ecoeficiência é atingida pela 

colocação no mercado dos produtos e serviços a preços com-

petitivos que satisfazem a necessidade humana e que trazem 

qualidade de vida, reduzindo progressivamente os impactos 

ecológicos e o uso intensivo de recursos durante todo o seu 

ciclo de vida, trazendo-os para um nível compatível com a 

capacidade total da Terra. 

Através de uma política em ecoeficiência é possível atingir 

melhorias ambientais e, paralelamente, benefícios económi-

cos, focando-se ainda numa análise de oportunidades e esta-

belecimento de sinergias, tornando a indústria mais res-

ponsável a nível ambiental e social e mais lucrativa. Desta 

forma, a ecoeficiência não visa apenas a implementação de 

melhorias de eficiência na indústria, mas atua essencialmente 

na inovação e avaliação de todas as atividades que interajam 

com ela (BCSD, Portugal 2000). 

A ecoeficiência não se limita apenas a implementar melhorias 

incrementais na eficiência do processo produtivo e das práti-

cas comportamentais, mas sobretudo estimula a criatividade e 

inovação em todas as áreas dentro da atividade, alargando-se 

também à totalidade das cadeias de fornecimento e de valor 

(Holliday et al, 2002). Portanto, a ecoeficiência pode ser en-

tendida de forma muito simples como criar mais valor com 

menos impacto.

São indiscutíveis e evidentes os benefícios económicos as-

sociados à noção de medidas ecoeficientes numa empresa. A 

redução de matérias-primas por unidade de produto final pro-

duzido que se consegue obter, a redução de custos associados 

a consumos de energia e adoção de processos mais eficientes, 

repercutem-se de forma explícita em benefícios financeiros, 

permitindo obter mais lucros. No entanto é importante perce-

ber que, a implementação de uma política em ecoeficiência 

5 World Business Council for Sus-
tainable Development (Conselho 
Empresarial Mundial para o Desen-
volvimento Sustentável)
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não conduz de forma automática e imediata à sustentabilidade, 

pelo contrário melhorar em termos relativos pode conduzir a 

um aumento geral do impacto e criar prejuízos irreversíveis. 

A implementação de uma política em ecoeficiência deve ser 

conduzida de forma adequada e analisada de forma integrada 

na organização (DeSimone, 1997).

A aquisição de novas tecnologias, quer através da inovação 

associada ao conceito da ecoeficiência quer pela adoção 

da produção mais limpa, cria um diferencial e um fator de 

destaque em relação a outras indústrias, promovendo assim a 

competitividade. São por isso dois conceitos que encorajam as 

organizações a melhorias nos processos e consequentemente 

menores impactos no ambiente.

2.2.1   CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Existem três valores inerentes a este projeto: sustentabilidade 

ambiental, eficiência energética e criação de valor empresarial. 

A presente investigação visa analisar e compreender o proces-

so de criação de valor alicerçado na diferenciação empresarial 

com base num produto inovador e sustentável.

A introdução do conceito de desenvolvimento sustentável 

no meio industrial tem a sua tradução na implementação de 

formas mais eficientes de gestão, tais como práticas em ecoe-

ficiência ou produção mais limpa, por exemplo.

A preocupação com o estado do ambiente no planeta mani-

festou-se pela primeira vez, ao mais alto nível, em 1972 aquan-

do da Conferencia das Nações Unidas Sobre o Ambiente Hu-

mano - CNUAH, realizada em Estocolmo e da qual resultou a 

criação pela Assembleia Geral das Nações Unidas, do Programa 

das Nações Unidas para o Ambiente - PNUA.

Dos trabalhos desta conferência nasceu a Declaração do Am-

biente que no seu primeiro princípio afirma que o homem 

tem direito a viver “num ambiente cuja qualidade lhe permita 

viver com dignidade e bem-estar, cabendo-lhe o dever solene 

de proteger e melhorar o ambiente para as gerações atuais e 

vindouras”.

Em 1983, o Secretário Geral das Nações Unidas solicitou à 

primeira-ministra da Noruega, que instituísse e presidisse 

a uma comissão especial independente que elaborasse um 

relatório sobre ambiente e desenvolvimento. Surgiu assim 

a Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento - 

CMAD.
figura 2 Peça da coleção

Riviera (Grestel)
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A CMAD foi criada com objetivo de:

> Reexaminar os problemas ambientais e do 

desenvolvimento e definir propostas de ação inovadoras, 

concretas e realistas para os remediar;

> Reforçar a cooperação internacional nos domínios do 

ambiente e do desenvolvimento;

> Aumentar o nível de compreensão e de compromisso 

sobre a questão ambiental e o desenvolvimento, por parte 

dos governos, dos indivíduos, das instituições, das 

organizações e das empresas;

O Relatório Brundtland foi apresentado em 1987.

Brundtland define Desenvolvimento Sustentável como um 

modelo de desenvolvimento que “responda às necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade de as gerações 

futuras darem resposta às suas próprias necessidades”.

Como resultado dos trabalhos da CMAD ficou definitivamente 

assumido que ambiente e desenvolvimento são questões 

inseparáveis. A nova realidade consiste no facto de a indústria 

passar a ser vista como parte da solução para se atingir a 

sustentabilidade e não apenas como a responsável pela degra-

dação ambiental. O papel passa de uma função passiva para 

um função pró-ativa no que se refere à ecoeficiência. 

Portugal é um país com escassos recursos energéticos 

endógenos, nomeadamente, aquelas que asseguram a genera-

lidade das necessidades energéticas dos países desenvolvidos 

tais como petróleo, o carvão e o gás natural. Importa assim 

aumentar a contribuição das energias renováveis.

No quadro das metas europeias 20-20-20, que visam alcançar, 

em 2020 6 :

> 20% de redução das emissões de gases com efeito de 

estufa relativamente aos níveis de 1990;

>  20% de quota de energia proveniente de fontes 

renováveis no consumo final bruto; 

> 20% de redução do consumo de energia primária. 

6 Consultado em: 
https://apambiente.pt/index.
php?ref=16&subref=81&sub2ref=119&sub-
3ref=506
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Quais as principais barreiras à internacionalização de um 
produto sustentável e eficiente no âmbito do processo de 
criação de valor aos produtos de uma empresa?

Esta questão irá ser respondida ao longo da investigação. A 

autora Barbieri salienta que: 

A década de 80 foi marcada por uma crescente recetividade 

face às questões ambientais e sociais, caracterizando-se por 

uma maior abertura à inovação e à sustentabilidade. No final 

de 1970 e início de 1980, as empresas japonesas superaram os 

seus concorrentes americanos e europeus competindo com 

produtos de maior qualidade e de menor custo. A qualidade 

japonesa destaca-se pela capacidade de melhoria contínua dos 

sistemas e gestão, estratégia Kaizen adotada pela Grestel, que 

significa mudança para melhor. 

As autoras Rosa & Neves reforçam a ideia de que a eficiência 

energética implica a redução da quantidade bruta de energia 

necessária às atividades humanas de duas formas distintas: 

usar menos e usar melhor (Rosa & Neves, 2011).

“A inovação com foco em sustentabilidade, pode ser conside-

rada como a introdução de produtos, processos produtivos, 

métodos de gestão ou negócios, novos ou significativamente 

melhorados para a organização e que traz benefícios econó-

micos, sociais e ambientais, que fornecem respostas e um posi-

cionamento mais sensível a questões que transcendam o lucro 

apenas. Assim sendo, não se trata apenas de reduzir impactos 

negativos ou prevenir danos à imagem organizacional, mas de 

adicionar valores e imputar positivamente, por meio de ações 

efetivamente concretas. Uma organização inovadora sustentá-

vel reúne características essenciais de inovação orientada para a 

sustentabilidade” (Barbieri, 2010).
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2.2.2   DESIGN DE PRODUTOS EM GRÉS E O CAMINHO 
PARA A SUSTENTABILIDADE

O objetivo não passa só por criar produtos verdes, como 

permite a sua reutilização ou reciclagem em final de vida. 

Segundo os autores Marchand & Walker criar produtos que se 

encaixam na identidade de sustentabilidade das empresas é 

um desafio. O mundo do Design pode e deve contribuir, com 

soluções que habilitem os consumidores a viver estilos de vida 

sustentáveis. Perante este novo enquadramento as empresas 

descobriram que o Design associado aos princípios do ciclo de 

vida do produto permite produzir bens de alta qualidade e mais 

competitivos (Marchand & Walker, 2007).

Neste contexto o objetivo que se pretende atingir, para além de 

focar a estratégia ao longo das várias fases do ciclo de vida do 

produto é o de conceber produtos que tenham em conta todo 

o seu ciclo de vida.

À medida que a revolução verde progride, as empresas líderes 

começaram a deslocar a sua energia e a sua atenção para 

estratégias pró-ativas de redução de resíduos, de emissões 

e de impactos ambientais, diminuindo simultaneamente os 

custos e riscos associados. O desenvolvimento de produtos 

sustentáveis passa a fazer parte do processo de tornar uma 

empresa sustentável com uma marca empresarial sustentável 

(Baumgartner, 2009). 

figura 3 Resíduos Grestel. Fotografia da autora.
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2.2.3   VALORIZAÇÃO DE SUBPRODUTOS E RESÍDUOS 
INDUSTRIAIS

A valorização de subprodutos e resíduos industriais é cada vez 

mais um tema de interesse para as empresas. O custo associa-

do ao seu tratamento e a necessidade de garantir a sustenta-

bilidade das matérias-primas são o mote para o desenvolvi-

mento da economia circular, começando pela investigação 

de alternativas que maximizem a reutilização dos materiais, 

minimizado os impactes ambientais. Ao utilizar o grés como 

matéria-prima que depois de ser processado passa a material, 

porque é o material que constitui o produto. 

SUBPRODUTO

Com base no conceito de economia circular, alguns dos sub-

produtos e resíduos gerados nos processos industriais podem 

retornar ao processo produtivo ou servir como matéria-prima 

para outras indústrias. Para as empresas que os usam, permite 

diminuir os gastos com as matérias-primas. Para as que os 

geram, evita os custos de transporte e deposição em aterro e, 

em alguns casos, ainda pode ser uma fonte de rendimento. 

O diploma referente ao regime geral da gestão de resíduos, o 

Decreto-Lei no 73/2011 7 , estabelece requisitos para que sub-

stâncias ou objetos resultantes de um processo produtivo, cujo 

principal objetivo não seja a sua produção, possam ser consi-

derados subprodutos e não resíduos. 

No entanto para que o resíduo possa ser considerado subpro-

duto, tem de cumprir determinadas condições:

> Existir a certeza da sua posterior utilização;

> Poder ser utilizado diretamente, sem qualquer outro 

processamento que não seja o da prática industrial 

normal;

> A sua produção ser parte integrante de um processo 

produtivo;

> Cumprir os requisitos relevantes como produto em 

matéria ambiental e de proteção da saúde e não provocar 

impactos globalmente adversos do ponto de vista 

ambiental ou da  saúde humana, face à posterior 

utilização específica.

A implementação de legislação e normas ambientais cada vez 

mais restritivas e o aumento da competitividade exigem que 

as empresas sejam cada vez mais eficientes do ponto de vista 

produtivo e ambiental. O aumento da produção industrial de-

verá estar associado a menores consumos de matérias-primas 

e geração de resíduos.

7 A informação foi consultada no 
Diário da República Eletrónico: 
https://dre.pt/pesquisa/-/
search/670034/details/maximized



2.2.4   CONCEITOS DE ECONOMIA CIRCULAR NA 
INDÚSTRIA CERÂMICA 

A implementação dos conceitos da economia circular na in-

dústria cerâmica permite o desenvolvimento de uma simbiose 

industrial em que todas as indústrias envolvidas colaboram no 

uso eficiente dos recursos. Para que o aproveitamento dos sub-

produtos e resíduos seja benéfico é necessário o desenvolvi-

mento de circuitos fechados onde os resíduos e subprodutos 

podem ser reutilizados. A indústria cerâmica tem investido 

na inovação no âmbito da economia circular. Os principais 

subprodutos resultantes do processo cerâmico: caco cru, caco 

cozido, lamas de ETARI 8 e pó de despoeiramento são atual-

mente usados como matérias-primas secundárias noutros 

produtos. A incorporação dos resíduos criados no próprio pro-

cesso produtivo é também uma situação recorrente (Almeida, 

2017).

No caso da indústria cerâmica, a aplicação dos conceitos da 

economia circular pode ter contributos nas diferentes etapas 

do ciclo produtivo: 

> No aproveitamento dos subprodutos pela própria 

indústria ou como matéria-prima para outras indústrias 

e na incorporação de resíduos provenientes de outros

 sectores industriais. 

> Na reflexão do ciclo de vida do produto, com a adoção 

de estratégias de reutilização e reciclagem dos 

subprodutos. A estratégia upcycling que permite a 

inovação na reutilização é um processo de reinserção de 

resíduos em novos materiais ou produtos, de maneira a 

criar mais valor. 

8 Estação de Tratamento de Águas 
Residuais Industriais
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2.2.5   ECOGRÉS - PASTA DE GRÉS RESULTANTE DE
INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS E SUBPRODUTOS
INDUSTRIAIS 

A inclusão desta matéria-prima no projeto, tem por objetivo 

motivar o desenvolvimento sustentado a nível de inovação e 

sustentabilidade. 

O projeto ECOGRÉS, liderado pela empresa em parceria com 

o Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica, e o 

CICECO da Universidade de Aveiro, teve como principal ob-

jetivo o desenvolvimento de uma pasta corada na qual foram 

introduzidos os resíduos e subprodutos resultantes do processo 

produtivo da Grestel e resíduos e subprodutos provenientes de 

empresas de outros setores.

A nova pasta terá um custo inferior, menos 20%, a uma pas-

ta semelhante produzida com matérias-primas virgens. A 

otimização da composição da pasta com a incorporação dos 

resíduos e subprodutos possibilitará a diminuição da sua tem-

peratura de processamento com os consequentes benefícios 

económicos e ambientais. 

Para este efeito, o desenvolvimento desta pasta corada foi for-

mulado pela introdução de:

1) Todos os resíduos e subprodutos resultantes do

processo de fabrico da Grestel;

2) Resíduos/subprodutos de outras indústrias:

> 9 Cinzas volantes e dregs da produção de pasta de 

papel, da Navigator;

> 10 Lamas da anodização do alumínio, da Extrusal;

> 11 Lamas de processos de galvanização, da Grohe.

Esta pasta permite reduzir o consumo de matérias-primas 

virgens, porque contém uma percentagem de resíduos e 

subprodutos, da Grestel e de outras empresas, superior a 80% 

e cuja temperatura de processamento é cerca de 30% inferior à 

atualmente utilizado pela empresa. Além dos benefícios ambi-

entais tem também associadas vantagens económicas porque 

10 As lamas anódicas são um resíduo inerte 
que resulta dos filtros prensa das estações 
de tratamento de águas resíduais industriais 
(ETARI) nas empresas dedicadas à ano-
dização e lacagem de alumínio. 

11 As lamas galvanicas são um resíduo que 
resulta da precipitação de metais e ajuste do 
PH, recorrendo a agentes alcalinos como a 
cal ou a soda caústica da galvanização de 
uma superfície metálica. 

9 As cinzas volantes e os dregs são resíduos 
da caustificação e forno da cal, que resultam 
dos filtros do processo de filtração e recupe-
ração de químicos presentes nos sedimentos 
extraídos do processamento da pasta de 
papel. 

figura 4 Lamas de galvanização proveniente da 
Grohe. Fotografia de Liliana Vasconcelos

figura 5 Lamas de anodização geradas na 
Extrusal. Fotografia de Liliana Vasconcelos
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A complexidade da relação entre os problemas ambientais e as 

atividades industriais acontece porque os impactos ambientais 

gerados pela indústria não se limitam ao seu local de produção. 

Estão relacionados com o uso de recursos naturais não reno-

váveis, com o método de extração dos materiais que compõem 

o produto, com o consumo de energia e com as emissões que 

ocorrem durante o processo de fabrico, distribuição e uti-

lização do produto, além da contaminação do solo e dos recur-

sos hídricos que podem ocorrer no fim do ciclo de vida.

De acordo com os autores Brezet e Rocha (2001, pp. 244) o 

desenvolvimento de produtos com foco ambiental provou ser 

mais efetivo em termos de resultados ambientais, porque con-

segue prevenir a poluição ao longo do ciclo de vida do produto 

e identificar oportunidades de melhoria logo na primeira fase, 

na conceção do produto. Segundo Charter e Tischner (2001, 

pp. 120) esta fase determina mais de 80% dos custos económ-

icos e dos impactos ambientais e sociais que ocorrem durante 

todo o seu ciclo.

permite a valorização de materiais que antes eram uma fonte 

de despesa para a empresa.  

A ambição por parte da Grestel em criar esta pasta é de pas-

sar a utilizar os recursos de maneira sustentável, reduzindo 

o volume de resíduos gerados e tornando o processo mais 

económico e eficiente. 

Um dos requisitos deste projeto prende-se à utilização desta 

matéria-prima em novos produtos ambientalmente eficientes, 

socialmente responsáveis e economicamente viáveis. É com 

esse espírito que o desenvolvimento de produtos deve evoluir. 

figura 6 Pasta líquida EcoGrés. Fotografia da autora
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O processo de globalização provocou significativas mudanças 

no comportamento dos mercados. 

A forte e diversificada concorrência resultante da abertura 

comercial, levou as empresas a procurar novas alternativas que 

assegurassem a sua competitividade e diferenciação. 

Esta conquista de um novo posicionamento no mercado já 

não depende apenas da qualidade e do preço do produto. 

Sentiu-se a necessidade de acrescentar características que 

identificassem e diferenciassem a empresa e o seu produto. 

Desta forma, as estratégias empresariais, além da eficiência e 

sustentabilidade, passaram também a incluir a inovação do 

produto através do Design como fator diferenciador.



27

Herança Cultural e Sustentabilidade: Design de um Serviço de Chá para a empresa Grestel



28

Universidade de Aveiro Mestrado em Engenharia e Design de Produto

A natureza recicla todos os seus materiais, contudo o ser 
humano só recicla alguns (Fuad-Luke, 2009).
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2.3.1  DESIGN SUSTENTÁVEL

No início da década de 70 e anterior à efetivação do conceito, o 

designer Victor Papanek faz as primeiras referências ao con-

ceito no seu livro Design for the real world. Segundo o autor, o 

Design deveria centrar-se no homem, na ecologia e na ética. 

Papanek criticava o sistema industrial e o estilo de vida que 

impunha o capitalismo. A partir dos anos 80, outros autores 

como Enzo Manzini, apresentaram as suas preocupações am-

bientais. Foi colocado em prática apenas em 1992, por empre-

sas norte-americanas, na tentativa de desenvolver produtos 

eficientes. O principal objetivo de design sustentável é projetar 

2.3   CONCEITO DE DESIGN

Segundo a WDO - World Design Organization 12 , design é 

definido como um processo estratégico de resolução de 

problemas que impulsiona a inovação, promove o sucesso 

do negócio e conduz a uma melhor qualidade de vida através 

de produtos, sistemas, serviços e experiências inovadoras. O 

design preenche a lacuna entre o que existe e o que é possível 

existir. É uma área transdisciplinar que faz uso da criatividade 

para resolver problemas e cocriar soluções com a intenção de 

melhorar um produto, um sistema, uma experiência ou um 

negócio. Na sua essência, o design promove uma maneira 

mais otimista de olhar para o futuro, uma vez que reformu-

la os problemas como oportunidades. Interliga a inovação, a 

tecnologia, a pesquisa, os negócios e os clientes com o intuito 

de conferir novos valores e vantagens competitivas, sociais e 

ambientais.

Na disciplina do Design observa-se, ao longo da sua história, 

uma ligação intrínseca com os conceitos, sustentabilidade e 

herança cultural. Assim, considera-se pertinente uma breve re-

flexão sobre os atuais paradigmas do design nesses contextos.

12 Definição retirada do site da WDO:
https://wdo.org/about/definition/
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Com a frase de Andrea Branzi revela-se pertinente refletir 

sobre o aumento da quantidade total e diversidade de produ-

tos no mundo. A inovação cria constantemente novos tipos 

de produtos, produtos que são comercializados a nível global, 

com isto a utilização e a sua eliminação no fim do ciclo de 

vida pode causar impactos ambientais significativos se for feita 

incorretamente. 

Os desafios globais associados à sustentabilidade, quando 

encarados como uma oportunidade e utilizados como ferra-

menta de design podem ajudar a identificar estratégias que 

contribuam para um planeta mais sustentável. A globalização 

removeu algumas barreiras, no entanto, originou outras.

Neste contexto destaca-se a importância da desmateria-

lização e da responsabilidade do consumidor. Estes concei-

tos surgem porque além de possuirmos um ritmo de vida que 

consome uma enorme quantidade de matéria-prima e ener-

gia, produzimos uma quantidade de resíduos muito maior que 

a capacidade de regeneração da natureza. Assim, devemos 

adotar uma filosofia desmaterializada, que tem por objetivo a 

redução do consumo de bens, que se traduz na redução das 

matérias-primas e energia, que alimentam a indústria e através 

da otimização dos seus processos de fabrico e desenvolvi-

mento de produtos, obter outputs, produtos e serviços, com 

os mesmos resultados económicos, ou até superiores, ao da 

sua abordagem antiga.  Inerente surge a responsabilidade do 

consumidor porque a sociedade tem um papel importante na 

problemática ambiental. A escolha de produtos que de-

lugares, produtos e serviços, tendo o conceito presente em to-

das as fases do projeto, de forma a minimizar o uso de recursos 

não-renováveis e consequentemente o impacto ambiental. 

Perante o paradigma atual da sociedade, o desenvolvimento 

sustentável torna-se cada vez mais um fator de destaque para a 

competitividade na indústria. A adoção do conceito de

Design sustentável pela empresa permite que esta obtenha 

uma posição estratégica no mercado.

O Design permite aprofundar e acelerar a capacidade das em-

presas de simplificar e otimizar processos de produção, agregar 

qualidade e valor aos produtos, reduzir o tempo de lançamento 

de novos produtos e, portanto, elevar o potencial competiti-

vo da empresa. A ambição passa por existirem e coexistirem 

empresas que tiram partido do design na elaboração das suas 

estratégias comerciais, utilizando-o, por exemplo, como ferra-

menta de fomento à inovação no processo de desenvolvimen-

to de novos produtos.

Em menos de um século, o número de objetos que nos cerca 

decuplicou. (Branzi, 2005, pp.45)
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mostrem a sua responsabilidade social e ambiental é um fator 

importante para motivar as empresas a adotarem uma postura 

mais sustentável. Antes de efetuar uma compra, o consumi-

dor deve estar atento a algumas questões que podem tornar a 

relação entre produção e consumo mais sustentável. Como dar 

preferência a produtos nacionais ou produzidos localmente, 

questionar sobre a política ambiental das empresas antes de 

adquirir os seus produtos, comprar produtos provenientes de 

empresas com certificação ambiental e ainda dar preferência a 

empresas que consideram o fim de vida do produto.

2.3.2   DESIGN E HERANÇA CULTURAL

A grande maioria dos produtos designados por Artesanato 

deixaram de ter valor de uso, porque se encontram desadequa-

dos às exigências da sociedade de consumo contemporânea 

(Albino, 2014, pp.5).

A desadequação da produção destes produtos aos novos fins, 

representa uma fragilidade para a qual o design pode con-

tribuir.

Até à primeira revolução industrial, o conceito de sustentabili-

dade estava implicitamente presente nos processos produtivos, 

uma vez que as suas produções artesanais, para fazerem face às 

necessidades do quotidiano, utilizavam fontes energéticas hoje 

consideradas ecológicas (Albino, 2014, pp.6).

A globalização permitiu o reaparecimento das identidades 

culturais e a consciência da sua importância. Neste ambiente, 

a contextualização cultural do design pode contribuir para a 

diferenciação dos produtos e, em conjunto com outros fatores, 

para o sucesso comercial. Os designers, enquanto agentes cul-

turais que projetam para o mundo, devem ter consciência do 

seu papel. Além de transmitirem a sua cultura 13 , também são 

responsáveis por ajudar a moldar a cultura onde os produtos 

por si concebidos vão ser utilizados. O autor Erskine Childers 

questiona se como designeres criamos a nossa própria cultu-

ra com o nosso trabalho, ou se ajudamos a moldar a cultura 

com ele. E responde que:  Se só refletes no design que fazes, 

estás livre de responsabilidade para o que possa acontecer com 

a cultura, assim como para com a sociedade que te rodeia. 

13 Entenda-se cultura, neste contexto, 
como o conjunto da cultura material 
e imaterial que identifica uma deter-
minada comunidade e território. 

O autor Appadurai refere que:  a cultura não é só aquilo que se 
tem por tradição, mas também o que se constrói. 
(Appadurai, 2004)
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Se, no entanto, o design influencia a cultura, proporcionan-

do mudanças, e muda o comportamento da sociedade, então 

tens uma séria responsabilidade nesta era do consumo e da 

informação, na era de cada vez maior uso do design, e de ainda 

maior poder dos media para promover o teu design (Childers, 

1990).

Mas será possível criar produtos sustentáveis que reflitam 
uma identidade cultural e que consigam competir com os 
produtos provenientes de outros países?

A Europa, pela grande diversidade cultural que a caracteriza e 

distingue, é uma prova de que diferentes formas de pensar e 

de operar podem coexistir. É perfeitamente possível manter 

vários níveis de identidade, tanto local, nacional e transacional 

(Montaña, 2004, pp.36).

Apesar das fragilidades estruturais da indústria portuguesa e 

da sua condição periférica, Portugal tem no design um registo 

eficaz que permite enquadrar a criação de produtos de eleva-

do valor acrescentado, dando-lhe assim mais possibilidades 

de competir em mercados saturados em termos de oferta. 

De forma a demonstrar a importância do valor acrescentado 

dado pelo design aos produtos e o impacto que tem na ex-

pansão económica, veja-se o exemplo do Japão. O Japão é um 

país sem passado industrial e sem recursos naturais, como o 

petróleo, materiais nucleares, ou matérias-primas para a tradi-

cional indústria pesada. Apenas 15% do seu solo pode ser usado 

em maior ou menor escala para a agricultura ou habitação. O 

país está ainda sujeito a tremores de terra e tem uma popu-

lação que excede os 120 milhões. O Japão mais do que nin-

guém, prova que a economia do mundo se tornou na econo-

mia dos produtos. O Japão tornou-se no maior exportador de 

produtos e o maior investidor em oportunidades de produto 

(Loek Van der Sande apud Ferreira, 2002, pp.24).

Na auditoria realizada pela Monitor Company, no âmbito do 

Fórum para a Competitividade, Michael Porter, defende que, 

Portugal não conseguira competir reproduzindo o sucesso dos 

outros. Este modelo poderá ter funcionado no caso do Japão e 

existem com efeito certos aspetos que Portugal poderá im-

portar da experiência japonesa. No fundo, Portugal tem que 

descobrir em si próprio o que possui de único, especial e ref-

erenciado por forma a competir nessas vertentes (Porter, 1994, 

pp.16).



Esta questão, de ser fundamental para Portugal descobrir o que 

possui de único, é essencial e remete para a temática central 

desta investigação. O que Portugal possui de realmente único 

é a sua cultura, como afirma o autor Loek van der Sande:  A 

cultura é também uma projeção para o futuro. 

A inclusão de cultura como pilar da definição de desenvolvi-

mento sustentável (UCLG, 2011), permite pensar no designer 

como mediador cultural, como agente de mudança social, 

económica e cultural. 
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III. DESENVOLVIMENTO PROJETUAL



No presente capítulo é apresentada a empresa onde se realizou 

o estágio, a Grestel. É caracterizado o material utilizado, o grés, 

e os processos de fabrico implementados.
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3.1   A GRESTEL - PRODUTOS CERÂMICOS S. A.

A Grestel - Produtos Cerâmicos S.A. sediada na zona industrial 

de Vagos, no distrito de Aveiro, foi fundada em 1998 e iniciou 

a sua atividade em 1999 com 12 trabalhadores. Encontra-se 

inserida no ramo da indústria cerâmica, no subsetor cerâmica 

utilitária e decorativa. 

A fase inicial da empresa foi uma fase caracterizada, essen-

cialmente, por fortes investimentos no desenvolvimento do 

produto e das capacidades produtivas, uma vez que a empresa 

sempre acreditou que o principal fator de distinção seria apos-

tar na inovação e diferenciação do produto. 

A região onde a fábrica se encontra implementada possui uma 

forte tradição no setor da cerâmica, facilitando o acesso à mão 

de obra especializada bem como às principais matérias-pri-

mas necessárias. Também o posicionamento geográfico desta 

região, oferece vantagens ao nível da acessibilidade, uma vez 

que se encontra próxima de uma zona portuária comercial e 

com o acesso a importantes estruturas rodoviárias.

A empresa conseguiu, ao longo dos últimos 10 anos, atingir 

um contínuo crescimento económico e superar os diver-

sos obstáculos causados pelas mais variadas condicionantes 

económicas, maioritariamente através da exportação. Desde 

o início da sua atividade que a empresa se dedica à expor-

tação, por essa razão, o seu processo de internacionalização 

iniciou-se desde cedo. A Grestel apercebeu-se dos handicaps 

associados à sua atividade e conseguiu aperceber-se das van-

tagens que a criação de uma marca própria representaria para 

a empresa, principalmente no colmatar das barreiras impostas 

pela internacionalização, visto que se trata de um fenómeno 

frágil e que exige um esforço contínuo.

É uma empresa fortemente vocacionada para os mercados 

externos, exportando atualmente 98% da sua produção.

A Grestel produz e comercializa uma vasta gama de formas de 

louça de mesa e acessórios em grés fino, inseridas no segmen-
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NOVA

NÓTOS 
BY CHRISTIAN TORTU

LE JARDIN 
BY CHRISTIAN TORTU
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figura 7 Conjunto de imagens de coleções da Grestel

https://www.costanova.pt/pt/
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to de oferta tableware e kitchenware. Traduz-se em peças de 

mesa, pratos, chávenas, travessas e serviços de mesa, também 

peças utilizadas na cozinha para preparação de alimentos. O 

core business da empresa consiste no desenvolvimento de 

produtos por encomenda, ou seja, na modalidade de private 

label. Este tipo de desenvolvimento assenta na produção me-

diante os requisitos do cliente, isto é, o Design, as característi-

cas e a própria marca pertencem ao cliente. Trata-se de uma 

modalidade de negócio mais segura pois existe, desde logo e 

por definição, o escoamento da produção. A Grestel contrariou 

um dos principais riscos inerentes a esta modalidade, que con-

siste na acomodação, através de constantes desenvolvimentos 

técnicos e de design.

A empresa acredita que este é o principal fator de diferenciação 

em relação à concorrência e que possibilitou entrar em con-

traciclo com o panorama da indústria cerâmica, mesmo num 

ambiente de enorme instabilidade económica mundial. Surge 

assim uma aposta, desde sempre, na pesquisa de novas fórmu-

las para atingir, cada vez mais, uma matéria-prima de elevada 

qualidade e consequentemente um produto final tendencial-

mente mais fino e resistente. Há ainda uma mais-valia que ad-

vém da grande incorporação de mão-de-obra, nomeadamente 

no acabamento manual das peças. 

O design de artigos é um fator decisivo de distinção e compe-

titividade que lhe permite atingir, quer o tradicional e  rústico, 

mas também o contemporâneo e sofisticado.

A Grestel possui uma gama muito diversificada de formas que 

apresentam características próprias em que todas as peças são 

finalizadas manualmente. Para este efeito, a empresa conta 

com um gabinete de design e um laboratório que permitem a 

constante inovação do produto, uma vez que o mercado deste 

subsetor é caracterizado pela existência de uma forte pressão 

comercial. Os ciclos de vida do produto são cada vez mais 

curtos, tornando, deste modo, imperativa a constante inovação 

e adaptação às novas tendências, oferecendo aos clientes, um 

alargado leque de opções. Esta estratégia permite, ainda, con-

tornar a ameaça da produção originária do Extremo Oriente e 

de outros países emergentes. Porque é uma empresa que reúne 

as variáveis oferecendo um produto que se distingue pela sua 

elevada qualidade associada a um design próprio, sujeito a 

constantes novos desenvolvimentos, bem como reúne algu-

mas vantagens tratando-se, não só, de um produto português 

reconhecido pela sua longa tradição na área da cerâmica, mas 

também por se localizar na Europa que é fortemente associada 

à tradição, requinte e a questões relacionadas com o respeito 

pelas normas laborais, de qualidade e ambientais. 

RIVIERA 
BY CHRISTIAN TORTU

MADEIRA

APARTE
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3.1.1   SINGULARIDADE DA MARCA

Grande parte do sucesso desta marca está no seu design que 

está sempre a par das tendências internacionais e saber usar a 

tradição a seu favor, pode-se observar na figura 7. A sua filoso-

fia é a da tradição contemporânea, de um verdadeiro enxoval 

à moda antiga que sobrevive ao tempo, pronto para ser usado 

em qualquer época e em qualquer ocasião. A aposta passa 

sempre por um conceito intemporal, para que as peças possam 

ser combinadas e misturadas entre si, tanto, na forma como na 

cor. A sua singularidade, deve-se ao aspeto tosco e manual dos 

acabamentos que é propositada. Cada peça percorre uma linha 

produtiva, nasce nas mãos dos modeladores de gesso, é con-

formada a partir de moldes, e acaba nas mãos de um dos 700 

trabalhadores que colocam asas nas chávenas ou que decoram 

os pratos. 

O sucesso que a marca está a alcançar é um forte incentivo 

para continuar a inovar no campo tecnológico, na qualidade 

dos materiais e na versatilidade dos produtos, sempre rela-

cionados com a decoração da mesa e com uma alimentação 

saudável e mediterrânica.

Numa união perfeita entre a tradição e a tecnologia, abraça o 

estilo atlântico e mediterrâneo na sua plenitude. - Grestel

3.1.2   RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Adotam a filosofia de um crescimento sustentável, usam um 

sistema de monocozedura a elevada temperatura que reduz o 

consumo energético e as emissões de gases para a atmosfera. 

Utilizam matérias-primas naturais locais para elevados padrões 

de qualidade e redução da pegada ecológica. Os seus produtos 

amigos do ambiente, recicláveis e reutilizáveis. Fazem um uso 

dos recursos energéticos de maneira eficiente e inovador ao 

nível da gestão e reciclagem de resíduos. Como os moldes de 

gesso que se tornam resíduo e são reciclados e transformados 

num subproduto da indústria de gesso projetado. Também to-

das os desperdícios de pasta cerâmica, o conhecido caco, que 

a Grestel se desafiou a reaproveitar e a criar uma própria pasta 

sustentável, o ECOGRÉS, como um subproduto, fechando as-

sim o ciclo do seu processo produtivo, e até o ciclo de vida dos 

seus produtos cerâmicos. 

Assim com a globalização, onde os negócios, os mercados e 

os fabricantes operam à escala global, é evidente que o setor 

industrial cerâmico só tem sustentabilidade se se conseguir 

diferenciar pela inovação. 
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A Grestel foi distinguida pelo prémio EDP porque é uma 

empresa que demonstra ter conseguido melhorias de eficiên-

cia energética e de produtividade em resultado da adoção de 

métodos e processos elétricos adequados, bem como na im-

plementação de boas práticas ambientais .Como referiu Antó-

nio Martins da Costa, administrador da holding EDP, este dina-

mismo representa aquilo que é o envolvimento das empresas 

naquilo que se pretende que seja uma economia mais sus-

tentável para os cidadãos, as indústrias e os serviços produtivos 

deste país. A Grestel foi distinguida entre 267 candidaturas, 142 

da categoria Indústria, reflexo da sua melhoria nos domínios 

da eficiência energética e sustentabilidade ambiental com o 

arranque da terceira unidade fabril – Grestel III - no início do 

ano. Com uma área coberta de 11.000 m2, a construção da nova 

fábrica foi pensada e concebida com uma preocupação pela 

eficiência energética e qualidade ambiental ao mais alto nível, 

sendo dotada de materiais e equipamentos que utilizam de for-

ma racional a energia, resultando numa poupança energética 

superior a 30%. 

3.1.3   INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Significa isto que a continuidade do sucesso do setor da 

cerâmica dependerá do modo como a empresa é capaz de 

afirmar apostas fortes, consistentes e integradas de reforço 

simultâneo dos seus níveis de qualidade, inovação e em-

preendedorismo. Torna-se, portanto, ilusório pensar que 

inovação sem qualidade, ou inovação sem empreendedorismo 

nos irá levar a algum lado interessante em termos de com-

petitividade. Tendo em linha de conta o seu atual perfil de 

inovação, possa continuar a fazer um caminho de sucesso 

sustentável e bem sustentado. Tendo em linha de conta um 

passado repleto de conquistas, mas sempre na pesquisa de 

novas oportunidades. O desenvolvimento deste projeto vem 

contribuir e validar esta reflexão. 
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3.1.4   GRÉS

O grés é um material feito a partir de argila de grão fino, plásti-

ca, sedimentária e refratária, que suporta altas temperaturas. O 

grés vitrifica entre 1150 °C e 1300 °C, sendo que neste intervalo 

de temperaturas o feldspato atua como material fundente. As 

argilas utilizadas na composição do grés não são tão brancas 

ou puras quanto as de porcelana o que possibilita uma gama 

variada de cores. Após o processo de cozedura tornam-se 

impermeáveis. A sua resistência mecânica e química é baixa, 

limitando a sua utilização. 

As características técnicas mais importantes do grés são: a re-

sistência ao desgaste físico, valores baixos de absorção de água, 

alta resistência mecânica, a resistência ao ataque químico, a 

dureza superficial, a resistência ao congelamento, a resistência 

à compressão e o isolamento a descargas elétricas estáticas 

(Heck, 1996).

Numa época em que as indústrias preparavam a transição de 

formulações de pastas vermelhas para pastas brancas e a insta-

lação de linhas de monocozedura, nasce o grés.

O objetivo da cozedura é essencialmente conferir aos produtos 

resistência mecânica, dureza e outras qualidades necessárias 

ao seu uso. Surge assim a necessidade de introduzir os com-
postos fundentes à composição, são geralmente minerais, 

que fundem a temperaturas relativamente baixas, originando 

uma fase líquida mais ou menos reativa, cuja tensão superficial 

promove a aproximação entre as partículas que não fundiram. 

Durante o arrefecimento, o líquido que rodeia as partículas 

torna-se num vidro e promove a sua ligação e, consequente 

figura 8 Grés em pó

https://www.costanova.pt/pt/
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consolidação dos produtos (Baptista,1992).

Os compostos inertes têm o objetivo de evitar retrações exces-

sivas na secagem e na cozedura das pastas cerâmicas argilo-

sas. O inerte mais utilizado é o quartzo, sob a forma de areia, 

mineral mais resistente química e mecanicamente, aumenta 

a refratariedade da pasta, diminui a plasticidade, diminui a 

retração na secagem, o que se reflete num menor risco de 

aparecimento de fissuras melhorando a secagem, aumenta a 

resistência mecânica em verde e em seco, reduz a retração e a 

porosidade das peças cozidas.

A preparação da pasta cerâmica consiste fundamentalmente 

na combinação equilibrada de matérias-primas plásticas e não 

plásticas, sendo a sua composição essencial para obter um 

produto final de qualidade, isto é, pretende-se que o produto 

final tenha as características tecnológicas exigidas. 

3.1.5   O PROCESSO PRODUTIVO

Define-se um processo como uma sequência de etapas ou 

procedimentos que visam a transformação de matérias-pri-

mas em produto final. Num processo de produção de cerâmica 

tradicional, podemos encontrar as seguintes etapas: a prepa-

ração de pasta, conformação, secagem, vidragem e cozedura. 

Sendo o processo de produção da Grestel de monocozedura, 

onde apenas numa etapa se completa a cozedura do vidrado e 

da decoração.

O processo produtivo começa com o desenvolvimento de 

um novo produto. O cliente escolhe o produto ou linha de 

produtos que deseja, de seguida o Departamento de Design 

procede ao desenvolvimento, estudo e elaboração do forma 

e respetivo desenho técnico. Após elaboração do desenho, 

este é encaminhado para o Departamento de Modelação que 

cria o modelo em gesso com auxílio do desenho técnico. Este 

modelo em gesso é avaliado pelo Departamento de Design 

e o Departamento das Amostras para assegurar que está em 

concordância com o requerido pelo cliente. De seguida é feito 

o molde da peça, conformadas algumas amostras para estudo 

do processo de fabrico, e é validada a geometria e ergonomia, 

em conjunto pelo Departamento de Design e de Amostras. 

Este estudo tem como propósito a obtenção de informações 

relevantes para a produção da peça e tem uma duração de 

aproximadamente de duas semanas. Concluída esta etapa, a 

peça obtida é enviada e apresentada ao cliente a fim de obter a 

aprovação para produção. 

Ao iniciar a produção, em primeiro lugar com a madre elabo-

rada na modelação, são fabricados os moldes para os dife-
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rentes tipos de conformação. A escolha do tipo de confor-

mação depende fundamentalmente das características do 

produto, tais como geometria e dimensões. A conformação 

pode ser utilizada pelos processos de conformação por prensa 

RAM, conformação plástica por roller 14 , enchimento por via 

líquida 1 ou enchimento de alta pressão. O tipo de pasta a uti-

lizar depende do processo de conformação: para enchimento 

é utilizado pasta líquida 15 , e para as máquinas roller e prensas 

RAM é usada pasta plástica, de um tarugo corta-se uma lastra.

A conformação por prensas RAM consiste na prensagem 

de pasta plástica. É utilizado um molde de gesso permeável 

constituído por duas partes. A matéria-prima, de um tarugo 

é cortado uma lastra, é colocada no molde inferior, depois é 

aplicada uma pressão entre as duas partes do molde que, por 

prensagem, confere a forma da cavidade interna à pasta. A 

desmoldagem da peça conformada envolve a injeção de ar. No 

processo de prensagem existe a necessidade de humedecer 

a superfície do molde de forma a controlar a adesão da pasta 

e facilitar a desmoldagem da peça. A quantidade de água no 

interior dos poros do molde terá de ser reposta sempre que se 

verificar que o molde se encontra demasiado seco e a des-

moldagem ficar dificultada. O excesso de pasta, a apara, deve 

ser removido pelo operador, posteriormente, estes excessos de 

pasta são reintroduzidos no processo de fabrico após extrusão 

na fieira, ajustando o teor de humidade. 

No processo de conformação por máquinas Roller, a pasta, 

também de um tarugo é cortada uma lastra, é comprimida 

contra a superfície de moldes de gesso por uma cabeça metáli-

ca, o calibrador, adquirindo, por deformação tangencial, a 

forma da superfície do molde e da cabeça. A retração da peça 

durante a secagem permite a sua fácil desmoldagem do molde 

de gesso. Este processo está limitado à conformação de peças 

com um eixo de revolução, o eixo de simetria deve ser coin-

cidente com o eixo de rotação da forma. Como, por exemplo, 

pratos, chávenas e saladeiras. 

Caso a geometria das peças seja mais complexa, usa-se um 

processo tradicional, o processo de Olaria. Com os passos 

seguintes: o enchimento de moldes; a formação de espessu-

ra; a remoção do excesso de pasta; o seu endurecimento, e a 

abertura do molde. As duas fases mais importantes do proces-

so de enchimento são a formação de espessura e o endureci-

mento da pasta. Durante a formação de espessura, a superfície 

em contacto com o molde solidifica à medida que perde água. 

Numa segunda fase, a de consolidação, a eliminação de água 

continua até que o corpo atinja uma consistência que permite 

a peça ser retirada do molde e o seu manuseamento.

figura 9 Prensa RAM. Fotografia da 
autora.

figura 10 Roller. Fotografia da autora.

figura 11 Olaria. Fotografia da autora. 

14 A designação de máquina roller em 
linguagem comum é conhecida por 
contramoldagem.

15 A designação de enchimento por 
via líquida em linguagem comum é 
conhecida por Olaria.
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Depois da conformação, independente do processo, é 

necessário eliminar a água residual das peças, chamada a 

secagem de verde, antes da etapa de acabamento. No fim de 

uma primeira secagem as peças são encaminhadas para as 

mesas de acabamento onde são retiradas as rebarbas pre-

sentes nas peças, limpo o excesso de pasta e são eliminadas 

imperfeições e alisadas com o auxílio de esponjas molhadas, 

cosoante a geometria das peças. Também é nesta fase que 

se processo à colagem de detalhes, como por exemplo asas. 

Finalizando este processo, as peças vão secar novamente, 

chamada a secagem de branco, para retirar a água introduzida 

durante o acabamento. Atualmente, a empresa possui máqui-

nas de conformação por roller que permitem o acabamento 

automático da peças, a máquina rebarba e esponja a peça. Para 

o outros processos é utilizado o acabamento manual.

Na etapa de vidragem e decoração, os vidrados, os engobes e 

os corantes têm de ser preparados previamente em laboratório 

para a sua aplicação. O processo de vidragem pode ser man-

ual, por mergulho ou de forma semiautomática, dependendo 

da geometria e da finalidade da peça. Este processo confere a 

permeabilidade e o brilho às peças. No fim da vidragem a peça 

ainda não possui as propriedades, em particular a resistência 

mecânica e porosidade, necessárias à sua utilização, sendo 

necessária uma etapa de cozedura a alta temperatura, a uma 

temperatura próxima dos 1180ºC. É aqui que a combinação do 

processo físico e químico ocorre, conferindo à peça as suas 

características funcionais, técnicas e estéticas. Isto é consegui-

do através da utilização de fornos contínuos ou intermitentes 

em que a temperatura e atmosfera de cozedura são controla-

dos a cada instante do processo.

Após a cozedura as peças são retiradas do forno, são separadas 

as peças sem defeitos das com defeitos. As peças com defeitos 

pouco acentuados são sujeitas a retoque e voltam a ser cozi-

das. As peças consideradas sem defeitos seguem diretamente 

para a embalagem, onde são expedidas para o cliente. 

No Apêndice A encontra-se um fluxograma do processo pro-

dutivo. 
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“(…) as empresas têm feito um esforço para particularizar a pro-

dução em função do consumidor, indo ao encontro das espe-

cificidades da cultura local onde querem inserir-se. Esta atitude 

tornou-se num imperativo ou numa estratégia de mercado, 

que revela maturidade das empresas e uma perceção da reali-

dade cultural contemporânea positiva, porque hoje a população 

mostra-se menos addressable como um todo e mais ativa por 

grupos (Miller, 1987, pp.10). 

A abordagem ao tema do projeto através de uma metodologia 

etnográfica constitui a aproximação prática e conceptual do 

designer ao consumidor, no sentido em que é a forma como 

ele vê os outros a usar os objetos, que constitui a motivação 

dos seus projetos. Os designers não desenham para os produ-

tores, mas para os consumidores (Dormer, 1997, pp.117). Tal como 

no processo tradicional, este projeto é desenvolvido em função 

do consumidor e do território para o qual se projeta, a cultura 

nipónica.
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3.2   PROPOSTAS

Durante a realização do estágio na empresa foram desempen-

hadas várias tarefas e projetos que refletem o papel da equipa 

de design de produto na empresa, bem como o seu quotidiano. 

No decorrer deste período foram várias as intervenções em di-

versos projetos, no entanto só se achou pertinente relatar sobre 

o projeto de dissertação. 

Como se aferiu nos capítulos anteriores, a cerâmica debate-se 

atualmente com a crescente competitividade e o impacto 

provocado pela abertura de mercados à concorrência externa, 

nomeadamente, da concorrência proveniente do mercado 

asiático. As propostas apresentadas nasceram da necessi-

dade de enfrentar novos desafios impostos pela globalização 

e definir o seu posicionamento nos mercados internacionais. 

Foi necessário realizar um estudo prévio do mercado, e uma 

análise das características culturais do país.

Debateu-se com quatro temas que correspondem a quatro 

áreas de atuação em que a empresa pretende principiar. A em-

presa encontra-se vocacionada para os mercados externos, ex-

portando 98% da sua produção, com esta internacionalização 

estão inerentes barreiras ou condicionantes.

Quatro territórios foram propostos, e para cada território uma 

abordagem diferente foi pedida. 

1. Barro Negro de Bisalhães, desenvolvimento de peças de 

forno;

2. Japão, desenvolvimento de um serviço de chá; 

3. Índia, exploração de cores e texturas;

4. América do Sul, exploração de padrões.
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Dentro de cada tema foi pertinente proceder-se à recolha de 

técnicas tradicionais, à recolha de peças cerâmicas típicas, in-

teressantes de redesenhar ou de abordar. Com esta exploração 

foram-se revelando afinidades que levaram à conceptualização 

do projeto de dissertação. Revelou-se pertinente só apresentar 

a pesquisa dos dois primeiros temas, visto que o conceito do 

projeto nasce da fusão das potencialidades culturais destes dois 

territórios.

3.2.1   BARRO NEGRO DE BISALHÃES

“Vila Marim das panelas

Quintela dos pucarinhos

Mondrões são dos mal assados

Bisalhães dos bem feitinhos.” 

Quadra popular

Num levantamento das regiões onde se produzia e continua a 

produzir barro negro, estão as freguesias de Lordelo, Mondrões, 

Vila Marim e Parada de Cunhos, centros oleiros do norte do 

País. 

É na roda do oleiro que nascem estas peças tão tradicionais 

que são cozidas num forno escavado no subsolo a 900º. Para 

ajudar na cozedura coloca-se uma rama de pinheiro verde a 

arder em cima das peças. Depois de cozidas, são cobertas de 

caruma, musgo e terra, abafando-se para que não se liberte o 

fumo. Este processo ancestral e tão natural, em que a pasta está 

em contacto direto com a natureza torna esta cerâmica pe-

culiar, até porque a comida sabe melhor quando é feita nestas 

peças, comentam os populares. É esta forma quase primitiva 

de cozer o barro que dá a cor negra que caracteriza a ancestral 

olaria de Bisalhães. Há muitos oleiros que trabalham na roda, 

mas a parte da cozedura é o que torna as peças tão únicas e es-

peciais. Depois de modelada e seca, a pasta tem uma coloração 

cinzenta, e quando sai do forno, fica preta.

figura 12 Composição de fotografias de cozedura em forno aberto
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Por observação direta constatou-se que acabam por se difer-

enciar dois tipos de loiça, a grosseira e sem brilho, que é apel-

idada de churra, por exemplo: a assadeira, o pote, o cântaro, e 

o alguidar para o arroz. Enquanto a afogada e fina, como por 

exemplo: as bilhas de segredo, o cantil de rosca, vaso de argo-

las, jarra de asa, pachorra, e os pucarinhos. As mais decorativas, 

como as 14 bilhas de segredo, os vasos de argola, os pucarinhos 

de peito, são peças minúsculas outrora oferecidas pelos namo-

rados às donzelas que os guardavam na liga ou ao peito, agora 

são usadas como lembranças ou colocadas nas capas dos 

estudantes universitários. Depois de moldadas, utiliza-se uma 

pedrinha, chamada de gogo, em que os populares usam para 

recriar flores, folhas, estrelas, espirais, ziguezagues, que ficam 

cravados no barro.

“Pucarinho é jogado

pelo ar, de mão em mão, 

Traz e leva segredinhos

Até se quebrar no chão.” 

Quadra popular

“Com barro vil, assombro da olaria.” 

Guerra Junqueiro

14 A bilha de segredo apresenta uma pequena 
abertura,, local onde se pousa os lábios, por 
onde pode passar a água. Para se beber sem nos 
molharmos é necessário tapar um furo escondido. 

figura 13 Composição de imagens da tipolo-
gia da loiça de barro negro
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BARRO + BISALHÃES = BIZARRO

Uma das inspirações portuguesas são o grupo Bizarro.

A modernização e comercialização de novas formas e con-

ceitos em barro preto é o principal objetivo deste projeto. Os 

Bizarro dão forma à matéria-prima da olaria preta da aldeia da 

freguesia de Mondrões, concelho de Vila Real, convertendo 

as tradições em peças contemporâneas, para a levar a novos 

mundos. 

Existiam vários fornos comunitários nas vilas da região trans-

montana, que toda a comunidade fazia uso de, mas com o 

tempo estes são cada vez menos. Este projeto tem como 

objetivo preservar este método tradicional de cozedura em 

forno aberto. Os Bizarro começaram o seu processo de desen-

volvimento, como eles dizem: 

(...) primeiro no papel, depois nas mãos dos que receberam o 

saber-fazer desde muito cedo e, por fim, a ida dos objetos para 

o forno comunitário, onde a cozedura demora cerca de três 

horas. 

O principal objetivo deste projeto é o de garantir que esta 

tradição não passa para o esquecimento, preservando-a. A 

estratégia de projeto passa por aproximar a tradição a novas 

realidades e a diferentes culturas, para conseguir sensibilizar o 

mercado e os consumidores a esta arte tradicional, e ao mes-

mo tempo, mostrar as capacidades deste barro e as mais-valias 

face a outras cerâmicas já no mercado. figura 14 Composição de imagens dos
produtos Bizarro

https://www.bisarro.pt/bemvindo/
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3.2.2 JAPÃO

Numa pesquisa sobre os métodos tradicionais da cerâmica 

oriental, estão muito presentes várias técnicas de decoração 

singulares e métodos de cozedura, que por semelhança com 

outras técnicas de outros temas, restringiu-se a sua discrição.

Na cidade de Bizen, BIZEN WARE, tem uma história de mais 

de mil anos, o seu processo é produzir cerâmica cozida sem 

vidrado. São as mudanças de temperatura durante uma co-

zedura arcaica a lenha, num forno noborigama 14 , que, muitas 

vezes produzem mudanças inesperadas na cor e efeitos de su- 

perfície das peças. Como se pode observar na figura, a primeira 

peça é crua e tem uma coloração cinzenta, a segunda também 

crua, está envolvida por uma palha de arroz, e a terceira já é a 

peça cozida com um padrão conferido por essa palha. O que 

torna característica esta técnica é a cor, isto deve-se ao fato

do barro desta zona possuir um alto teor em ferro, sendo uma 

matéria-prima que não é recetiva quimicamente ao vidrado. 

Devido à baixa resistência ao fogo, não pode suportar mu- 

danças rápidas de alta temperatura, por isso a cozedura é feita 

lentamente durante um longo período de tempo, 10 a 14 dias. É 

usado pinheiro vermelho na cozedura porque a sua resina per- 

mite atingir temperaturas mais altas. Se menos lenha for usada, 

a chama possui mais oxigénio, o que torna as peças com uma 

cor mais acastanhada. Estas características fazem desta técnica 

especial e única.

O mestre do chá, Toyotomi Hideyoshi prefere peças pro- 

duzidas com esta técnica de cerâmica por ter uma excelente 

capacidade de reter o sabor do chá e o calor, devido ao ferro na 

argila. Estes factos levaram à pesquisa sobre o consumo do chá 

no Japão.

ENCONTRO DE CHÁ = CHAKA OU CHAJI 

O chá é uma filosofia associada à religião Budismo Zen, esta 

cerimónia do chá começou por ser um momento de intervalo 

da guerra neste país, até que se tornou um hábito nipônico. 

Cada cerimónia pode durar até quatro horas, e possui vários 

utensílios característicos, os dogu:

> Kukusa, um lenço de seda;

> Chawan, a taça;

> Natasume ou Chaire, o contentor para o chá em pó; 

> Chasen, o batedor para preparar o chá;

> Chashaku, a espátula para servir o chá em pó;

> Chakin, pano para limpar a taça;

 http://www.dai-kura.com/en/hiiro

figura 15 Bizen ware

figura 16 Composição de imagens da
cerimónia do chá

14 Forno milenar oriental, é um forno 
a lenha com câmaras interligadas 
que conseguem atingir temperaturas 
superiores a 1300º.

https://panorama-index.tumblr.com/
post/118698339168
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> Hishaku, concha de bambu;

> Kensui, recipiente para a água suja; 

> Kama, panela de ferro;

> Furo, braseiro.

É uma atividade tradicional no qual o Matcha - Camellia Sinn- 

ensis, chá verde em pó, é preparado cerimonialmente e servido 

aos convidados. Todos os chás japoneses são verdes, o que 

quer dizer que o processamento das folhas é feito rapidamente, 

para evitar o processo de fermentação natural. É cultivada à 

sombra das copas das árvores, o conhecido shade-grown.

É tradicionalmente preparado com um chasen, uma espécie 

de batedor, em água quente até criar uma espuma suave. É um 

chá que possui benefícios como ser antioxidante, e permitir a 

desaceleração do organismo humano. O matcha é extrema- 

mente amargo e por isso é acompanhado com um doce, os 

doces tradicionais de mocho com recheio de feijão azuki.

Apesar de numa primeira fase de descoberta de conceito se 

terem explorado quatro temas, restringiu-se o foco em dois 

temas, o Barro negro de bisalhães em Portugal, e o culto do 

chá no Japão. Durante este processo descobriram-se afini-

dades nas suas tradições e no seu processo de produzir peças 

cerâmicas. A semelhança no processo de cozedura arcaica a 

lenha, que produz peças cerâmicas sem vidrado, confere 

características aos materiais que enaltecem os sabores. Tendo 

isto em conta, considerou-se interessante e desafiante explorar 

a nível projetual. 

O projeto de estágio tornou-se uma simbiose a nível concep-

tual de dois territórios que se perfazem. Assim numa segunda 
fase revelou-se pertinente perceber de que maneira estes dois 

territórios se influenciam. E explorar a identidade do design 

japonês e do design português, com o fim de definir o conceito 

final.

figura 17 Composição de imagens: 
Chá Matcha e doce tradicional 
japonês

https://panorama-index.tumblr.com/
post/118698339168



53

Herança Cultural e Sustentabilidade: Design de um Serviço de Chá para a empresa Grestel

3.3 IDENTIDADE DO DESIGN JAPONÊS E PORTUGUÊS
JAPÃO

O isolamento geográfico do Japão permitiu a organização de 

uma cultura milenar e tradicional, caracterizada pelo respeito à 

Religião e à moral, e pela disciplina, características que indivi-

dualizaram a sua cultura material. Este contexto foi abalado 

pela II Guerra Mundial e obrigou o país a abrir-se para o exte-

rior.

É no encadeamento dos acontecimentos do pós-guerra que

a disciplina do design surge no Japão, sob clara influência da 

América do Norte. O Japão pós-guerra era uma país fragilizado 

e, sob domínio norte-americano, entendeu que o investimen- 

to na industrialização era o meio de ser reorganizar.

Nos anos 50 o Ministério do Comércio e Indústria iniciou uma 

campanha de promoção do design. Em 1952 surgiu a Asso- 

ciação japonesa de Design Industrial, entidade responsável 

pela atribuição de bolsas de estudo a estudantes de design para 

a Alemanha e América do Norte., que foram depois integrados 

nas companhias de produção em massa de bens domésti-

cos. A América do Norte representava o principal mercado de 

exportação e, por essa razão, o conceito de styling do Design 

americano foi o molde pelo qual o Design japonês se regia. Por 

outro lado, a escassez de matérias-primas e a necessidade de 

financiar a sua importação, obrigou o país a exportar produ- 

tos de carácter étnico. A introdução da industrialização, a um 

ritmo acelerado, e o desejo de afirmação no mercado global 

conduziram a uma perda das típicas formas de vida do país, 

com práticas culturais características do ocidente.

A descoberta do individualismo ocidental fascinou uma pop- 

ulação, que vivia, e ainda vive, confrontada com uma elevada 

taxa de concentração populacional e falta de espaço, gerando 

novos comportamentos sociais e novas necessidades, a que

o design japonês respondeu com eficiência em miniaturar 

produtos, portabilidade e ao desenvolvimento de produtos 

multifunções. Com a diminuição da influência do styling 

americano, na década de 70, os japoneses voltaram-se para as 

influências pop do design italiano, mas mantendo o purismo e 

funcionalidade característica (Sparke, 2009, pp.11-40).

Na realidade, através destes produtos é difícil estabelecer uma 

ligação propositada entre o design moderno com o Japão 

tradicional. Essa preocupação em apresentar característi-

cas ocidentais adaptadas às condições da realidade cultural 

japonesa, era mais evidente na Arquitetura do que no Design. 

Embora alguns designers, também, o tenham feito é difícil ten- 

tar caracterizar a identidade do design japonês. No Japão são 

as grandes insígnias industriais - Canon, Sony, Toshiba, Hon-
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da, Yamaha, Nissan, Olympus, Sharp, Suzuki - que definem 

o perfil do design. Mesmo que para a conceção dos produtos 

tenham contribuído nomes como Luigi Colani (1928), Jasper 

Morrison (1959) ou Enzo Mari (1932). É uma sociedade virada 

para o anonimato das marcas, mais que para os produtos assi-

nados por um autor.

A firma Muji, fundada em 1980, leva esta atitude ao extremo, 

comercializando uma gama de produtos japoneses modernos 

sob o lema Back to our origins, into the future. Mas ao con- 

trário das grandes marcas que se apoiam na tecnologia, a Muji 

tenta representar o regresso às origens da cultura japonesa, 

numa reação ao consumismo desenfreado. A firma tem como 

base o conceito japonês kanketsu, que significa simplicidade 
e sobriedade. Uma proposta que se baseia no preço baixo e na 

qualidade levada dos produtos realmente úteis, acompanhada 

de uma filosofia de ausência de marca. Todos os produtos são 

fabricados a partir de materiais ecológicos ou desperdícios, 

nos tons e texturas originais. Não são empregues logotipos ou 

rótulos, apenas etiquetas que indicam os materiais e país de 

origem, os produtos são, a par das lojas, o principal veículo de 

comunicação da marca.

O autor Jeremu Aynsly dá o exemplo do conjunto de candeei-

ros Akari projectado por Isamu Noguchi (1904-1988). A combi- 

nação da forma e dos materiais oferece uma fusão de signifi- 

cados: o sol nascente é o símbolo nacional do Japão, e Akari 

significa iluminação em Japonês. O bambu e o papel artesanal 

- Shoji - são materais - utilizados na versão original - essen-

ciais na construção da casa tradicional japonesa, e o candee-

iro é, claramente, influenciado pelos tradicionais candeeiros 

de papel de arroz utilizados pelos pescadores japoneses. Ao 

mesmo tempo que incorpora estes elementos nacionais, foi 

trabalhada pelos fabricantes para se tonar num objecto prático 

e acessível no mercado internacional (Aynsly, 2000).

O trabalho da artista de cerâmica japonesa Misa Kumabuchi, 
ela usa as suas peças de cerâmica para criar pequenas festas de 

chá onde as pessoas se reúnem sobre a matcha - uma versão 

descontraída da cerimónia do chá. Há muito ruído no nosso 

quotidiano. As cerimónias de chá japonesas podem ser sere- 

namente bonitas e um pouco tortuosas ao mesmo tempo. Os 

rituais e a precisão são inegavelmente restritivos, mas o ato de 

se reunir num espaço pequeno, sentar-se em silêncio e de- 

sacelerar para compartilhar uma malga de chá com um grupo 

de pessoas pode se mostrar transformador. O objetivo desta 

artista é levar as pessoas a compartilhar chá e a desacelerar. 

https://www.remodelista.com/posts/mushimeg-
ane-books-matcha-party-in-japan/

figura 18

figura 19

figura 20

Banco Muji

Candeeiros Akari

Performance de cerimónia do chá

https://www.muji.eu/pages/online.as-
p?lan=uk&ShopSel=y&sec=19&sub=120&pid=7199

http://www.moderndesigninterior.com/2018/02/
akari-isamu-noguchi-lamp.html
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A cultura nipónica é bastante peculiar, no sentido em que, tem 

demonstrado uma capacidade especial em absorver e adaptar 

novas ideias às condições da sua realidade cultural. Os concei- 

tos de tradição e inovação mantêm-se de algum modo, numa 

ponte entre o passado e o presente, num sentido de continui- 

dade da tradição. A cultura urbana, dinâmica, sofisticada e 

original, em constante contacto comercial e assimilação de in- 

fluências exteriores, consegue manter o seu carácter distintivo. 

O design japonês assume que deve estar ao serviço de todos 

os aspetos da vida moderna, sem deixar de ser um meio visual 

de expressar valores culturais. E é a globalização tecnológica, 

que alterou radicalmente o contexto japonês, que permite que 

estes produtos façam parte do quotidiano de lares por todo o 

mundo. Que fez com que o Design Japonês deixasse de seguir 

influências exteriores para ser ele a ditar tendências.

PORTUGAL

A eclosão do design em Portugal só viria a acontecer nos anos 

50-60, através dos esforços dos arquitetos Conceição Silva

e Frederico George e, sobretudo, de um grupo de designers 

portugueses, entre os quais se citam os nomes incontornáveis 

de Daciano da Costa (1930-2005), Maria Helena Matos (1924), 

António Garcia (1925), Sena da Silva (1926-2004), Sebastião 

Rodrigues (1929-1997), Cruz de carvalho (1939), Carmo Valente 

(1930), Miria Tovoila (1933), Eduardo Afonso Dias (1939), entre 

outros.

Segundo Rui Afonso Santos, foi o esforço destes criadores, em 

aliar a sabedoria acumulada por séculos de tradição de artes 

decorativas à notória qualidade das manufaturas portuguesas 

de mobiliário, vidro e cristal, faiança e porcelana, e têxteis, que 

permitiu uma renovação formal e a criação de novos produ- 

tos, desenhados especificamente para a produção industrial 

nacional. Mas é Daciano da Costa (1930-2005) a figura mais 

marcante deste grupo de designers portugueses, devido ao seu 

entendimento do design como um prolongamento da própria 

arquitetura, afastando o conceito de design como sendo a 

elaboração de elementos meramente decorativos e, principal-

mente, pelas primeiras linhas seriadas de mobiliário de tra-

balho e de escritório - Linha Cortez 81962), Linha Prestí-
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gio (1962), Linha Dif (1971), Linha LNEC/CB (1971), produção da 

Longra. A obra de Daciano da Costa, que abriu ateliê na década 

de 60, demostra que houve design em Portugal a partir dessa 

altura de forma mais sistemática, fazendo a ponte entre projeto, 

a produção, a comercialização, e o quotidiano das pessoas. O 

seu trabalho foi marcado por uma pesquisa formas de carácter 

racionalista, sob visíveis influências da herança bauhausiana, 

mas também aberta às propostas da Escola de Ulm, especial- 

mente de Tomás Maldonado (1922) e Max Mill (1908-1994), 

atenta às insuficiências do panorama industrial coevo e ao 

desafio criativo e social da sua ultrapassagem (Santos, 2005, 

pp.322).

Em Portugal destacam-se figuras como: Fernando Tavóra 

(1923-2005) que reinterpretou as técnicas e materiais tradicio-

nais. Siza Vieira (1933) que, desde os anos 50, estendeu a sua 

linguagem racionaliza à prática do design, tendência comum 

nos arquitetos e designer formados na Escola do Porto, como 

Eduardo Souto Moura (1952), Adalberto Dias (1953) e Manuel 

Carvalho de Araújo (1961) que exploraram a depuração formal, 

o contraste de materiais e a revisitação do passado numa pers-

petiva inovadora. (Santos, 2005, pp.325)

Na divulgação de novas interpretações design foi essencial a 

atividade de Manuel Reis na sua loja Atalaia (1981), espaço onde 

se mostrava uma reveladora coleção dos designers: Pedro Silva 

Dias (1963), com um trabalho caracterizado pela sofisticação, 

simplicidade formal e valor funcional; Filipe Alarcão (1963) 

com uma linguagem mínima e esporádica preocupação com 

a reciclagem; Fernando Sanchez Salvador (1953), que explorou 

a tradição artesanal sob formas escultóricas; Margarida Grácio 

Nunes (1953), que alia á tradição artesanal o contraste de ma- 

teriais; Grupo Infrações que produzem peças semi-artesanais 

e comercializam-nas em pequenas séries numa linha recetiva 

aos estímulos da cultura visual contemporânea e dotada de 

uma vertente lúdica de redesign que assume uma notá-

vel condição francamente escultórica associada a propostas 

provocadoras de uso e função. (Santos, 2005, pp.327)

O trabalho produzido por Bordalo Pinheiro, na Fábrica de 

Faianças das Caldas da Rainha, permite considerá-lo como 

um dos pioneiros do design em Portugal. A louça artística de 

Bordalo Pinheiro é como documento de génio estético da 

nossa raça, e depois da poesia de Garrett a obra mais bela, mais 

comovente e mais expressiva da arte do nosso século. (Ortigao, 

1943, pp.276-277)
https://www.zarahome.com/pt/zara-home/new-
in/serviço-de-jantar-vegetais-bordalo-pinhei-
ro-c1020161832p301142595.html

figura 22 Coleção Bordalo com Zara Home. 

http://www.mude.pt/colecoes/colecao-da-

ciano-da-costa_3.html

figura 21 Protótipos louças em esmalte Dona
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3.4. OS PORTUGUESES E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 
JAPONESA

Nambanjin é o nome que os japoneses dão aos portugueses, os 

conhecidos bárbaros do sul.

O Japão situa-se no extremo este do continente asiático, e é 

composto por 6851 ilhas. Dessas, 4 formam a maior parte da 

sua área, Hokkaido, Honshu, Shukoku e Kyushu.

O Japão, com a monarquia mais antiga do mundo, é a única 

constituição que não permite a guerra, com uma cultura mile- 

nar, moldada pelos conflitos constantes, desenvolveu-se uma 

sociedade com princípios muito fortes.

Da mesma maneira que os portugueses contribuíram para a 

construção da identidade japonesa, também foram os por- 

tugueses o objeto de contraste, com ideias diferentes ao seu 

país, que contribuiu para que os japoneses construissem uma 

identidade própria.

A chegada dos portugueses ao Japão em 1543 permitiu apre- 

sentar ao mundo ocidental a cultura japonesa e apresentar ao 

Japão a cultura ocidental. Os encontros entre os Portugueses

e os Japoneses no séc. XVI tiveram um papel importante na 

história do Japão. Para além de estabelecerem relações comer- 

ciais entre os dois países e de levarem o Cristianismo ao Japão, 

os Portugueses proporcionaram o primeiro contacto com uma 

cultura diferente e com o outro, contra o qual a identidade 

japonesa começou a ganhar forma. Sendo dois países que se 

tornaram historicamente indissociáveis. (Matsuda, 1965, pp. 

10-11) A chegada de Francisco Xavier ao Japão como primeiro 

missionário é um marco histórico nos encontros entre Euro-

peus e Japoneses. A missão de Alessandro Valegnani, sucessor 

de Francisco Xavier, ao governante japonês Hideyoshi em 1590, 

deu ímpeto, à presença dos Portugueses no país e, de acordo 

http://www.museudearteantiga.pt/colecoes/arte-da-expansao/biombos-namban

figura 23 Biombo, representação comercialização portugueses e japoneses

figura 23 Vetor do território do Japão.
Imagem da autora
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com um relato da época, “em pouco tempo tornou-se moda 

ser português em tudo” (Boxer, 1979, pp. 42).

Alguns autores atribuem o sucesso inicial dos Portugueses no 

Japão a uma afinidade natural entre os dois povos, por terem 

um clima semelhante e partilharem uma grande afabilidade. 

Também por prezaram a carreira das armas, a curiosidade e 

fascínio provocados pelo contacto com uma cultura diferente 

devem ter desempenhado um papel determinante na atração 

que os Japoneses sentiram pelos primeiros Europeus com 

quem contactaram. Os Japoneses importavam sobretudo seda, 

ouro, veludo, cerâmica e exportavam prata e objectos feitos em 

lacre.

Em 1570 foi fundada a cidade Nagasaki, embora o Japão seja 

bastante montanhoso, todas as cidades se estendem pelas 

poucas planícies existentes, com excepção de Nagasaki, uma 

cidade que nasceu das necessidades do comércio marítimo 

português. Sobre o domínio de Omura Sumitada os portu-

gueses usavam o porto de Nagasaqui, a partir de 1571. Na- 

gasaqui tornou-se a cidade dos Cristãos e o refúgio para os 

Japoneses convertidos ao Cristianismo, expulsos das suas 

terras por terem abraçado a fé cristã. Luís Frois conseguiu 

construir uma igreja, situada numa colina de Nagasaqui, numa 

mistura do estilo Japonês e Europeu.

Em 1592, os Espanhóis tinham começado a dirigir-se ao 

Japão vindos das Filipinas juntamente com frades francisca- 

nos que rivalizavam com os Jesuítas. Em 1609, chegaram os 

Holandeses, em 1613, os Ingleses. A chegada destes europeus e 

as suas rivalidades fomentaram a má vontade em relação

à presença dos Portugueses e de outros Europeus, no país à 

evangelização que eles promoviam. Não havia dúvidas que

o comércio que os Portugueses proporcionavam interessava 

ao Japão, mas, como não era possível separar o comércio das 

atividades religiosas e o número de convertidos aumentava 

cada vez mais, a decisão de expulsar os Nambanjin foi tomada.

Ficaram pormenores portuguesas na cultura do Japão, inclu- 

sive encontramos semelhanças no vocabulário japonês com 

palavras portuguesas. Como Bisuketto - biscoito, kompeitou 

- confeitos ou doces, shabon - bola de sabão, kasutera - bolo 

tipo pão de ló, tabako - tabaco, Botan - botão, pan - pão, 

Chiken namban - frango panado. 15

https://www.japan-guide.com/e/e4955.html

figura 24 Conjunto imagens cultura nipônica

15 Informação consultada em: http://
embaixadadeportugal.jp/pt/
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3.4.1 TESTEMUNHOS SOBRE OS PORTUGUESES, OS JAPONE-

SES E A CERIMÓNIA DO CHÁ

O Padre jesuíta João Rodrigues (1561-1633) refere que:

“Como entre os costumes políticos deste reino o principal entre 

os Japões e em que metem o resto do seu primor seja o uso

de convidar a beber chá, assim também se esmeram na fábri- 

ca do lugar onde o dão aos hóspedes com particular edifício, 

caminho ou entrada a ele, acomodados ao fim que tem que é a 

sossegada contemplação das coisas naturais no ermo.”

O Padre Eisai, (1141-1215) ensinou que o chá é uma filosofia, 

muito associada ao budismo Zen, “o chá e o Zen têm o mesmo 

sabor.” E que “A casa do chá era, normalmente, uma estrutura 

muito tosca, feita em madeira, instalada no jardim do senhor feu-

dal. Os convidados entravam nela, depois de se despojar- em de 

todas as suas armas e demais utensílios, por uma porta baixa, que 

a obrigada a se acocorarem, num gesto de humildade perante 

o dono da casa. Sobre uma esteira, são colocados os utensílios 

para a cerimónia, que pode prolongar-se por horas: um fogareiro 

a carvão, uma chaleira de ferro, um recipiente com água fresca 

para ir acrescentando, uma pequena caixa de laca - ou um pote 

de cerâmica - com o chá em folhas moídas, uma pequena vas-

soura para mexer e, naturalmente, as taças para o servir.”

A visão de quem esteve em contacto de perto com a cultura 

nipónica, os seus hábitos e costumes, revelou-se interessante de 

apresentar para colocar a visão do leitor em contexto à me- dida 

que lê este documento sertir-se mais próximo e recetivo à men-

sagem.
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3.5 VALORES ESTÉTICOS DA CULTURA NIPÓNICA

Pretende-se apontar com brevidade alguns períodos históri- 

cos e valores estéticos da cultura japonesa que se consideram 

relevantes de analisar para o desenvolvimento do conceito de 

projeto. De forma a compreender o contexto cultural do País, 

os japoneses começaram por ser caçadores-recolectores pale- 

olíticos e rapidamente escalaram, tornando-se na civilização 

que exponenciou a produção de cerâmica.

No período Jomon, Jomon quer dizer corda, assim denom- 

inado devido ao padrão de cordas reproduzido na produção de 

peças cerâmicas, como se observa na figura 25. A confecção 

simplista e virtuosa, com ramos, cordas e palha, cercada por 

rochas demostrava propensão por materiais naturais que 

eclodiam nos então considerados míticos espaços sagrados. 

Naturalmente, é uma peça de olaria primitiva, feita da forma 

mais artesanal possível.

No Período Kamakura em 1185, Época Feudal. De forma a con-

trariar o clima instável da nação nipónica, foram consolidados 

elementos culturais como: a escrita chinesa que transfor-

mou-se em escrita japonesa Kana; surgiram diferentes tipos de 

pintura; também surgiram valores estéticos próprios,

como o okashi e o mono no aware, uma estética que continua 

muito presente no Japão contemporâneo. A mono aware, é 

expressa através do simbolismo da natureza, é um sentimento 

que reforça a ideia e convicção da necessidade e coexistên- 

cia sustentável entre o ser humano e a Natureza, os japoneses 

acreditam que provêm da Natureza e a ela retomam, o princí- 

pio da transformação ao invés da perda (Martins, 2017, pp.26).

Exaltamos novas formas de compor e usar cores na pintura, 

através das suas linhas sinuosas, fluidas e elegantes; pro- 

duções artesanais de lacas, cerâmicas e porcelana. A sua Arte 

abrange uma gama ampla de áreas como a pintura, a escultura, 

a caligrafia, a música, o artesanato, a cerâmica, a arte da con- 

feção, da espada, arte do chá, do arranjo floral, da jardinagem e 

do tingimento de tecidos. (Okano, 2010, p.375)

 Outro valor estético próprio é o Wabi, considerado sinónimo 

de inquietude e melancolia, que se traduz na sobriedade e 

envolvência da escuridão. Foi na arte da cerimónia do chá que 

a noção de wabi se desenvolveu. O ritual da cerimónia do chá 

é o simples ato de fazer e beber o chá, no entanto, cria um es- 

paço-tempo em que os variados sentidos do ser humano são 

aguçados, no qual prevalece a estética do mínimo essencial. 

Esta prática propícia a paz interior, a introspeção e relaxamen- 

to, a par da exaltação do conceito de simplicidade extrema 

https://www.wikiwand.com/pt/Per%C3%ADo- 
do_Jomon

figura 25 Taça funda com asas. Cerâmica 
Jomon(século XX a.C.)

https://www.modaemoda.pt/copia-quioto-i-cap- 
ital-da-imaginaca?lightbox=dataItem-jzznuibj

figura 26 Miyashita Zenji, período Hensei (1989) 
Grés com barro colorido em dégradé

Eiraku Wazen (1823-1896) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ei- 
raku_Wazen_-_Tea_Bowl_-_Walters_49608_-_ 
Profile.jpg

figura 27
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https://www.modaemoda.pt/copia-quioto-i-capi-
tal-da-imaginaca?lightbox=dataItem-jzznuibj

Taça de chá, Japão, período Heisin (1948
Grés vidrado cor de cobre (temmoku)

https://www.pamono.eu

figura 29

figura 28

Porcelana de Arita, período 
Edo (1640-1650)

Note-se na figura 28 que a peça de cerâmica ostenta já a apli- 

cação do vidrado em chumbo, marca da influência da Coreia 

do Sul, e as suas cores características.

Na figura 27 denota-se as marcas da influência chinesa, que 

chegava com o comércio marítimo, onde são visíveis a forma 

de um pássaro e a sugestão de movimento que lhe está as-

sociada. A decoração com aves, peixes e recriações do quo-

tidiano são os motivos dominantes da cerâmica, como ob-

servamos na figura 27. Nesta época, a cerâmica atingiu outro 

nível de evolução, é a passagem da olaria à porcelana, numa 

combinação da técnica coreana com o estilo chinês. O Japão 

aproveitou o embargo que a China fez ao comércio externo 

para, através dos mercadores holandeses, fazer chegar a sua 

produção ao Ocidente.
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Hoje em dia realizar a cerimónia do chá é um passatempo 

popular, as cerimónias são realizadas em salas tradicionais 

japonesas em centros comunitários culturais ou em casas 

particulares. A cerimónia do chá é um ritual que pode demorar 

até quatro horas. E possui vários utensílios, como referidos no 

capítulo 3. 

3.6   A CERIMÓNIA DO CHÁ = SADO

Sado é a nome japonês para a cerimónia do chá.

É uma atividade cultural japonesa que envolve a preparação 

cerimonial e apresentação de matcha, chá verde em pó. O 

Budismo Zen foi uma influência primária no desenvolvimento 

da cerimónia do chá. Depois de ser importado da China, o chá 

verde era bebido nos mosteiros e na elite guerreira governante 

do século XII no Japão. O chá foi primeiro bebido como uma 

forma de medicina, e foi absorvido nos mosteiros como um 

meio de se manter acordado durante a meditação. As primeiras 

formas de cerimónia do chá eram, em grande parte, ocasiões 

para a exibição ostensiva de utensílios preciosos em grandes 

salões, ou festas nas quais os participantes adivinhavam a 

origem de diferentes chá.

A essência da cerimónia do chá japonesa reflete-se em quatro 

princípios: harmonia, com outras pessoas e com a natureza; 

respeito, dos outros; pureza, da mente e dos sentidos, e 

tranquilidade, paz de espírito e apreciação da abundância da 

natureza. Além disso tem o espírito de omotenashi,  palavra 

japonesa para a hospitalidade. 

https://panorama-index.tumblr.com/
post/118698339168

figura 30 Conjunto de imagens da cerimónia do chá.
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Nesta composição de seis imagens observa-se momentos 

característicos da cerimónia do chá, os seus utensílios em 

uso, a disposição destes e a interação da figura humana com o 

espaço e os acessórios. O Chasen, batedor de bambu, permite 

obter um matcha mais suave. O Chashaku, é utilizado para di-

vidir a quantidade de pó de matcha antes de mexer com água 

quente com o Chasen na Chawan, taça. Observe-se que a Cha-

wan tem  um diâmetro apropriado ao uso do Chasen, batedor 

do matcha, permitindo o movimento ideal de misturar.

Ainda conseguimos ver o Natasume ou Chaire, o contentor 

para o chá em pó; o Chakin, pano para limpar;  A Hishaku, 

concha de bambu para retirar a àgua a ferver da Kama, panela 

de ferro; Assente no Furo, braseiro.

https://panorama-index.tumblr.com/
post/118698339168

figura 31 Conjunto de imagens da cerimónia do chá.
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3.6.1      MORFOLOGIA DAS TAÇAS DE CHÁ

A escritora Bonnie Kemske, em Why the shape of tea bowls 

are so important?, refere que devido à maneira característica e 

singular japonesa de pegar e levantar a malga de chá, com as 

duas mãos a agarrar num movimento direto à boca. As Malgas 

de chá japonesas não são muito grandes e tendem a ter formas 

agradáveis de se agarrar. Ao usar uma malga de chá, o sentido 

do tato e da visão estão em grande importância, as mãos sen-

tem a peça de uma maneira muito sensorial sendo a textura da 

peça um ponto importante na escolha da malga para a cerimo-

nia, também visualmente absorverem a cor e possíveis relevos 

e decalques, sendo uma das características do processo de 

beber o chá o desacelerar. 

As taças de chá possuem muitas formas diferentes, como se 

pode observar na figura 33. Uma característica que nos chama 

à atenção é que não possuem pegas devido à maneira singular 

de serem pegadas. 

https://panorama-index.tumblr.com/
post/118698339168

figura 32 Conjunto de imagens da cerimónia do chá.
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As taças de chá possuem zonas especificas na 

sua morfologia inerente às diversificadas taças 

de várias épocas e artesãos. 

> 1 MIKOMI: A visto do interior da taça.

> 2 KUCHI ZUKURI: O bordo da taça. 

> 3 CHAKIN. 

> 4 CHASEN: zona lateral onde o Chasen (bat-

edor) toca.

> 5 CHADAMARI, CHA DAMARI: Zona onde o 

fim do chá vai assentar. 

> 6 CHAKIN ZURI.

> 7 CHASEN ZURI

> 8 KODAI WAKI: A divisão entre o frete o cor-

po da taça.

> 9 KODAI UCHI: Zona entre o frete. 

> 10 KODAI: O frete.

> 11 KOSHI

> 12 DO

https://panorama-index.tumblr.com/
post/118698339168

figura 33 Conjunto de imagens da cerimónia do chá.



66

Universidade de Aveiro Mestrado em Engenharia e Design de Produto

A escolha do serviço de chá a  ser utilizado na cerimónia de 

chá é influenciada pelas estações do ano e pela tipologia de 

chá. As formas das taças de chá são consideradas sazonais. As 

taças baixas e de bordos largos, são utilizadas no verão, quando 

se pretende que o chá arrefeça rapidamente. As taças estreitas 

e altas são usadas no inverno, quando se pretende que o chá 

permaneça aquecido por mais tempo. 

A escolha do tipo de chá a consumir também um fator difer-

enciador. O chá Ryokucha e a Sencha, são servidas em tigelas 

semicirculares ou em forma de sino, cujo bordo largo e cônca-

vo permite que o aroma se difuse mas permaneça facilmente. 

Estas são as formas principais e mais comuns para servir o 

Matcha. É uma forma que permite que o Chasen - o batedor de 

chá de bambu tenho espaço para ser trabalhado com facilidade 

e misturar eficientemente a água e o chá verde em pó, sem 

entornar. O chá Bancha e hojicha,  são habitualmente servidos 

num Yunomi, com uma forma alta e larga, com as paredes 

mais espessas, ajudam a manter o chá aquecido durante mais 

tempo. Dependendo da ocasião, alguns chás são servidos 

numa forma rara, como as taças de chá em forma de diamante.

Bonnie Kemske, refere que “Many have only a vague under-

standing of how tea bowls are used, or the history and philos-

ophy that underlies them. Wanted to know how such a foreign 

ceramic form had became so important and prevalent in our 

ceramic culture.” A autora ao partilhar desta curiosidade de 

saber de que maneira estas formas tão singulares e milenares 

se tornaram tão importantes e predominantes na cultura 

cerâmica no mundo inteiro, motiva o desenho deste projeto. 

As qualidades sensoriais que as taças japonesas possuem , é 

uma caracteristica que influenciou o desenvolvimento deste 

projeto. Com o objetivo de retratar esta percepção sensorial e 

mostrar como a cerâmica consegue recriar os mesmos senti-

mentos de uma cerimónia do chá, onde tudo sai da sua mente, 

exceto a consciência do objeto que possuímos nas mãos.

https://panorama-index.tumblr.com/
post/118698339168

figura 34 Conjunto de imagens da cerimónia do chá.



67

Herança Cultural e Sustentabilidade: Design de um Serviço de Chá para a empresa Grestel

3.7  INFLUÊNCIAS E INSPIRAÇÕES

Apresenta-se projetos que tiveram como força motriz resgatar 

os valores e saberes significativos dos lugares que se encontra-

vam em risco de se perderem, onde existiu a leitura dos terri-

tórios por parte dos novos designers.

DESENHAR A TRADIÇÃO

É um projeto que se iniciou em 2005, promovido pela CEN-

CAL, na sequência do reconhecimento, realizado por esta 

instituição, da necessidade de atualizar os produtos dos oleiros 

do lugar, de forma a corresponderem às novas exigências do 

mercado. A experiência surge com a ambição de assegurar a 

sustentabilidade das olarias de S. Pedro de Corval, pela con-

quista de novos mercados. 

O objetivo que os ajudaria a conceber peças novas, possivel-

mente com maior aceitação junto dos compradores habituais 

de peças de olaria tradicional, e ainda com a eventual possi-

bilidade de conquista de novos mercados. Tudo isto visava 

a utilização dos mesmos processos de fabrico, ainda que se 

equacionasse a hipótese de otimizar ao máximo o processo, 

as tecnologias de fabrico envolvidas, para garantir a melhor 

qualidade possível. 

A VIDA PORTUGUESA

A Vida Portuguesa é um projeto que resgatou produtos 

quase esquecidos, representativos da nossa história, da nos-

sa memória histórica coletiva, e tornou-os apetecíveis para o 

consumidor contemporâneo, de tal modo que o aumento da 

procura pudesse ajudar a recuperar a manufatura portuguesa. 

A Vida Portuguesa tem como filosofia, revelar o quotidiano de 

uma época e revelar a alma de um país. Como a Catarina Por-

tas diz “Estes produtos são nossos. Estes produtos somos nós.”

Catarina Portas acredita que é altura de repensar os atos de 

consumo, começando por refletir sobre os tipos de produção 

e de comércio que a globalização trouxe. Como a autora diz: 

“Quando digo que o comércio é um ato político é porque 

quando uma t-shirt custa dois euros alguém está a pagar muito 

caro esse preço que para mim é muito barato. Saber apresentar 

esses produtos e contar uma história é tentar proporcionar uma 

experiência” (Portas, 2009).

http://pedrita.net/portfolio/coelhos-alentejanos/

figura 35 Desenhar a tradição

https://www.avidaportuguesa.com

figura 36 Loja a Vida Portuguesa
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PROJETO TASA

“Para quê inventar o que já está inventado?”

É um projeto que observa os modos de fazer e usar de uma 

comunidade para tentar apreender os seus usos e costumes, 

o seu sentido e razão de ser. Por trás de cada objeto, de cada 

utensílio, existe uma história que se encontra esquecida. 

Queremos agora recuperar estas histórias e ensaiar uma nova 

continuidade. Esta recolha de memórias dispersas é desen-

volvida de uma forma dinâmica as artesãs locais, com o obje-

tivo de reiniciar projetos estagnados e recuperar identidades 

perdidas. Estes agentes possuem um saber singular e ancestral 

que é necessário resgatar e materializar novas funcionalidades, 

contribuindo para a criação de mais-valias. Os resultados desta 

ação serão apresentados como propostas originais de novos 

objetos, feitos a partir de materiais e técnicas genuinamente 

portuguesas como a madeira de oliveira e alfarrobeira, a pedra 

de xisto, a cortiça, a empreita de palma e de esparto, a cestaria 

de cana ou a olaria. Esperamos que estas novas propostas pos-

sam contribuir para o resgate de uma autenticidade perdida. 

(Nascimento, 2009)

MASAYO AVE

A autora Masayo Ave, trabalha com combinações de materi-

ais, explora as qualidades emotivas nos materiais industriais 

trabalhados de forma artesanal, pela sua observação e manipu-

lação criativa dos materiais. Mas explora o material com as suas 

características próprias, utilizando o seu potencial intrínseco, 

e depois, seguindo uma lógica industrial, faz com eles produ-

tos confortáveis que conciliam emoção com a sofisticação da 

tecnologia da produção industrial.

HELLA JONGERIOUS

O trabalho de Hella Jongerious caracteriza-se pela vontade de 

misturar o passado com o presente, aliando técnicas artesa-

nais e novas tecnologias. Um desejo de estabelecer um traço 

de união entre mundos produtivos, que à primeira vista pare-

cem intimamente ligados, mas que no entanto se ignoram. 

Nos produtos de cerâmica ela desenha motivos picotados 

como se fossem feitos à máquina de costura, criando linhas de 

ponteados na superfície, que enche com silicone coloridos, ou 

cose como bordados na superfície de um prato, que se prolon-

gam para a toalha, ficando o seu lugar à mesa. Esta autora tem 

https://www.avidaportuguesa.com

https://www.masayoavecreation.org

http://www.jongeriuslab.com/work/prince-and-
princess

figura 37

figura 38

figura 39

Projeto Tasa

Toft Cushion

Prince and Princess
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um papel pertinente na sociedade ao trabalhar sobre o valor 

intrínseco dos objetos, fazendo simultaneamente a reflex-

ão sobre a cultura material contemporânea e o valor que lhe 

atribuímos.  

CLONED IN CHINA

O projeto vasos Cloned in China, da autoria dos designers 

italianos Odoardo Fioravanti, Carlo Franzato e Roberto Gali-

sai, faz a reflexão sobre o contacto cultural e conceptual entre 

a cultura ocidental e oriental. Abordam-se questões como os 

modelos culturais e estéticos de ambas as regiões, a natureza 

dos produtos e o contexto em que existem, a forma como po-

demos partilhar ambas as realidades sem confrontos. Mas mais 

importante ainda, se haverá uma fusão de culturas ou a defesa 

das origens, contrariando a globalização. 

http://editora.pucrs.br/anais/apcg/edicao10/Carlo.
Franzato.pdf

figura 40 A forma das ideias, vasos Cloned in China
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O projeto visa o desenvolvimento de um serviço de chá, 

através da interpretação de um ou mais objetos da cultura de 

um país em que a natureza da forma é explorada, juntamente 

com a componente sustentável. Foram realizados vários ex-

ercícios exploratórios e um levantamento de projetos próximos 

a esta temática, que deram seguimento à elaboração deste pro-

jeto. A análise e organização da informação resultante destes 

exercícios, levou à seleção do conjunto de objetos, e à conse-

quente construção das peças da coleção através da modelação 

cerâmica.

Numa visão industrial do projeto pretende-se enquadrar esta 

arte tradicional num novo projeto e criar nova oportunidade de 

diferenciação para o mercado, um mercado em que se torna 

cada vez mais urgente a necessidade de inovação. Desde início 

é encarado como um desafio sendo que estamos a falar de 

um choque cultural entre duas formas diferentes de encarar o 

produto, por um lado temos o Design que se concentra, entre 

outras coisas na produção industrial, tendências e normas a ser 

respeitadas. Por outro, temos o artesanato em que cada peça é 

diferente, o conhecimento é passado de geração em geração e 

goza de uma liberdade criativa e formal, possibilidade de fazer 

parte na revitalização de uma arte.
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3.8   PLANO DE EXPERIÊNCIAS

Como já se referiu o projeto visou o desenvolvimento de uma 

coleção de peças de chá, um serviço de chá. Através da inter-

pretação de objetos do quotidiano japonês e português, em 

que a natureza fundamental da forma é explorada, juntamente 

com a narrativa e a componente sustentável.

Foram realizados vários exercícios exploratórios e um levan-

tamento de projetos inspiradores relacionados a esta temática, 

que deram seguimento à elaboração deste projeto. A análise e 

organização da informação resultante destes exercícios, levou 

à seleção do conjunto de objetos, serviço de chá, e à conse-

quente construção das peças da coleção através da modelação 

cerâmica.
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“O designer efetua o ato de desenhar não como comunicação 

com outros, mas para perseguir uma linha de pensamento. 

Enquanto a imagem do desenho é desenvolvida, esta permite 

ao designer ‘ver’ novas possibilidades e constatar problemas.” 

(Lawson, 2005,pp. 266).
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3.8.1   DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE PRODUTO

Em reunião sistemática com o departamento de design da 

empresa, no qual me encontrava inserida, percebeu-se a per-

tinência dos temas, após toda a análise exploratória e mapea-

mento de tradições.

O desenho ilustrativo teve a função de desmontar, comparar e 

ensaiar possibilidades e centrou-se na descoberta de formas, 

para o contacto com utilizadores e contextos reais. O desenho, 

meio metodológico de trabalho, é tratado aqui como meio de 

investigação e não apenas de representação, com o objetivo 

de criar especulações construtivas e a sua materialização em 

novos produtos.

“O Desenho não só anuncia, atribuindo visibilidade ao invisível, 

revelando-o, como enuncia, adquirindo ele próprio uma forma 

que é em si mesma materialização de ideias e conteúdo pros-

petor de verdade.” (Providência, 2012, pp. 17-18). 

A repetição do desenho esquemático foi uma das ferramentas 

mais presentes no desenvolvimento deste trabalho, porque 

através desta técnica foi possível encadear e ligar várias ideias, 

facilitando a compreensão do projeto.

A especulação, como um meio de exploração sobre como as 

coisas podem ser e imaginar possíveis futuros, gerar questões, 

propiciar diálogos, ser o condutor ao sentimento e emoção, 

tornar as peças mais desejáveis e humanas, revelou-se um fa-

tor decisivo para o desenvolvimento projetual. Foi um percurso 

bastante enriquecidor e desafiante por me encontrar em con-

texto industrial, e debater o desenho de projeto com designers 

ativos na área. Isto facilitou a organização do conhecimento 

adquirido e encadeou a formalização das peças em grés e con-

sequentemente a criação de um serviço de chá.
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A discussão com os restantes elementos da equipa levou a 

perceber, numa primeira fase, que em termos construtivos, 

uma forma orgânica tinha muitos constragimentos. A ideal-

ização para a forma geral baseava-se no torneamento de um 

modelo de gesso, portanto uma forma de revolução. Num 

segundo momento esboçaram-se várias alternativas na mes-

ma linha de pensamento, continuando a existir pormenores 

orgânicos.

A sequência dos desenhos não é linear, uma vez que se pode 

descartar um raciocínio e começar um novo de imediato.

Numa primeira abordagem, iniciou-se o processo de desenho 

baseado em formas presentes na natureza, mais concreta-

mente no desenho das linhas orgânicas do seixo ou o amon-

toado de seixos. Inspiração que proveio das caracteristicas da 

identidade nipônica que anseia pela harmonia tanto entre a 

natureza e o ser humano, uma harmonia que se baseia na be-

leza e nos valores sensoriais e emocionais. A nível de desenho 

de forma pretendeu-se mostrar isso mesmo. 

figura 41 Esboços exploratórios

figura 42 Esboços exploratórios
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No decorrer do desenvolvimento do desenho que tinha por 

base os seixos, existiu um momento de reflexão. Apesar de a 

nível de processo de fabrico presente na empresa continuarem 

a existir constragimentos, esta temática não ia de encontro às 

tendências de mercado da empresa. Perante esta conclusão, 

em conjunto com a equipa, decidiu-se enveredar por outro 

caminho. Surge a necessidade de encontrar uma narrativa para 

o produto que auxilie no desenvolvimento da forma e sirva de 

base para a tomada de decisões.

figura 43 Esboços exploratórios



76

Universidade de Aveiro Mestrado em Engenharia e Design de Produto

Num segundo momento, optou-se por recomeçar o proces-

so de desenvolvimento, com a utilização de uma narrativa 

associada a toda a envolvência presente na cerimónia do 

chá, aos acessórios presentes, e a sua caracterização históri-

ca, que levaram a novos esboços. Como se encontra descrito 

no capítulo 3 na proposta do tema Japão, a cerimónia possui 

vários acessórios que foram selecionados a nível de forma para 

comecar este processo de desenho, como o Chawan - a taça, 

Natasume ou Chaire - o contentor para o chá em pó, o Chasen 

- o batedor para preparar o chá, Chashaku, a espátula para ser-

vir o chá em pó, a Kama - panela de ferro, e o Furo - braseiro. 

Investigou-se como se procedia a cerimónia, através da ob-

servação de um documentário onde foi possível retirar vários 

apontamentos que influenciaram o desenho. 

Considerou-se interessante a forma da Kama e do Furo, e o fa-

tor do seu empilhamento, como se pode observar na figura 44, 

foi um dos fatores impulsionadores para encontrar a forma. 

figura 44 Esboços exploratórios



77

Herança Cultural e Sustentabilidade: Design de um Serviço de Chá para a empresa Grestel

Nesta fase de desenho, tornou-se relevante perceber que peças 

iam constituir o serviço de chá. Definiu-se como peças princi-

pais, um contentor para a água quente, uma taça para se beber 

o chá e um contentor para armazenar o chá matcha. Mais uma 

vez, por observação do processo da cerimónia, a utilização do 

chasen e da chashaku são dois elementos essenciais e revelam 

a sua pertinência de serem incluidos no conjunto. O chasen é 

um batedor que serve para misturar o chá em pó com a água 

fervida, e chashaku é uma espátula para retirar o matcha. De-

pois de utilizadas, estas peças encontram-se sujas e têm de ser 

pousadas. A fim de solucionar esta questão, desenharam-se 

mais duas peças para complementar o conjunto, tendo em 

consideração a forma e utilização destes dois novos elemen-

tos.

figura 45 Esboços exploratórios
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Por validação da equipa percebeu-se que este seria o camin-

ho no processo a seguir. Definiu-se que a tampa do contentor 

para o matcha teria uma reentrância para pousar o chashaku, e 

que o desenho desta peça seria um fator diferenciador a nível 

de forma no conjunto. Apesar do projeto pretender distan-

ciar-se da tipologia comum de um bule com a sua tampa, por 

motivos de manter o calor e pousar o chasen, incluiu-se este 

elemento no conjunto.

Neste terceiro momento, estudou-se o empilhamento destes 

cinco elementos e as dimensões que cada um teria para o 

conjunto funcionar. 

figura 46 Esboços exploratórios
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Nesta fase do processo de desenho, pelos fatores que tinham 

de ser estudados, tais como volumetrias e encaixes entre ele-

mentos, sentiu-se a necessidade de auxiliar o desenvolvimento 

recorrendo a software CAD 3D.

A metodologia adotada pelos designers da equipa, implica a 

execução de várias modelações 3D, a fim de proceder aos seus 

desenhos técnicos primários, que são posteriormente im-

pressos. De seguida, torna-se possível esboçar por cima dos 

mesmos, repetindo este processo várias vezes até se chegar a 

um consenso de forma. Sentiu-se necessidade de adotar este 

método para validar e ajustar os encaixes entre as várias peças 

e afinar a forma, tanto de conjunto como das peças individual-

mente. 

Na figura 47, note-se o contentor para a água, a malga e o 

contentor para o chá empilhados. Idealizou-se um primeiro 

conjunto com linhas geométricas, porém, uma linguagem 

orgânica aproximava-se mais do conceito definido. No de-

senho do contentor para a água, definiu-se uma zona junto 

ao bordo mais afunilada, visto que seria fundamental garantir 

uma zona para o utilizador manusear a peça. Por outro lado, a 

taça não podia partilhar esta característica com o contentor da 

água, para não dificultar a ação de beber por parte do utilizador.

figura 47 Esboços exploratórios
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A partir destas considerações, esboçou-se uma hipótese em 

que o desenho dos bordos, tanto do contentor de água como 

da taça, são mais abertos para solucionar o problema acima 

constatado. 

Incluiu-se a tampa no contentor do matcha, no qual se estu-

dou dois encaixes; no primeiro conjunto a tampa encaixa por 

dentro do contentor e no segundo a tampa encaixa por fora. 

No que diz respeito à tampa do contentor da água, no primeiro 

conjunto assumiu-se que esta não seria visivel e que estaria 

dentro do contentor, e que o frete 16 da taça ia encaixar no frete 

da tampa, para melhor acondicionamento e estabilidade do 

conjunto. Considerando que o contentor da àgua seria pro-

duzido por enchimento de pasta líquida, percebeu-se que seria 

impossível obter esta geometria. Além disto, existiria a dificul-

dade do utilizador em colocar a mão dentro do contentor para 

retirar a tampa. No segundo conjunto assumiu-se que a tampa 

do contentor seria um prato para colocar o Chasen. Assim 

desenhou-se em função da geometria da tipologia de prato, 

mas logo de seguida se percebeu outra vez a dificuldade para o 

utilizador de retirá-lo. Também se percebeu que para o con-

junto funcionar, as peças que o compoêm teriam de estar mais 

dentro umas das outras, melhorando a sua proporção.

16 O frete é uma zona desvidrada da 
peça para possibilitar o contacto 
com as placas do forno na cozedura.

figura 48 Esboços exploratórios
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Em reflexão com a equipa, identificaram-se os fatores positivos 

e negativos da forma até esta fase. Percebeu-se que a nível 

positivo, o empilhamento das peças funcionava como conjun-

to no espaço; definiu-se que a forma do primeiro conjunto era 

o caminho a seguir e que o encaixe por fora da tampa do con-

tentor do matcha seria a hipótese mais viável. A nível negativo, 

um dos pontos a melhorar foi a dimensão do conjunto que 

tinha uma altura exagerada e o desenho da tampa que ainda 

não se encontrava bem definido.

Procedeu-se assim à definição destes aspetos e à validação da 

nova forma. 

Definiu-se que a tampa do contentor do matcha deveria ser 

colocada com a carrapeta assente na superficie em utilização, e 

que teria uma reentrância para colocar o chashaku. O desenho 

inicial tinha de sofrer alterações, a área de contacto com a su-

perficie tinha de ser maior para tornar a peça estável ao pousar 

o chashaku na reentrância e a geometria devia ser mais coer-

ente com o resto do conjunto. 

Como se observa na figura, o bordo das tampas dos dois con-

tentores tinha de ser aumentado para facilitar o utilizador a 

figura 49 Esboços exploratórios
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retirar as peças. Questionou-se mais uma vez a estabilidade do 

conjunto, surgindo a hipótese de criar saliências nas zonas de 

encaixes entre peças e assumir esta linguagem na geometria 

de todas as peças.

Como solução para a estabilidade do conjunto, alterou-se a 

geometria das peças para permitir o encaixe de umas dentro 

das outras. A estratégia de desenho passou por desenhar cada 

peça em função da geometria da anterior. A partir da forma da 

taça, fez-se um offset da sua curvatura para desenhar a tampa 

do contentor, que por sua vez permitiu desenhar o contentor 

do matcha a partir da taça, e o contentor da água a partir da 

tampa. Desta forma, solucionou-se a questão da altura do con-

junto e a sua estabilidade, melhorando o encaixe entre peças e 

facilitando o uso pelo utilizador. A carrapeta da tampa do con-

tentor foi aumentada para estar em contacto com a superfície.

Numa fase em que todos os aspetos da forma já se encontram 

definidos, avaliaram-se pormenores a alterar para produção. 

A nível de ajustes, o bordo da tampa foi arredondo para não 

ser suscetível de partir ou nicar durante o processo. Ainda se 

aumentou a capacidade do contentor da água para permitir 

guardar o chasen e o chashaku quando o conjunto se encontra 

arrumado.

figura 50 Esboços exploratórios
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Apresenta-se a forma final explodida como resultado de todo 

este processo exploratório, com as peças devidamente identifi-

cadas. O conjunto tem uma altura total de 225 mm.

TAMPA CONTENTOR

h=35 mm

h=62 mm

h=68 mm

h=36 mm

h=150 mm

CONTENTOR DO CHÁ MATCHA

TAÇA

TAMPA 

CONTENTOR ÁGUA

figura 51 Desenho e modelação CAD da proposta
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3.8.2   NOME DO PRODUTO

A nível conceptual revelou-se a pertinência do nome do 

produto ter como inspiração a relação destes dois territórios, 

Portugal e Japão. O produto tem o nome de OITA.

A escolha do nome OITA baseou-se no conceito de cidades 

geminadas. Oita é o nome de uma cidade do Japão geminada 

com Portugal. Cidades geminadas ou cidades irmãs são desig-

nações de um conceito que tem como objetivo criar relações 

e mecanismos protocolares, essencialmente a nível espacial, 

económico e cultural, semelhanças demográficas e ou acon-

tecimentos históricos semelhantes, através dos quais cidades 

de áreas geográficas ou políticas distintas estabelecem laços de 

cooperação. Assinou-se uma declaração conjunta, numa ses-

são solene da assinatura da geminação de Oita, no Japão, com 

Aveiro, em Portugal, como se pode ver na figura 53. 

Existem também outras cidades portuguesas geminadas com 

o Japão. A cidade de Leira com Tokushima, o Porto com Nag-

azaki, Aveiro com Oita, Cascais com Atami, Vila do Bispo com 

Nishi-no-omote, Sintra com Ohmura, Nazaré com Zushi, e 

Abrantes com Hitoyoshi. 17

figura 52 Sessão solene de assinatura da declaração conjunta de Aveiro com Oita
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figura 53 Sessão solene de assinatura da declaração conjunta de Aveiro com Oita

17 figura 52 e figura 53 retiradas do site da 
Câmara Municipal de Aveiro, disponível 
em: https://www.cm-aveiro.pt
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O presente estudo possibilitou a exploração de diferentes 

formas dentro do mesmo conceito, permitindo estudar tipolo-

gias de encaixe, posição das várias peças e empilhamento do 

conjunto. Sempre que existia um novo desenvolvimento de 

forma, este era modelado, eram executados desenhos técnicos 

do conjunto empilhado em vista de corte, e eram impressos 

para discussão com a equipa de Design. Os desenhos técni-

cos eram impressos à escala real, melhorando a perceção das 

dimensões. Este processo de desenvolvimento facilita a comu-

nicação das ideias entre os membros da equipa e fumenta a 

discussão das propostas.

É importante de salientar que os diversos conceitos apresenta-

dos foram desenhados em função dos processos de fabrico 

presentes na empresa, pressuposto que facilitou o processo 

de desenvolvimento deste projeto em contexto industrial. A 

seleção dos elementos teve por base a observação de como o 

objeto reside no espaço, a interação com o utilizador, a com-

ponente estética e exequibilidade de produção. 

Com todos os elementos dos produtos definidos, preparar-

am-se os desenhos técnicos dos produtos para produção, que 

podem ser verificados no Apêndice A.



87

Herança Cultural e Sustentabilidade: Design de um Serviço de Chá para a empresa Grestel

3.8.3   PROTOTIPAGEM

Segundo Relvas (2017) a prototipagem de elementos físicos 

constitui uma das etapas mais importantes no desenvolvimen-

to de projetos. Este é o momento em que a ideia é levada para 

o mundo real, sendo possível testar, comunicar e observar o 

comportamento da peça no espaço. As conclusões retiradas 

da prototipagem vão ser percursoras e decisivas no projeto a 

desenvolver. 

Atualmente o conceito de prototipagem rápida difere dos 

métodos convencionais presente na indústria por se tratar de 

uma manufatura aditiva. A tecnologia de manufatura aditiva 

baseia-se na construção de modelos por sucessivas camadas 

até se atingir a forma final do objeto. Conseguem-se, a partir 

desta tecnologia, peças de maior complexidade geométrica, 

com relativa facilidade de fabricação, com menos desperdício 

de material e até mesmo peças com geometrias impossíveis de 

obter por outros processos. Apesar destes processos possuírem 

algumas limitações em termos produtivos representam grande 

impacto face aos processos convencionais. (Relvas, 2017). 

No mercado encontram-se múltiplos processos de fabrico 

aditivo, a empresa fez o investimento de duas impressoras 

FDM - Fused Deposition Modeling, por ser uma tecnologia de 

mais fácil acesso ao público. Numa fase de inicial de desen-

volvimento de produto, a empresa faz recurso desta tecnologia 

para encurtar prazos de resposta a clientes, por vezes existem 

geometrias novas e desafiantes que requerem mais tempo, por 

parte do gabinete de modelação de gesso, para executar den-

tro dos prazos impostos pelo cliente. Também como uso de 

modelo para o fabrico de moldes em gesso, mais uma vez para 

encurtar tempos de entregas de projetos. Neste momento esta 

tecnologia é utilizada pela empresa como auxiliar ao processo, 

não sendo vista como subtituto dos meios tradicionais. 
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No presente projeto, o facto de se ter à disposição duas impres-

soras tornou-se uma mais valia no desenvolvimento, uma vez 

que permitiu a rápida validação do conceito.Como forma de 

validar a solução desenvolveu-se um protótipo por cada peça 

com o intuito de se analisar a tridimensionalidade da forma, 

com o objetivo de perceber se os encaixes entre as várias peças 

do conjunto necessitam de alterações, se as proporções estão 

corretas em relação ao corpo humano, e se a nível ergonómico 

a geometria das peças necessita de alterações.

Na tampa do contentor de água, optou-se por dividir a peça 

em duas metades e colá-las depois de impressas. Esta abord-

agem foi pensada pela necessidade deste prótotipo de perce-

ber se com esta geometria, a peça encaixava corretamente no 

bule, e por sua vez se a taça encaixava bem nela. Como este 

método de manufatura aditiva requer  material 18 de suporte à 

impressão, como se pode observar na última imagem da figura 

de conjunto, esta deposição de material de suporte não con-

fere um acabamento de superficie com qualidade. O que se se 

coloca-se a peça paralela à mesa de impressão, toda a superfi-

cie interior da tampa iria possuir um acabamento rugoso o que 

dificultava a perceção e validação no encaixe com as outras 

peças, o mesmo aconteciria se se coloca-se a peça com o frete 

paralelo à mesa de impressão. Assim obtivemos uma maior 

superficie da tampa com uma boa definição, no fim foi só colar 

as duas partes. 

Neste seguimento, validou-se a geometria da peça, o encaixe 

no contentor de água e a taça neste protótipo funcionou como 

idealizado. Também se testou o equilibrio do chasen na peça, 

sendo a função desta peça, de tampa do contentor e de prato 

para pousar o chasen. Não sendo necessário efetuar alterações 

ao desenho, foi possível avançar para o gabinete de modelação  

de gesso. 

18 Material de suporte, serve de apoio 
à construção do protótipo, em que 
a sua geometria possui ângulos 
onde o material depositado não iria 
aguentar devido ao declive.

figura 54 Conjunto de imagens do processo de impressão
Fotografia da autora.
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O contentor de água, foi o protótipo que demorou mais tem-

po de impressão. Optou-se por colocar o frete do contentor 

paralelo à cama de impressão, seria a zona onde existia uma 

menor área de má definição de acabamento da superficie, a 

necessidade de um bom acabamento da superfície concen-

trou-se na zona do bordo, nomeadamente no bico. 

Um dos fatores mais importantes de validar pela empresa no 

desenvolvimento de um bule nos seus serviços de chá, é a 

geometria do bico. Quando o utilizador verte um líquido, este 

não deve escorrer pela peça. No seguimento, esta foi uma das 

questões fundamentais de perceber com a impressão deste 

protótipo. Uma das vantagens desta tecnologia obter um pro-

tótipo fisico que permite colocar liquidos e fazer ensaios. Outra 

questão, como se definiu no desenho de projeto que este se ia 

distanciar-se da tipologia comum de um bule, nomeadamente 

o facto de não possuir uma asa, o que pode causar estranheza 

ao utilizador, foi necessário validar a volumetria do contentor, 

nomeadamente a zona mais estreita onde o utilizador manu-

seia a peça. 

Ao manusear o protótipo percebeu-se que seria necessário 

reduzir o perímetro em 10 mm, porque com a medida inicial-

mente definida a ação de verter água era dificultada, acrescia 

o fator a ter em conta do peso da peça cerâmica final com a 

água. Ainda ao verter água percebeu-se que se o bico tivesse 

na ponta uma curva mais acentuada e não fosse plano, a ope-

ração conseguirira ser executada.

Devido ao fator tempo de estágio e a disponibilidade de recur-

sos das empresa, tomou-se a decisão destas alterações serem 

feitas com o gabinete de modelação de gesso na altura de 

modelar o modelo de gesso da peça, usufruindo da experiên-

cia dos modeladores nestes pormenores e do contato com a 

matéria-prima, o que à partida irá influenciar a geometria da 

peça. 

figura 55 Conjunto de imagens do processo de impressão
Fotografia da autora.
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A questão principal a validar no protótipo da taça era o manu-

seamento do utilizador da mesma. Com o mesmo conceito 

do contentor de água de se distanciar da tipologia comum das 

chávenas de chá, portanto não possuir uma asa, a interação 

com a peça e o fator sensorial da matéria-prima nas mãos e 

na boca do utilizador foram a chave do desenho desta peça. 

Portanto validou-se a geometria a partir do manuseamento 

da mesma, com as duas mãos a agarrar a peça, e do bordo na 

ação de beber líquidos. 

Optou-se por colocar o frete do contentor paralelo à cama de 

impressão, seria a zona onde existia uma menor área de má 

definição de acabamento da superficie, a necessidade de um 

bom acabamento da superfície era necessária na zona do bor-

do, e na zona de colocação das mãos. Não sendo necessário 

efetuar alterações ao desenho, foi possível avançar para o gabi-

nete de modelação  de gesso. 

Procedeu-se à impressão do protótipo do contentor de mat-

cha  com o mesmo método de colocação da peça. Era funda-

mental perceber se ao colocar o contentor dentro da taça seria 

fácil para o utilizador a ação de retirar a peça de dentro uma da 

outra, pelo que se concluiu que com esta volumetria da peça 

seria dificil de retirar o contentor de dentro da taça sem inclinar 

estes dois, o que se tornaria um problema tendo em conta se a 

sua função é de armazenar o pó do chá matcha. Uma alteração  

necessária, aumentar em altura 5mm. 

Sobre o mesmo fator de tempo e disponibilidade seria uma 

alteração a realizar já no gabinete de modelação de gesso. 

figura 56 Conjunto de imagens do processo de impressão
Fotografia da autora

figura 57 Conjunto de imagens do processo de impressão
Fotografia da autora
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O protótipo da tampa do contentor do matcha devia ter segui-

do a mesma estratégia de impressão da tampa do contentor 

de água, ao ser impresso como um todo e não em duas partes, 

o material de suporte necessário à correta impressão da peça 

conferiu-lhe um mau acabamento superficial, o que dificul-

tou a validação do encaixe no contentor, e do chashaku nas 

reentrâncias desenhadas. Ainda assim este protótipo permitiu 

perceber que a carrapeta da tampa necessitava de ser aumen-

tada em altura, para quando se retira a tampa esta não escor-

regar. Esta questão só conseguia ser testada idealmente com o 

material real do produto, a cerâmica vidrada tem como carac-

teristica uma superficie brilhante que ofere pouca aderência ao 

utilizador. 

Sobre o mesmo fator de tempo e disponibilidade seria uma al-

teração a realizar já no gabinete de modelação de gesso. A nível 

de estabilidade quando se vira a peça e coloca o chashaku não 

foi necessário fazer alterações. 

Após a realização de todos os protótipos  e a sua análise, discu-

tiu-se alterações a nível ergonómico, de forma individual e de 

conjunto, de estabilidade das peças, e dos encaixes. 

Houve a necessidade de redefinir alguns aspetos do desenho 

da geometria de algumas peças, no entanto não se procedeu 

a alterações significativas no aspeto do produto. Foi pertinente 

a utilização desta ferramenta nesta fase de desenvolvimento 

de produto, porque permitiu anteceder erros de forma que só 

numa fase final do processo se iriam aferir. 

As formas exploradas por via do desenho em conjugação com 

as ferramentas de manufatura aditiva tornam-se um método 

fundamental no desenvolvimento de produto, tendo em conta 

que este processo teve a duranção de cinco dias. 

figura 58 Conjunto de imagens do processo de impressão
Fotografia da autora
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figura 59 Conjunto de moldes do projeto
Fotografia da autora
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3.8.4   PROCESSO DE FABRICO DO PRODUTO FINAL

Todos os moldes e peças foram construídos pela autora, 

através do processo convencional cerâmico presente na em-

presa, material com dose do inesperado nos vários processos. 

Como suporte de registo, a fotografia, foi um método expli- 

cativo e demonstrativo do resultado de várias experiências ao 

longo do processo e peças finais. 

FABRICO DE MODELOS 

A modelação de modelos em gesso é a primeira fase do desen-

volvimento de um produto. O gabinete de modelação de gesso 

recebe o projeto técnico, em escala 1:1, para iniciar o processo. 

Estes são aumentados à escala em consideração com a re-

tração do produto final, para processos diferentes acontecem 

retrações diferentes, como o processo de fabrico utilizado é 

de enchimento por via liquida, a retração do corpo cerâmico 

encontra-se nos 9,5%.  Estes desenhos são baseados no con-

hecimento das transformações físico-químicas às quais a peça 

cerâmica vai ser sujeita durante a cozedura, do enchimento e 

da secagem. É por isso preciso ter experiência e conhecimento 

do material e do processo de produção de modo a lidar com 

os problemas de deformações e de retração que podem existir 

durante as diversas fases de produção. Em apêndice encon-

tram-se o desenhos técnicos de produção utilizados neste 

projeto para os cinco modelos. 

Para se obter o gesso, usa-se a proporção de 1kg de água para 

1.200kg de pó de gesso cerâmico. Prepara-se uma superfície 

de gesso no torno mecânico que irá receber o gesso que serve 

de suporte à peça, de seguida aplica-se um desmoldante para 

que no fim seja mais fácil o modelo se soltar. Utiliza-se cartão 

ou acrílico para fazer uma 19 cofragem, de forma cilíndrica, 

prende-se com uma guita, vaza-se o gesso para essa forma, 

sempre mexendo com a mão, e sentimos que começa a “pux-

ar”, mas não totalmente, pois é mais fácil modelar enquanto ele 

ainda está verde. Utiliza-se diversos equipamentos de mod-

elação, como fretadeiras para iniciar a modelação do gesso no 

torno, como se pode observar na figura 61. Começa-se a retirar 

o material em excesso dando forma à peça, até atingir o mais 

próximo possível a forma final do modelo. Há a necessidade de 

fazer um escantilhão a partir do desenho técnico da peça, sen-

do o negativo da peça que serve para auxiliar na visualização 

das formas gerais durante a modelação e na aproximação final 

à peça. 

19 cofragem, estrutura que sustem o 
material até à sua solidificação.

figura 61 Torneamento de gesso
Fotografia da autora

figura 60 Cofragem
Fotografia da autora
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Terminada a modelação antes de retirar a peça do torno, faz-se 

os acabamentos para atingir a forma geométrica pretendida 

com o desgaste por lixa para dar acabamento à superfície. 

A fase inicial de fabrico do modelo em gesso é comum a todas 

peças,  a etapa de fabricação do gesso, da superficie no torno e 

da cofragem para receber o gesso. Havendo exceções depen-

dendo da geometria da peça, nomeadamente do contentor da 

água que apesar da geometria base ser de revolução, possui o 

bico, que altera a estratégia de produção do modelo comum a 

todos. 

CONTENTOR DE ÁGUA

É o elemento que exigiu mais dedicação no obtenção do 

modelo. Após a superfície preparada faz-se o vazamento do 

gesso e deixa-se que solidifique o suficiente. Inicia-se então a 

modelação do contentor, este que será modelado invertido, ou 

seja, a parte de cima do contentor, irá ficar virada para baixo, 

como se observa na figura 61 enquanto estiver a ser modelado 

o modelo. 

Primeiro recorreu-se ao torno mecânico para modelar a forma 

principal. Ao se obter uma forma de revolução, com auxilio de 

um escantilhão do negativo da peça, devido à geometria da 

peça, houve a obrigação de modelar manualmente a zona do 

bico. Usou-se um escantilhão da vista de cima da peça como 

auxiliar, desenhou-se uma linha de simetria e procedeu-se 

à modelação manual da zona do bico com grés. Neste passo 

com alguma destreza e dedicação criou-se a zona em grés, 

pretendemos passá-la para gesso, e criar o nosso modelo final. 

A partir desta forma, aplica-se desmoldante, executa-se uma 

cofragem, desta vez com lastras de grés como se observa na 

figura 62 para proceder ao vazamento de gesso. 

figura 62 Conjunto de imagens da obtenção da zona do bico no modelo do contentor de água
Fotografias da autora
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Depois de obtermos este molde auxiliar no processo de ob-

tenção do modelo, retira-se o grés antes modelado e escava-se 

a superficie do modelo para que o próximo vazamento de 

gesso tenha onde “agarrar”, portanto nesta situação só se aplica 

desmoldante no molde e no modelo não. Retira-se o molde, 

que se torna um residuo, procede-se à afinação da geometria 

do bico agora em gesso, desenha-se duas linhas auxiliares, 

uma que define o minimo e o máximo a desgastar, com recur-

so a uma plaina de gesso. De seguida procede-se um trabalho 

manual com lixa até chegar á forma final do modelo. 

TAMPA DO CONTENTOR DE ÁGUA, TAÇA, CONTENTOR 
CHÁ MATCHA E TAMPA CONTENTOR

O processo de fabrico dos modelos da tampa do contentor de 

água, da taça, do contentor de chá matcha e da respetiva tampa 

passaram pelo mesmo processo. Revelaram-se relativamente 

simples, uma vez que incorporam todas as técnicas descritas 

anteriores. Assim todo o processo é igual ao anterior, desde 

que se começa de um bloco de gesso, o seu torneamente, até à 

utilização de um escantilhão para obter a forma final desejada, 

e o acabamento da superficie com uma lixa. 

A nível de pormenores finais na geometria das peças, na taça, 

no contentor do chá matcha, e na tampa do contentor da água 

para conferir o bordo arredondado na peça, procedeu-se ao 

torneamento numa das partes molde. Na tampa do contentor 

do chá matcha, pelo seu rebordo com as duas reentrância, foi 

necessário modelar, com o modelo dentro do molde, poste-

riormente com irei referir no tópico a seguir do fabrico dos 

moldes. 

figura 63 Conjunto de imagens do molde e da zona do bico em gesso
Fotografias da autora

figura 64 Conjunto de imagens do torneamento do modelo das tampas 
Fotografias da autora
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FABRICO DE MOLDES

A segunda etapa do processo, é a fabricação dos moldes que 

permitiram a obtenção do produto final. 

A primeira etapa é semelhante à fase de modelação do gesso, 

onde se prepara a superfície que irá receber o novo gesso, mas 

agora, irá ser colocado o modelo em cima dessa superfície, 

centrando-o no centro do torno. Cola-se a peça com uma 

resina chamada goma-laca diretamente, preenche-se pos-

síveis fendas com pasta de grés para impedir a entrada do ar, 

que comum referirem a calafetar a peça. Aplica-se o agente 

desmoldante. Faz-se uma cofragem com um novo cartão ou 

acrílico, verte-se o gesso, este solidifica, é retificado, e retira-se 

o molde e o modelo do torno. Vira-se o molde 180 graus, para 

que agora a base assente no torno, e retira-se o modelo para 

executar afinações no molde. De seguida para conseguir colo-

car o molde sempre na mesma posição, abrem-se cavidades 

na superfície superior chamados malhetes, coloca-se o mod-

elo e aplica-se agente desmoldante. Esta fase executa-se na 

bancada, faz-se novamente uma cofragem e vaza-se o gesso, 

deixando secar e executando o asserto das superfícies. Após o 

processo concluído, abre-se o molde com o auxílio de ar com-

primido e retira-se o modelo. 

MOLDE CONTENTOR DE ÁGUA

Para realizar o molde do contentor de água, este tornou-se 

o mais complexo, devido à geometria da peça, esta teve que 

ter três planos de apartação do molde. Logo de início fez-se 

o cone de enchimento com as medidas do bordo superior 

do bule menos 5mm em diâmetro, estimativa da espessura 

da parede da peça. De seguida é necessário fazer a marcação 

no modelo da linha do eixo de simetria, paralela à bancada, e 

dividir o modelo pelos planos de apartação. É necessário exe-

cutar esta fase com precaução, porque uma divisão errada do 

modelo, pode originar zonas de prisão devido aos ângulos de 

saída. De seguida procede-se à cofragem em volta do modelo 

para realizar o vazamento até à marcação da linha do eixo do 

modelo. Esta primeira modelação apenas servirá como suporte 

ao primeiro molde do modelo, esta possui barro a suportar o 

modelo, que serviu de auxílio ao nivelamento na bancada do 

mesmo, tornando-se um resíduo, que mais tarde é reaprovei-

tado para gesso projetado. 

Fez-se pequenos ajustes à superfície, aplica-se o desmoldante 

no modelo e no molde, e novamente executa-se a cofragem e 

o vazamento para a obtenção do primeiro molde três. Afina-se 

a superfície, realiza-se a abertura dos malhetes, e executa-se 

todo o processo da mesma maneira. Obtemos assim o segun-
figura 65 Conjunto de imagens da obtenção dos 

moldes do contentor de água 
Fotografia da autora
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do molde de três, que criam um plano de apartação vertical. Ao 

obter o terceiro molde de três, obtemos um plano de apartação 

horizontal, obtemos a nossa base. Nos moldes em gesso, a ne-

cessidade de agitar o molde aquando da colocação do gesso é 

considerada uma das particularidades deste processo, servindo 

para prevenir a criação de bolhas de ar no interior do molde.

MOLDE TAMPA DO CONTENTOR DE CHÁ MATCHA

Para realizar o molde da tampa do contentor de chá matcha, 

devido à geometria da peça, esta teve que ter dois planos de 

apartação do molde. Como referi no tópico descritivo dos 

modelos, a tampa pelo seu rebordo com as duas reentrâncias, 

foi necessário obter um molde de duas partes. 

O processo de fabrico do primeiro molde repete-se como já 

descrito. De seguida, coloca-se o modelo dentro do molde, e 

por sua vez o molde na superfície do torno, que se prende à 

superfície com grés. Procede-se a uma cofragem só de grés, 

delimitada pela zona do modelo, pois só necessitamos de ges-

so nessa zona para modelar o rebordo do modelo. Depois de se 

vazar o gesso e deste endurecer procede-se à modelação com 

recurso a um escantihão só da geometria dessa zona, afina-se 

a superficie e obtemos o nosso modelo. 

Assim depois de obtermos o modelo com a geometria final, 

é feita novamente uma cofragem de cartão, mas desta vez a 

abranger a zona do molde, e uma segunda cofragem de grés 

delimitada pela zona do modelo, de modo a obtermos um 

segunda molde com uma abertura para enchimento. A seguir 

são feitos malhetes, aplica-se desmoldante na peça e no mol-

de, e vaza-se gesso. Obtemos a segunda parte do molde de 

dois. 

Para o molde da taça, do contentor do chá matcha, e da tam-

pa do contentor de água, como referi no tópico descritivo dos 

modelos, procedeu-se exatamente da mesma maneira para 

conferir o bordo arredondado na peça foi necessário obter um 

molde duas partes.
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figura 66 Peças do projeto em EcoGrés
Fotografia da autora
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SECAGEM

Todos os moldes têm de ser colocados numa estufa, num 

período mínimo de 48h antes de puderem ser utilizados no 

processo. A secagem é uma etapa delicada e fundamental 

para o processo de produção peças cerâmica funcionar. Nesta 

etapa, é comum ocorrerem defeitos de secagem nas peças que 

só são percetíveis somente após a cozedura. A compreensão 

dos processos envolvidos na secagem permite uma melhor 

compreensão da causa dos defeitos e da forma de evitá-los. 

Durante a secagem são geradas tensões que podem levar ao 

aparecimento de defeitos que comprometem a qualidade das 

peças. A pasta contém entre 25 a 50% de água, toda esta água 

deverá ser retirada da peça antes da cozedura, caso contrário, 

a peça pode rebentar durante a cozedura ou obter bolhas na 

superficie das peças. 

Logo após a conformação da peça cerâmica, a água está 

distribuída quase homogeneamente entre as partículas de 

grés. A saída da água faz com que as partículas se aproximem, 

diminuindo o tamanho da peça, ao que se chama retração da 

peça. Se essa diminuição não for igual poderá provocar uma 

rachadura ou até uma quebra. As condições do local onde é 

realizada a secagem têm de ser levadas em consideração, no-

meadamente a temperatura do ambiente, a humidade relativa 

do ar e a ventilação. Quanto maior for a peça, mais pesada e 

mais irregular, maiores serão as possibilidades de acontecerem 

problemas durante a secagem. 20 20 consultado no site da APICER:
www.apicer.pt
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FABRICO DE AMOSTRAS

O processo utilizado foi enchimento por via líquida ou na 

linguagem mais comum, Olaria. Para todas as amostras o 

processo de obtenção de cada amostra da peça foi realizado da 

mesma forma. Houve a oportunidade de utilizar duas pastas 

líquidas diferentes, pasta líquida de grés fino utilizada na em-

presa, e pasta líquida de ecogrés, uma pasta ainda em desen-

volvimento. Revelou-se pertinente para este desenvolvimento 

de projeto, a opurtonidade de uso para perceber se o compor-

tamento de pastas diferentes nas mesmas geometrias criam 

um resultado diferente. 

Para a utilização apropriadas dos moldes, é necessário garan-

tir a união das várias partes do molde, através de uma cinta 

elástica. O método de conformação por enchimento baseia-se 

na eliminação de parte da líquida constituinte da barbotina 21 , 

quando colocada em contacto com um molde, neste caso de 

gesso. O processo de enchimento é composto pela preparação 

da barbotina de enchimento, enchimento do molde, fase de 

consolidação e desmoldagem. A duração da formação da pare-

de depende de fatores, como o tempo e a saturação de água no 

molde. Quanto mais tempo a pasta líquida tiver em contacto 

com as paredes do molde, maior vai ser a espessura da parede. 

A parede formada torna-se cada vez mais espessa e à medida 

que a parede vai ganhando espessura, esta atua como barrei-

ra, oferecendo cada vez mais resistência à passagem da água 

da barbotina para o molde, e os poros do molde como já estão 

saturados de água vão perder a capacidade de absorção. 

O tempo de enchimento e obtenção de peça nos cinco moldes 

varia com as várias geometrias das peças serem diferentes e as 

suas dimensões. É um processo muito manual, vai-se pres-

sionando a parede dentro do molde e dependendo da sensi-

bilidade da pessoa que está a efetuar este processo, avalia-se 

a espessura pretendida, em todas obtém-se entre 4 a 5 mm, 

e verte-se para uma tina de despejo de pasta liquida, que por 

sua vez, irá ser filtrada e novamente reutilizada, se assim as 

condições da pasta o permitirem. Deixa-se o molde com a 

peça a secar para conseguirmos retirar a peça dentro do molde, 

é necessário ponderar se a consistência da peça se encontra 

apta para quando se retira a peça esta não se deformar. 

A pasta tem memória, é a frase que se usa no processo tradi-

cional da Olaria, mesmo que uma peça esteja a nível 

geométrico conforme o previsto, se tiver sido retirada do 

molde no tempo errado, quando se procede à sua cozedura irá 

transparecer o defeito na sua geometria. 

21 Designação na linguagem corrente 
para pasta na líquida.
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Verter e escorrer pasta líquida para tina, e verificação da espessura da parede
Fotografias da autora

Limpeza de aparas
Fotografias da autora

Esponjar, secagem da peça e abertura do molde, e batimento do molde
Fotografias da autora

Sopro do lixo no molde, enchimento de pasta líquida e remoção de impurezas
Fotografias da autora

figura 67

figura 68

figura 69

figura 70
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DESAFIOS

As peças saidas dos moldes fruto dos primeiros cinco enchi-

mentos não obtiveram o resultado esperado. A superfície exte-

rior das peças encontrava-se com uma coloração manchada, 

e a superficie interior com bastantes irregularidades, como 

pingos e escorridas da pasta. Durante o processo de enchi-

mento, o cuidado na execução de todas as fases do processo 

é fundamental. Mais uma vez a autora ao ter passado por este 

processo ufruindo do conhecimento e experiência dos opera-

dor da Olaria, ganhou destreza e acuidade no processo. 

Este processo de conformação apresenta as vantagens de per-

mitir produzir peças de elevados tamanhos e de formas com-

plexas e de utilizar equipamento de baixo custo. Tem como 

principais limitações a necessidade de mão-de-obra com 

destreza para o processo.

Sendo o processo comum a todas as peças. Foi uma das etapas 

mais desafiantes ao longo do processo, por requerer a sensibi-

lidade durante o processo.

Remoção da tampa do molde
Fotografias da autora

figura 71
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Os enchimentos seguintes tiverem em atenção alguns fatores: 

foi importante o molde não ter lixo nem impurezas, por isso é 

usado ar comprimido para limpar, senão estas ficam agarradas 

às paredes exteriores da peça; quando se verte a pasta para o 

molde, teve-se o cuidado de o primeiro contacto da pasta no 

molde ser na zona entre fretes, por ser uma zona de menor 

relevância se ficar manchada; no momento de colocação da 

pasta liquida é necessário com uma varete com movimentos 

circular levar as impurezas para o meio, para estas não ficarem 

agarradas às paredes da peça; teve-se a atenção  aos tempos de  

enchimento, para não obtermos peças com espessuras muito 

reduzidas nem muito elevadas, ao correr o risco de durante a 

secagem fissurar as peças; ao verter a pasta líquida do molde 

para a tina de despejo foi necessário efetuar esta ação devagar 

e pousar o molde com uma inclinação de 45º para eliminar os 

escorridos e pingos da superfície; retirou-se as aparas e espon-

jou-se as superficies, durante o processo é preferível conseguir 

um bom acabamento com a peça em verde do que já seca, 

que dificulta a necessidade de acabamento; foi fundamental 

não apressar o processo de secagem da peça dentro do molde, 

uma secagem rápida e forçada, para a peça soltar-se do mol-

de origina quase sempre uma peça deformada ou até rachada 

aquando da sua cozedura, o fator tempo foi o fator que mais 

dificildade se sentiu em gerir. 

No caso particular do contentor de água, devido à sua geome-

tria, possuir uma barriga fora do ponto de equilibrio da peça, 

confere pouca sustentação. Estes abatiam continuamente 

sempre que a peça era pousada em verde numa superficie 

pelo frete. Foi repensada a posição de secagem da peça, de-

pois de retirada do molde passou a assentar-se na superficie 

pelo bordo, deixando também ficar a peça mais tempo dentro 

do molde para ganhar mais rigidez na pasta. Acabou-se por 

durante o processo se adotar a mesma estratégia de secagem 

em todas as peças, viradas ao contrário, assentes na superfície 

a partir do bordo.

Com estes apontamentos consolidados, efetuou-se mais de 

150 enchimentos, o que resultou em  115 peças finais, em 

que 35 perdas, peças que abateram ainda em verdes, ficaram 

ovalizadas, fissuraram e chegaram a partir, a que na linguagem 

comum chamamos de cacos, que depois voltam ao processo 

como subproduto. Fazendo uma breve comparando do uso da 

pasta liquida em grés, e em EcoGrés, percebe-se que o com-

portamente da pasta é o mesmo, tenho tendência a demorar 

mais tempo a formar a espessura da parede da peça dentro do 

molde. 
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Remoção da taça do molde
Fotografia da autora

figura 72
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Estes primeiros moldes foram utilizados para produzir várias 

amostras. As amostras foram testadas, se responderem posi-

tivamente aos requisitos técnicos e funcionais e não tiverem 

deformações ou defeitos que tivessem a ver com o modelo, 

então, o modelo está preparado para passar à fase seguinte. 

Contudo, no processo de desenvolvimento normal da empre-

sa de novos conceitos, isto não costuma acontecer à primeira 

tentativa. Se os resultados não forem satisfatórios há então que 

fazer as devidas mudanças até se obter o resultado pretendido.

A conceção e produção de modelos, madres e moldes é uma 

operação complexa e delicada, porque o sucesso do modelo, 

por forma a prever com rigor os níveis de deformação e re-

tração mecânica dos produtos. É também uma tarefa delicada 

pois a tecnologia de conformação escolhida no processo de 

conceção poderá interferir no rendimento produtivo e qua-

lidade final obtida. Em suma, o processo de conceção exige 

um completo domínio do processo industrial e das variáveis 

tecnológicas envolvidas, algumas delas por validação empírica. 

A qualidade do produto acabado depende fortemente do nível 

de qualidade do procedimento inteiro da produção do mode-

lo-madre-molde, e ainda do manuseamento do operador. 

Como resposta a este número de correções e aos pedidos de 

clientes, começou-se a recorre-se à fabricação aditiva para 

obter modelos e validação por parte dos clientes.
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A tradição das marcas de oleiro teve origem na Antiguidade 

greco latina. Foi posteriormente retomado pelas olarias da 

idade Média e adotada mais tarde pelas fábricas de porcelana 

europeias, a partir do século XVIII. A marca de fábrica facilitava 

a identificação da matéria-prima, da origem da porcelana e 

resultava como um “selo” de garantia da qualidade e da comer-

cialização. 

Existem diferentes abordagens na empresa da aplicação de 

backstamp nas suas peças. Durante o desenvolvimento do 

molde possuímos duas abordagens, de criar em alto ou baixo 

relevo a marca da coleção. Existem ainda outras duas aborda-

gens, umas que é secular, onde se cria um carimbo em metal 

ou madeira e se carimba a peça depois de esta ser conformada. 

E outra, que se carimba a peça já vidrada, no fim do proces-

so de fabrico, nomeadamente na embalagem, com uma tinta 

própria. Esta técnica é a mais utilizada na empresa.

Com a inclusão de novas técnicas de prototipagem na in-

dústria e no seu processo de desenvolvimento, reviu-se a per-

tinência de utilizar esta nova técnica como nova abordagem, 

e criar um carimbo por manufatura aditiva, impresso em PLA 
22. Na fase em que as peças acabam de ser conformadas e 

apresentam uma consistência que permite serem carimbadas, 

utiliza-se este carimbo em PLA entre os fretes das peças. 

No processo de desenvolvimento do logótipo optou-se pela 

utilização de uma fonte tipográfica simples que reflitisse 

clareza, utilizou-se a fonte: Lato. 

BACKSTAMP

Desenvolvimento gráfico do backstampfigura 73

22 PLA, é um acrónimo de um polímero 
biodegradável, poliácido láctico.
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Peça verde, carimbada com o backstamp dentro do molde
Fotografia da autora

figura 74Peça cozida carimbada 
Fotografia da autora

figura 73

Tendo em conta que este carimbo foi impresso por manufatura 

aditiva, na página 88 e 89 aprofundou-se essa tecnologia, ti-

veram de ser tidos em conta alguns fatores. O diâmetro do bico 

do extrusor, para a definição da espessura da fonte tipográfica. 

Sendo o material utilizado um polímero, e considerando as 

características do material, foi necessário definir a espessura 

das letras a “afunilar”, de maneira a que no momento de carim-

bar a peça, se conseguisse marcá-la sem dificuldade. 

A criação gráfica do backstamp foi da autoria da autora, em que 

definiu colocar só o nome do produto, em que as formas são 

inspiradas na bandeira da cidade OITA. 
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Produto final em EcoGrés e em grés fino, vidrado em branco brilhante
Fotografia da autora

figura 75
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ENSAIOS DE VIDRADO

O facto de nesta etapa terem sido utilizados os materiais fi-

nais, foi significativo na perceção do projeto. A possibilidade 

de se ensaiar vários vidrados em duas pastas cerâmicas com 

colorações de pasta diferentes, grés normal e ecogrés. Perceber 

o comportamento do produto com as mesmas, selecionar e 

chegar a conclusões foi bastante enriquecedor para o desen-

volvimento do projeto..

Na figura 75 vê-se o serviço OITA empilhado, em pasta normal 

e em pasta EcoGrés, por observação note-se de imediato que 

com o mesmo vidrado o comportamento nas duas pastas é 

diferente, percebemos logo de inicio que a coloração da pasta 

influencia o vidrado. 

Nesta fase e com a articulação do laboratório de desenvolvi-

mento de vidrados são selecionados e ensaiados os vidros.

Como mostra na figura 76, para perceber o comportamento de 

vários vidrados na pasta de grés, faz-se um prato de linguetas 

de cor. Como neste projeto se usou Ecogrés, sendo uma pasta 

ainda em desenvolvimento na empresa, o espectro de varia-

dades de vidrados ainda não foi alvo de muitos estudos. Esta 

pasta tem uma tonalidade acinzentada quando cozida, reve-

lou-se pertinente proceder à seleção de vários vidros.

Prato de EcoGrés com linguetas de diversos vidrados
Fotografia da autora

figura 76
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O processo de vidragem passa por colocar as peças num 

tornilho numa cabine de vidragem manual, dependendo da 

geometria da peça ou do efeito que se pretende obter com o 

vidrado estão associados algumas diferenças no processo. 

A estratégia de vidragem à pistola manual é, primeiro vidra-se 

sempre o exterior da peça, pesa-se numa balança, de segui-

da vidra-se o interior. Este registo da gramagem do vidro que 

a superfície exterior e a interior absorvem é importante para 

no futuro, se o resultado depois da cozedura estiver dentro do 

padrão do laboratório, pode-se avançar com estas gramagens 

para produção.

Quando se define que pretendemos uma peça desvidrada x 

mm, utiliza-se uma alpiota de gesso para proteger essa zona 

da peça de dispersão do vidrado. Como se observa na figura 77, 

definiu-se que a taça teria 30 mm de zona desvidrada, proce-

deu-se então dessa forma, no fim passa-se uma esponja seca 

na peça para prevenir possíveis resíduos de vidrado.

Em todas as peças foi necessário limpar o frete, num tapete 

humedecido como se observa na figura x, a necessidade de 

limpar o frete, por ser a zona de contacto com as placas do for-

no, se não possuir esta zona desvidrada, cola à placa e a peça 

fica destruida.

As primeiras tampas foram cozidas, saíram do forno empena-

das. Como forma de solucionar, todas as tampas são cozidas 

em cima de placas triangulares de grés, de maneira a prevenir 

empenos, porque assim a peça ao longo do processo de coze-

dura retrai ao mesmo tempo que esta placa.

No caso particular de bules ou jarras, peças altas e fundas, re-

corre-se à vidragem por mergulho, como se observa na figura 

78, verte-se o vidrado para dentro do contentor da água e im-

Processo de vidragem manual com alpiota, pesagem da gramagem do vidro e limpeza da zona desvidrada com esponja seca 
Fotografias da autora

figura 77

Limpeza do frete no tapete, vidragem por mergulho e peças vidradas em placas triangulares
Fotografias da autora

figura 78
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Produto final em EcoGrés desvidrado no exterior, e vidrado no interior com branco brilhante
Fotografia da autora

figura 79

ediatamente, à medida que se roda a peça verte-se o restante 

vidrado para o recipiente. É um método ancestral de vidragem.
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Um objeto cerâmico é considerado com defeito sempre que 

apresenta imperfeições que o tornem inutilizáveis, que redu-

zam as suas características técnicas ou que o tornem estetica-

mente menos atraente fazendo com que o cliente o rejeite.

Os defeitos podem surgir associados a qualquer etapa do pro-

cesso de fabrico, podendo estar associados às próprias maté-

rias-primas ou à composição da pasta e vidrado, mas também 

podem ser causados devido a condições de prensagem, 

secagem, vidragem, cozedura ou mesmo de transporte.

Torna-se de extrema importância o estudo das potenciais cau-

sas ao seu aparecimento e a rápida intervenção para que este 

não volte a ocorrer.

Conjunto dos vários ensaios de vidrados
Fotografia da autora

figura 80
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DESAFIOS ENSAIOS VIDRADOS

Numa primeira análise dos resultados das diferentes linguetas 

de vidrados no prato de pasta negra ecogrés, achou-se interes-

sante experimentar vidrados ainda não explorados nesta pasta. 

Note-se que se vai falar dos vidros por cor e tipo, e não pela 

nomenclatura técnica utilizada na empresa. No contentor 

de chá matcha à direita em pasta de grés normal, o vidrado 

aplicado é branco reativo. A aplicação do mesmo vidro, bran-

co reativo na pasta negra de EcoGrés obtém uma coloração 

azulada reativa. 

Durante a vidragem das peças em EcoGrés, depois da sua 

cozedura observa-se que na extremidade do bordo criou uma 

ligeira coloração vermelha, possívelmente da composição e 

natureza da pasta. Observa-se este fenómeno em vidros claros 

brilhantes , como o branco da figura. 

Depois da cozedura é comum aparecerem fissuras como se 

observa na figura. São criadas por tensões residuais, devido 

ao choque de umas peças contra as outras, contra as guias 

de transporte ou contra as paredes do secador, da câmara de 

vidragem, do forno, entre outros. A viagem que a peça faz 

desde o desenvolvimento inicial até ao final, tem inerente um 

contacto com a mão humana, nas mais variadas situações, o 

que aumenta a probabilidade de defeitos deste tipo. 

Observa-se na última peça excesso de vidrado, o interior do 

contentor possuí zonas da peça com gramagem de vidrado a 

mais. O excesso de vidro ocorreu porque esta peça foi vidrada 

por mergulho, e existe a dificuldade em medir a quantidade 

de vidro a colocar. Neste conceito de projeto revela-se inter-

essante o resultado e assume-se, por oferecer singularidade à 

peça, mastambém nesta situação, numa produção industrial 

este fenómeno tem de ser evitado, é considerado defeito e traz 

muitas perdas ao processo.

Quando fazemos uma vidragem numa estratégia de decoração 

bicolor numa peça, neste caso a taça com um vidrado exterior 

preto mate com granilhas  e no interior um vidrado vermelho 

pele de cobra. Percebeu-se que na junção destes dois vidrados, 

o bordo da peça à direita fica com um acabamento fervido. 

Na linguagem comum, a conjugação de dois vidrados vulgar-

mente caracterizados de simples, como vidrados bri-

lhantes, não é necessário efetuar um corte fino na união dos 

dois com uma chapa metálica. Mas quando são dois vidros 

como estes é fundamental. Durante a cozedura este corte aju-

da os vidros a desgasificar, conferindo um melhor acabamento 

à peça. Pessoalmente no conceito do projeto assume-se o 

fervido, por oferecer singularidade à peça, mas numa produção 

industrial este fenómeno tem de ser evitado, é considerado 

defeito e traz muitas perdas ao processo.

Conjunto de pormenores dos vários ensaios 
de vidrados
Fotografias da autora

figura 81
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Dois conjuntos em pasta normal, o primeiro conjunto é vidrado na totalidade num 
vidrado metálico de tom acobreado; o segundo conjunto é vidrado no exterior de 
vidrado creme mate e no interior do mesmo vidrado metálico.
Fotografias da autora

figura 82
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Dois conjuntos em pasta normal, o primeiro conjunto é 
vidrado na totalidade num vidrado azul aqua; o segundo 
conjunto é vidrado no exterior de vidrado creme mate e 
no interior do mesmo vidrado azul aqua.
Fotografias da autora

figura 83
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Conjunto em pasta normal, vidrado em branco brilhante. 
Manuseamento das peças do conjunto. 
Fotografias da autora

figura 84
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Conjunto de vários ensaios de vidrados, reativos, pele de cobra, craquelê 
e com granilhas. Em pasta negra e em pasta normal. 
Fotografias da autora

figura 85
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Conjunto em EcoGrés, vidrado em branco brilhante e 
desvidrado em algumas zonas das peças
Fotografias da autora

figura 86
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figura 87 Conjunto dos vários ensaios de vidrados
Fotografias da autora
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figura 88 Conjunto em EcoGrés, vidrado em vermelho pele de 
cobra, com zonas desvidradas.
Fotografias da autora



121

Herança Cultural e Sustentabilidade: Design de um Serviço de Chá para a empresa Grestel

figura 89 Conjunto em EcoGrés, vidrado no exterior em preto mate com granilhas, 
e no interior em vermelho pele de cobra.
Fotografias da autora
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figura 90 Conjunto em pasta normal, com variação no exterior e no 
interior de um vidrado azul escuro mate e branco mate
Fotografias da autora
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figura 91 Conjunto em pasta normal, com um vidrado rugoso no exterior creme 
com granilhas, e um interior verde sage, reativo e com granilhas
Fotografias da autora
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DESAFIOS

A produção destas amostras tornou-se fundamental para 

retirar conclusões a nível de forma. Durante o desenvolvimen-

to de um novo conceito na empresa, procedemos ao desen-

volvimento de amostras, que a nível de processo de fabrico 

selecionamos o enchimento por via líquida face aos outros 

processos por ser a via rentável. Praticamente quase todas as 

formas são possíveis de desenvolver por enchimento de via 

líquida, à exceção de pratos. Nesta fase de aprovação de for-

ma do novo conceito, necessitamos de duas a três amostras, 

o que se torna mais viável pelo processo de Olaria, definição 

mais comum do processo. Desenvolve-se um modelo e o seu 

molde, espera-se as 48h pela secagem do molde nas estufas, 

realiza-se um a dois enchimentos para procedermos à sua 

vidragem, cozedura e envio para o cliente. Com este proces-

so aceleramos o processo de criação de forma, encurtando o 

tempo de espera, face à conformação por roller e por prensa 

RAM. O desenvolvimento de amostras por estes dois proces-

sos, no caso da conformação por roller, implica o desenvolvi-

mento de um calibrador em alumínio, operação que é realizada 

numa empresa externa e possui custos elevados. No caso da 

conformação por prensa RAM, é necessário a criação de uma 

madre em alumínio. Estes dois processos envolvem fases que 

a empresa não consegue controlar porque envolvem a energia 

de empresas exteriores, e custou elevados. Na Olaria todo o 

processo de enchimentos de moldes é na empresa, de forma 

manual pelo operador, neste caso pela autora. 

Concluiu-se perante esta experiência, que no caso específico 

deste produto, em que todas as peças nascem de moldes de 

enchimento, a dificuldade em garantir a geometria da peça 

depois desta ser conformada. Em peças de revolução como 

a taça e o contentor do matcha, muitas das peças retiradas 

encontravam-se ovalizadas. O que também se verificou nas 

tampas. O operador quando retira a peça do molde, acaba por 

forçar a saída da peça, ao bater no molde para a peça se soltar, 

e por vezes até forçar a saída e puxar a peça. O fator diferenci-

ador desta operação é o tempo. As peças têm de se encontrar 

numa fase de secagem, em que não se encontre muito verde, 

nem muito seca. A taxa de peças retiradas do molde em verde, 

resultam em geometrias ovalizadas, as peças retiradas secas do 

molde resultam em peças rachadas. 

A conformação da taça, do contentor do matcha e a respetiva 

tampa, por via deste processo é viável para efeito de amostras, 

em que retiramos três a quatro peças para validação de forma e 

ensaios de vidrados. No futuro, em vista a produção de grandes 

quantidades, a conformação da taça e do contentor de matcha 
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serão realizadas por conformação por roller, e as tampas por 

prensa RAM. 

Concluí-se com os vários ensaios de cor, a capacidade de 

ambas as pastas receberem variados vidrados de composições 

diferentes. Ensaiou-se com vidros brilhantes, mates, com 

granilhas, reativos, craquelês e pele de cobra. A predominân-

cia de uma só cor neutra no exterior do conjunto justifica-se 

pela pretensão em valorizar a geometria da forma e a com-

posição das peças como conjunto. O utilizador quando inicía 

a interação com o conjunto, começa a retirar as peças, e nessa 

fase de descoberta recebe a explosão de cor, justifica-se assim 

a predominância do uso de vidros coloridos no interior das 

peças. 

A nível conceptual idealizou-se o exterior da peça desvidrado, 

só vidrado no interior com branco brilhante, como se obser-

va na figura 79. De maneira a proporcionar ao utilizador uma 

experiência sensorial, conferida pela textura de uma pasta 

sustentável. 

No futuro será mais viável a criação de um backstamp em alto 

relevo incorporado no molde, sentiu-se dificuldade ao marcar 

a peça com o carimbo, por esta operação ter de ser efetuada 

no momento em que a peça ainda se encontra verde dentro 

do molde. Também se percebeu que um backstamp em baixo 

relevo encontra-se propício à acumulação de vidrado, e a tor-

nar-se impercetível na peça. 

A proposta final surge da combinação dos conhecimentos 

adquiridos de todas as etapas no desenvolvimento do projeto, 

não desvalorizando os retrocessos existentes, poque se apren-

deu com os mesmos, conclui-se ser necessário passar por 

este processo de investigação, para validação do conceito, da 

geometria das peças, da escolha do processo pertinente para o 

produto, e da seleção de vários ensaios de cores. 
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figura 92 Conjunto em EcoGrés, e acessórios. 
Fotografia da autora.
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figura 93 Produto em utilização.
Fotografia da autora.
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figura 94 Produto em utilização.
Fotografia da autora.
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figura 95 Produto em utilização.
Fotografia da autora.
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IV. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS
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A questão que se colocou e à qual durante a investigação se 

procura responder é: De que modo o design pode contribuir 

para o desenvolvimento de produtos sustentáveis e conferir 

diferenciação no mercado, através da valorização da herança 

cultural?

Esta questão foi desenvolvida em ambiente empresarial, 

através de um estágio na empresa Grestel. Este estágio reve-

lou-se essencial, porque possibilitou desenvolver a sensibili-

dade e conhecimento técnico prático sobre desenvolvimento 

de produtos sustentáveis em cerâmica e competitivos no 

mercado. 

Com a investigação percebemos quais os aspetos que podem 

assegurar a diferenciação e, consequentemente, contribuir 

para a competitividade dos produtos no mercado global.  

O projeto resultante do estágio, surge como resposta à ne-

cessidade da Grestel de se diferenciar no mercado, através do 

desenvolvimento de um produto distintivo no mercado para 

um mercado específico. 

O estágio na Grestel permitiu-nos perceber algumas exigên-

cias do seu público-alvo, que nomeadamente requerem pro-

dutos sustentáveis e diferenciados. 

O trabalho desenvolvido leva-nos a concluir que é impreterível 

que se repense o que se produz hoje, não só por questões am-

bientais e relacionadas com a sustentabilidade, mas também 

porque é importante refletir sobre a criação de produtos com 

identidade. 

Os desafios sentidos no desenvolvimento do projeto foram 

sendo respondidos ao longo do processo, a adaptação ao 

processo produtivo da empresa, à sua estratégia de desen-

volvimento de amostras, e pelas constações das limitações 

do processo foram atingidas as soluções técnicas e criativas 

desejadas. 

A oportunidade da autora de desenvolver um produto com 

uma pasta ainda em desenvolvimento na empresa, permitiu 

produzir vários ensaios de cor, em grande quantidade, o que 

enriqueceu muito o projeto. Pelo uso desta pasta, EcoGrés, 

que resulta da valorização de resíduos e subprodutos industri-

ais, provenientes da sinergia de várias indústrias portuguesas. 

Também pelo cunho português conferido pelo fator manual 

presente no processo de fabrico muito presente na indústria 

cerâmica portuguesa. 
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A empresa Grestel integra-se no contexto industrial português, 

que é um exemplo caracterizado por ainda ter uma grande 

componente artesanal nos seus processos produtivos, esta car-

acterística associada a materiais que resultam da valorização de 

resíduos e de subprodutos como o EcoGrés confere à indústria 

cerâmica portuguesa um papel distintivo no mercado inter-

nacional.

Continuamos a acreditar como sustentava Daciano da Costa, 

uma empresa deve centrar-se em torno de uma gama de pro-

dutos de qualidade, produzida por máquinas, mas mantendo 

o toque da mão, porque é esse fator que lhe pode conferir uma 

identidade cultural (Costa, 1998, pp.32). 

Em investigações futuras, pretende-se produzir este serviço 

de chá nos processos de fabrico adequados, de modo a avaliar 

o comportamento da pasta e das peças, percebendo a necessi-

dade de alterar a forma para validar o conceito. E ainda procu-

ra-se inserir o serviço de chá em contexto de uso, de modo a 

avaliar a interação do utilizador com as peças. Revela-se per-

tinente estender o conceito do projeto ao desenvolvimento de 

uma coleção de tableware para o mercado da empresa, tendo 

em conta o interesse por parte de alguns clientes da Grestel.

Após o estágio terminar houve um convite à autora para 

continuar a trabalhar na empresa, onde se concluiu que o 

produto desenhado a pensar na cultura nipónica, enquadra-se 

em mercados como o norte-americano e europeus, pelo o 

interesse mostrado em desenvolver novos produtos por estes 

clientes. 
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APÊNDICE A 1

Fluxograma  do processo de fabrico implementado pela Grestel.
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APÊNDICE A 2

Fluxograma  do processo de fabrico adotada pela autora face ao processo de fabrico da  Grestel.

Secagem de branco
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APÊNDICE B 1 

Obs: Peça por enchimento

Medidas: 160x149x133 mm

Escala:  1:1,11

Grestel: 22-04-19

Dept. Design: 

Folha nº: 1

VISTA DE CIMA

VISTA DE FRENTE
CORTE: AA

A A

Desenho: Bule

Medidas peça cozida: 
145x136x120 mm

Desenhos técnicos para produção. 
Os desenhos técnicos em anexo foram feitos para impressão à escala real, contudo aqui não se encontram 
à escala correta. 
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VISTA DE CIMA

VISTA DE FRENTE CORTE: AA

AA

Obs: Peça por enchimento

Medidas: 123x72x42 mm

Escala:  1:1,11

Grestel: 22-04-19

Dept. Design: 

Folha nº: 5

Desenho: Malga

Medidas peça cozida: 
111x65x42 mm

APÊNDICE B 2 
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A

VISTA DE CIMA

VISTA DE FRENTE CORTE: AA

AA

Obs: Peça por enchimento

Medidas: 102x67x36 mm

Escala:  1:1,11

Grestel: 22-04-19

Dept. Design: 

Folha nº: 4

Desenho: Pote Matcha

Medidas peça cozida: 
93x60x32 mm

APÊNDICE B 3
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VISTA DE CIMA

VISTA DE FRENTE CORTE: AA

AA

Obs: Peça para enchimento

Medidas: 106x89x39 mm

Escala:  1:1,11

Grestel: 22-04-19

Dept. Design: 

Folha nº: 3

Desenho: Tampa Pote

Medidas peça cozida: 
95x80x35 mm

APÊNDICE B 4 
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VISTA DE CIMA

VISTA DE FRENTE CORTE: AA

AA

Obs: Peça por enchimento

Medidas: 128x58x39 mm

Escala:  1:1,11

Grestel: 22-04-19

Dept. Design: 

Folha nº: 2

Desenho: Tampa/Prato

Medidas peça cozida:
115x52x35 mm

APÊNDICE B 5
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