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RESUMO

O projeto desenvolvido no presente Trabalho de Conclusão de Curso em 
Design Visual consiste no desenvolvimento de uma coleção de papéis de parede 
voltada ao design de ambientes tendo como foco principal as possibilidades de 
interação da superfície com o meio. A primeira etapa deste Trabalho (TCC 1) con-
siste na construção da base teórica necessária ao desenvolvimento do projeto, 
envolvendo a definição da metodologia de trabalho, coleta e análise de dados. A 
segunda etapa deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC 2) é dedicada à defini-
ção conceitual e das diretrizes projetuais e ao desenvolvimento do projeto, tendo 
como base as referências obtidas durante a fase de pesquisa. Ao final do mesmo, 
suas definições técnicas e conceituais abordam a interatividade por meio do uso 
de pigmento fosforescente em conjunto ao emprego do método de leitura Braille.

Palavras-chave
design de superfície. interação. materiais de revestimento. papel de parede. pig-
mentos especiais. constelações. Braille. fotoluminescência.
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

 Como uma prática cultural expressa ao longo da evolução humana, o dese-
nho de padrões para superfícies tem se manifestado  de diversas maneiras, cons-
tituindo um campo investigativo abrangente, no qual a multiplicidade e a singula-
ridade convivem em razão das peculiaridades e características de cada superfície 
enfocada. Percorrendo um caminho iniciado com as técnicas artesanais mais anti-
gas e chegando à evolução tecnológica de materiais e processos na contempora-
neidade, a estamparia permanece como recurso diferenciador, presente nos mais 
diversos produtos, podendo ser aplicada em sapatos, revestimentos cerâmicos, 
bolsas, peças de vestuário, utilitários em geral, entre outros (MINUZZI, 2007).

 Observa-se a expansão no campo do Design de Interiores por meio do nú-
mero crescente de eventos profissionais ligados ao setor, tais como: lojas de mó-
veis e objetos de decoração, salões de design, feiras de móveis, revestimentos e 
equipamentos, revistas especializadas e mostras de ambientes. Pode-se destacar a 
Feira de Florença, o Salão de Milão, o Surface Design Show (em Londres) etc.  Além 
de programas de televisão focados em valorizar o Design de Interiores, e mostrar 
tendências e novidades do mercado, que acontecem no Brasil e no mundo (GU-
BERT, 2011). 

 Atendendo à demanda de mercado por inovação em materiais de revesti-
mento, o projeto desenvolvido neste Trabalho de Conclusão de Curso em Design Vi-
sual consistiu no desenvolvimento de uma coleção de papéis de parede voltada ao 
design de ambientes, que teve como foco principal as possibilidades de interação 
da superfície a estímulos do meio, interferindo diretamente na forma de percepção 
do espectador.

 O processo de criação e desenvolvimento da coleção irá se apoderar de di-
versas ferramentas de design e arte, tornando-se um processo híbrido, abrindo es-
paço para inovações, utilizando-se de valores estéticos e tecnológicos para alcan-
çar os objetivos propostos ao produto final. A primeira etapa deste trabalho (TCC1) 
consiste na construção da base teórica que será necessária ao desenvolvimento de 
sua segunda etapa (TCC2), sendo esta dedicada ao desenvolvimento conceitual e 
execução do projeto, tendo como base as referências e diretrizes obtidas durante 
sua fase de pesquisa, envolvendo a definição da metodologia de trabalho, coleta e 
análise de dados.
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2. OBJETIVOS

Objetivo Geral: 

O presente trabalho visa analisar conceitos do design e suas temáticas, 
explorando técnicas interativas no campo do design de superfície, com vistas no 
desenvolvimento de uma coleção de papéis de parede tendo como base criativa a 
exploração de possíveis interações da superfície com o meio.

Objetivos Específicos:

• Explorar processos envolvidos no design de revestimentos de parede;

• Pesquisar e analisar interações visuais relevantes ao projeto;

• Pesquisar e analisar o mercado e as tendências do setor.
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3. METODOLOGIA

As metodologias de projeto podem ser descritas como procedimentos que 
seguem ordens lógicas, visando auxiliar de maneira eficaz as pesquisas, análises, 
desenvolvimento e conclusão do projeto. Buscam o controle de todas as variáveis, 
os problemas, os requisitos, as restrições e as possíveis soluções para o projeto.

“O método de projeto não é mais do que uma série de operações neces-
sárias, dispostas em ordem lógica, ditada pela experiência. Seu objetivo é 
o de atingir o melhor resultado com o menor esforço. (...) Ressalta-se que 
não há um método definitivo e absoluto, cabendo ao projetista modificá-lo 
caso encontre outros valores objetivos que melhorem o processo. O mé-
todo não deve bloquear o projetista e sim estimulá-lo a descobrir coisas 
novas.” (MUNARI, 2008).

3.1. A construção do método

 Para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso foram analisa-
das algumas metodologias, porém, como se trata de um projeto muito específico 
e ainda pouco tratado na literatura, nenhum método contemplaria de forma satis-
fatória as necessidades previstas. Em vista disso, optou-se por criar um método 
próprio, cruzando elementos de ambas as metodologias abordadas, considerando 
partes mais relevantes e pertinentes, e adaptando itens à temática proposta.
    
 Dentre os vários métodos analisados, dois forneceram elementos para a 
construção do método a ser aplicado: o de Bruno Munari e o de Flaviano Celaschi 
e Alessandro Deserti.

Bruno Munari (2008) 

 Entre as metodologias que serão aplicadas ao Trabalho de Conclusão de 
Curso está a proposta por Bruno Munari em seu livro “Das Coisas Nascem Coisas” 
(Ed. Martins Fontes. São Paulo, 2008. 2 Edição.). Seu método está organizado em 
onze fases, que são:  (1) Enunciação do problema, que define a necessidade a ser 
satisfeita; (2) Definição do problema, que estabelece critérios - o que será feito para 
satisfazer a necessidade; (3) Componentes do problema, que divide o problema em 
“subproblemas” que devem ser resolvidos separadamente para resolver o proble-
ma como um todo; (4) Coleta de dados, que contempla uma pesquisa de similares 
para resolver este mesmo problema; (5) Análise dos dados, que analisa como foram 
resolvidos alguns dos subproblemas descritos, o que é válido e pode ser apropria-   
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 -do, o que não deve ser feito; (6) Criatividade, que é o desenvolvimento do projeto 
com base na análise feita anteriormente; (7) Materiais e Tecnologia, uma pesquisa 
de materiais e tecnologias que poderão ser utilizados para a execução do proje-
to; (8) Experimentação, que é testes com os materiais selecionados e procura por 
seleções para componentes ainda não solucionados; (9) Modelo, que estabelece 
relações entre os dados recolhidos, inicia-se os esboços de soluções; (10) Verifi ca-
ção, que são testes das soluções encontradas, observação das possíveis falhas e 
correção das mesmas; (11) Desenho de Construção, que é o detalhamento da solu-
ção fi nal encontrada (MUNARI, 2008, p. 55).  
  

Figura 1: Metodologia linear de Bruno Munari

MUNARI, 2008, p. 55

Flaviano Celaschi e Alessandro Deserti (2007) 

 Embora a metodologia projetual de Munari (2008) seja amplamente difundida 
e utilizada no campo do design, em especial do design gráfi co, certos aspectos 
deste projeto - principalmente  os ligados a novas tendências estéticas e aproxima-
dos ao campo artístico e subjetivo - não seriam devidamente abordados. Portanto, 
outra metodologia levantada que forneceu elementos para a construção do método 
a ser aplicado neste trabalho, foi a descrita por Celaschi e Deserti (2007).
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 Hoje, com o cenário cada vez mais complexo, fluido e dinâmico, é necessário 
estimular e alimentar constantemente o mercado por meio da inovação e diferen-
ciação do design. Isso se deve à drástica mudança de cenário, que, de estático, 
passou a ser imprevisível e repleto de códigos, isto é: tornou-se dinâmico, comple-
xo e de difícil compreensão.

 Soma-se a tudo isso a ruptura dinâmica da escala hierárquica das necessida-
des humanas (apontadas pela pirâmide de Maslow) e a visível mutação no processo 
de absorção e valorização dos processos subjetivos, tidos até então como atributos 
secundários para concepção dos produtos industriais, como as questões das rela-
ções afetivas, psicologias e emocionais. Hoje se faz necessário que o processo de 
inserção desses valores em escala produtiva dos produtos industriais seja, portan-
to, “projetável” aumentando, por conseqüência, o significado do produto (conceito) 
e sua significância (valor) (MORAES, 2010).   Bauman (2001) definiu o atual período 
vivido pela sociedade como sendo a fase “líquida”. Hoje, de acordo com o autor, o 
capital “viaja leve” e o mundo da modernidade “líquida” causou tanto o desman-
telamento das redes normativas e protetoras quanto o enfraquecimento do poder 
regulador das instituições coletivas (BAUMAN, 2001, p. 70). Tal realidade transforma 
o consumidor em uma incógnita e, por isso, exige das pesquisas mercadológicas 
maior capacidade de interpretação, em detrimento dos simples aspectos técnicos 
de obtenção de dados estatísticos.

 Inspirados pelas mudanças sócio-comportamentais do cenário contempora-
neo - analisadas pelo sociólogo Zygmunt Bauman - e buscando a geração  de uma 
“plataforma de conhecimentos” (pack of tools) que sustente e oriente a atividade 
projetual em um cenário em constante mutação, Flaviano Celaschi e Alessandro 
Deserti (2007) apresentam o metaprojeto, como um suporte à velha metodologia 
projetual que minimiza (e, muitas vezes, engessa) as possibilidades de ação profis-
sional e planifica as diversas e distintas realidades existentes no mundo contempo-
râneo.

 Pelo seu caráter abrangente e holístico, o metaprojeto explora toda a poten-
cialidade do design, mas não produz output como modelo projetual único e solu-
ções técnicas pré-estabelecidas, mas sim, um articulado e complexo sistema de 
conhecimentos prévios que serve de guia durante o processo projetual.   
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Figura 2: Metaprojeto, Esquema sistêmico do desenvolvimento do processo metaprojetual. 

Fonte: Celaschi e Deserti, 2007

 O Metaprojeto pode ser dividido em três momentos: no primeiro momento 
são analisadas as características gerais do usuário e do mercado, investigando 
desta maneira os vínculos pré-existentes ao projeto. Nessa fase, são realizadas pes-
quisas contextuais como, por exemplo, análises setoriais, benchmarking e análises 
do contextos de uso.

 No seu momento central é desenvolvido o briefi ng, embasado nos resultados 
das pesquisas contextuais.  Esta é uma das fl exibilizações proporcionadas pelo 
metaprojeto em design: a criação de um espaço refl exivo para a discussão do brief-
ing e sua confrontação com os dados resultantes de pesquisas mercadológicas e 
de usuários.
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 O seu terceiro momento, chamado de Blue Sky, pode ser compreendido 
como uma pesquisa não contextual. Se na pesquisa contextual há uma busca por 
aspectos mensuráveis da realidade, com o propósito de geração do briefing do 
projeto, a pesquisa não contextual toma o contrabriefing como ponto de partida 
para uma investigação livre de compromissos com os elementos conhecidos até 
então. É realizada uma pesquisa de estímulos, com a coleta iconográfica e biblio-
gráfica em setores de referência que não necessitam ter relação direta com o pro-
jeto; são identificadas e analisadas macrotendências; e finalmente, é delineada a 
visão conceitual do projeto.

 Esta fase possui caráter pró-ativo, de estimular o processo criativo, permi-
tindo avanços interpretativos obtidos via descontinuidade. A inovação subjacente 
à idéia da pesquisa não-contextual e da sua formalização no metaprojeto está na 
possibilidade de sistematizar, sem “engessar”, o espaço para o desenvolvimento 
livre da criatividade.
        
3.2. Método Projetual Desenvolvido 

 Como já foi dito, não existe apenas uma metodologia ou a metodologia certa, 
e entre as existentes, diversas podem ser úteis para o mesmo projeto. O importante 
é que a metodologia não deve atrapalhar o desenvolvimento do projeto, mas sim 
auxiliá-lo e adaptar- se a ele.  No caso específico de um projeto de design de super-
fície, mesmo o campo sendo ancorado em bases tecnológicas, a aproximação ao 
campo artístico - abordando técnicas por vezes artesanais - revela-se um proces-
so híbrido entre conceitos de design e arte, onde os limites se atenuam. Por este 
motivo, entre as metodologias levantadas foi necessário excluir alguns elementos e 
agregar outros a uma metodologia própria e específica para este projeto.
Desta forma, as etapas projetuais deste trabalho foram distribuídas em três fases: 
Projeto Informacional, Projeto Conceitual e Projeto Detalhado. A etapa desenvolvida 
no decorrer TCC 1 (2012/1) foi a etapa relativa ao Projeto Informacional. As etapas 
de Projeto Conceitual e Projeto Detalhado foram desenvolvidas durante o segundo 
semestre de 2012, no TCC 2. 
 
Projeto Informacional

-Definição do Projeto: 
 Estruturação e definição dos componentes do projeto;
 Abordagem e definição de Design de Superfície;
 Abordagem sobre materiais de revestimento;
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 Conceituação de interação;
 Abordagem via teoria da percepção;
 Análise mercadológica do setor;
-Pesquisa I: Pesquisa e análise dos processos de estamparia empregados na pro-
dução de revestimentos;
-Pesquisa II: Pesquisa e análise de suportes de revestimento;
-Pesquisa III: Pesquisa e análise de similares.
-Pesquisa IV: Pesquisa e análise de diferentes tipos de interação visual relevantes 
ao projeto.

Projeto Conceitual

-Pesquisa não contextual:
 Pesquisa e análise de macrotendências;
-Definição Conceitual:
 Análise de todos os levantamentos das etapas anteriores; 
 Definição Temático-conceitual;

Projeto Detalhado

-Geração e desenvolvimento de idéias;
-Refinamento do projeto;
-Desenvolvimento das especificações técnicas da coleção;
-Desenvolvimento de simulações;
-Desenvolvimento de protótipo;
-Experimentação: Testes de interatividade;
-Preparação do material para apresentação final.



20

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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 4.1. O DESIGN DE SUPERFÍCIE

“Design de Superfície é uma atividade criativa e técnica que se ocupa com 
a criação e desenvolvimento de qualidades estéticas, funcionais e estru-
turais, projetadas especificamente para constituição e/ou tratamentos de 
superfícies, adequadas ao contexto sócio-cultural e às diferentes neces-
sidades e processos produtivos.” (RÜTHSCHILLING, 2008)

Segundo Rüthschilling (2008),  as superfícies são elementos delimitado-
res das formas, e estas sempre serviram de suportes para a expressão simbólica 
humana. Percorrendo um caminho iniciado com técnicas artesanais mais antigas, 
manifestadas em práticas culturais diversas, chegando a evolução tecnológica de 
materiais e processos da contemporaneidade, o desenho de padrões para superfí-
cies se estabelece como campo investigativo abrangente e recurso diferenciador, 
podendo se agregar a projetos dos mais diversos produtos (MINUZZI, 2008).

O Design de Superfície, em sua prática, desenvolve criativamente um con-
junto de soluções para o tratamento de superfícies sob aspectos objetivos, técnicos 
e funcionais inserido num processo produtivo e mercadológico. E também, aspec-
tos subjetivos fundamentados numa proposta conceitual, que utiliza a linguagem 
visual e tátil a partir dos elementos compositivos (como a cor, a forma, a textura 
e o ritmo), levando em consideração as questões culturais, psicológicas e sociais, 
propondo um argumento estético à superfície (GUBERT, 2011).

O Design de Superfície foi assim denominado pela designer gaúcha Rena-
ta Rubim, que estudou nos Estados Unidos, no departamento de Design Têxtil, na 
Rhode Island School of Design - RISD, onde estabeleceu contato com o novo pen-
samento, e voltando ao Brasil em 1987, utilizou a tradução literal do termo Surface 
Design.  Hoje compreendido como uma subdivisão do design e, na forma como foi 
estruturado no Brasil, abrange várias especialidades como o design têxtil, design 
de estamparia, design cerâmico dentre outros; o que é de extrema importância 
quando se trata de alcançar níveis de excelência nos projetos, agregando valor ao 
produto final.

“Embora a origem da expressão Design de Superfície restringisse seu 
campo de atuação ao design têxtil, no Brasil adota-se essa nomenclatura 
para especificar projetos de design para superfícies de maneira ampla” 
(RÜTHSCHILLING, 2008)
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Por ser uma disciplina bastante nova no campo do design, o design de su-
perfície, definido como tal, ainda é pouco compreendido. Isto, entre outros fatores, 
deve-se ao fato de que a área do Design, em geral, como campo de conhecimento, 
ainda não está plenamente compreendida. Grande parte das pessoas entende o 
design de superfície apenas como parte do desenvolvimento de estampas. Porém, 
essa área de estudo está a ganhar a cada dia mais adeptos, ao passo que se desen-
volve, defini-se e consolida-se, fundamentando suas bases, constituindo um campo 
criativo e investigativo abrangente. Em alguns países, como os Estados Unidos, o 
Design de Superfície já é amplamente utilizado para definir todo processo elabora-
do pelo designer, no que diz respeito aos tratamentos e cores empregadas numa 
superfície. Porém, vale salientar que o Design de Superfície não se limita à inserção 
de cores, desenhos e texturas sobre um determinado substrato. Para Rüthschilling, 
já é possível pensar a superfície além da parte externa dos corpos, e não relaciona-
-la apenas a combinações e repetições modulares da estamparia contínua.

4.1.1. Fundamentos Básicos do Design de Superfície

“O Design de Superfície pode ser representado pelas mais diversas for-
mas, desde que aceitemos que qualquer superfície pode receber um pro-
jeto” (RUBIM, 2004). 

Muitas são as restrições que envolvem um trabalho em Design de Superfí-
cie, como as tecnologias disponíveis, as máquinas e equipamentos existentes, os 
processos de produção, os materiais empregados, as necessidades do mercado 
dentre outros. Por isso, faz-se necessária a avaliação e tomada de decisões frente 
a todos estes aspectos nas fases iniciais de desenvolvimento do projeto.

Segundo Rüthschilling (2008, p.61), “todas as áreas do design, com maior 
ou menor apelo, utilizam recursos da linguagem visual como meio de expressão 
(...)”. Com o Design de Superfície não é diferente, utilizando-se muito do apelo visu-
al, a concepção dos elementos e a maneira como serão dispostos sobre um fundo, 
definem o sucesso do trabalho.

Para projetar uma superfície não existem fórmulas certas ou erradas, po-
rém, existem técnicas que auxiliam e podem mostrar caminhos a serem seguidos 
na construção do trabalho.  Atualmente, os princípios básicos clássicos do Design 
de Superfície - construções de módulos e seus sistemas de repetição - herdados 
do design têxtil e cerâmico, com o avanço das tecnologias digitais e híbridas, dei-
xaram de ser uma condição necessária no desenvolvimento de projetos, porém per-
manecem enquanto conhecimentos fundamentais da área (RÜTHSCHILLING, 2008).
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4.1.1.1. Construindo o módulo

O princípio da padronagem é a propagação do módulo, sendo este - se-
gundo Rüthschilling, 2008 - a menor área que inclui todos os elementos visuais que 
constituem o desenho. Na construção do módulo, é necessário prever sua repeti-
ção em todas as adjacências. Para tanto, faz-se necessária atenção a continuidade 
do desenho; que é a sequência ordenada e ininterrupta dos elementos, garantindo 
o efeito de propagação, e a contiguidade que é a harmonia visual na vizinhança dos 
módulos. O ideal é que o estudo de repetição modular seja executado com a utili-
zação de nove módulos, possibilitando evidenciar a relação do módulo central com 
todos os vizinhos em seu entorno (RÜTHSCHILLING, 2008).

4.1.1.2. Sistemas de repetição

A noção de repetição, no contexto do design de superfície, é referente ao 
posicionamento do módulo nos dois sentidos, altura e largura, de forma contínua, 
sem originar cortes ou interrupções visuais no padrão gerado. Assim, o resultado 
final não está na construção do módulo, mas em uma composição bem-sucedida 
de sua repetição (GUBERT, 2011).

A regra de sequência que este módulo obedece ao repetir-se de forma 
constante é chamada de sistema de repetição: repeat (em inglês) e rapport (em 
francês). Há uma grande variedade de possibilidades de encaixe e esta definição 
é dada pelo designer, é parte integrante de sua criação, pois, variando o sistema, 
varia-se também o resultado final do padrão, inclusive sua proposta conceitual e 
efeitos óticos (RÜTHSCHILLING, 2008). Ou seja, mesmo respeitando o módulo, alte-
rações em seu sistema de repetição podem gerar resultados positivos ou negativos 
sobre suas questões estéticas e conceituais, gerando resultados diversos.

Existem basicamente cinco tipos de sistemas de repetição, porém, den-
tro de cada um existem inúmeras possibilidade. O mais simples é o sistema ali-
nhado, chamado assim por manter o alinhamento das células, repetindo-as sem o 
deslocamento de origem - Ponto a partir do qual o criador considera como início 
da composição visual do módulo, coincide com a zona de encaixe entre módulos 
(RÜTHSCHILLING, 2008, p. 68). Dentro desta forma de sistema existem algumas 
possibilidade de variações, entre elas: translação, rotação e reflexão.
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Há o sistema não-alinhado, caracterizado pelo não alinhamento das células. 
Podendo variar pelo deslocamento irregular, com 50% de descolamento, por exem-
plo. O chamado efeito “tijolinho”, em uma analogia a organização dos tijolos em uma 
construção. Além do deslocamento desalinhado, esse sistema também oferece as 
mesmas possibilidades de variação do sistema alinhado (translação, rotação e re-
fl exão).

Figura 3: Módulo em riscas - Exemplo de módulo. Fonte: autor

Figura 4: Módulo posto em repetição, em sistema alinhado.

Fonte: autor

Figura 5: Sistemas alinhados, com esquema modular representado pela letra “R”.  

Fonte: www.nds.ufrgs.br (janeiro, 2013).

Figura 6: Sistemas não-alinhados, com esquema modular representado pela letra “R”.

Fonte: www.nds.ufrgs.br (janeiro, 2013).
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Existem também os sistemas progressivos, que obedecem lógicas prede-
terminadas. Outro tipo, é o sistema multimódulo, onde o sistema é constituído por 
sistemas menores, desta forma, o sistema menor funciona como um módulo, re-
petindo-se. Assim, são formados diferentes desenhos aumentando a dinâmica do 
sistema e suas possibilidades combinatórias.

Por fim, existe ainda a composição sem encaixe, onde não há sequências 
predefinidas ou continuidade sistemática. Entretanto, o efeito de propagação dá-se 
pela contiguidade, ritmo, cor e equilíbrio de pesos visuais das texturas. O designer 
de superfície domina os elementos compositivos e suas relações operacionais. As-
sim, tem a liberdade para construir seus projetos, optando pela ausência de alguns 
elementos e recorrência de outros. Desta forma, alguns designers desenvolvem 
seus próprios estilos e métodos de trabalho. Como exemplos podemos citar: Helo-
ísa Crocco, Renata Rubim e Athos Bulcão. 

Figura 7: Athos Bulcão, painel de azulejos do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Câmara dos Depu-
tados - CEFOR, 2003. Foto: Edgar César Filho. Fonte: www.fundathos.org.br (janeiro, 2013).

Figura 8: Athos Bulcão, painel de azulejos do Instituto Rio Branco, 1998. Foto: Edgar César Filho.

Fonte: www.fundathos.org.br (janeiro, 2013).
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4.2. O PAPEL DE PAREDE COMO REVESTIMENTO

4.2.1. Abordagem histórica

Segundo Velut (2006), a história do papel de parede não é facilmente pon-
tuada em datas; surgiu na China, como elemento decorativo, aproximadamente du-
zentos anos antes de Cristo. No princípio, rudimentares e desenvolvidos em papel 
de arroz; posteriormente produzidos em pergaminho vegetal, ganhando mais cores 
e motivos. As pinturas eram feitas à mão por artesãos, até o desenvolvimento da 
xilogravura - técnica que utiliza carimbos de madeira para impressão das imagens. 
Os artistas/artesãos chineses eram desconhecidos, embora seus conhecimentos 
técnicos fossem evidentes. Produzidos em sequência, seguiam uma determinada 
continuidade, nunca se repetindo; cada painel era ligado aos vizinhos formando 
uma narrativa visual.  

Figura 9: Detalhe de papel de parede chinês, século 18, pintado manualmente sobre painel. 

Fonte: www.1stdibs.com (janeiro, 2013).

 A Europa passou a ter mais contato com a China a partir dos séculos XVI e 
XVII, e o papel de parede surgiu no continente europeu pelas mãos de comercian-
tes árabes, que além de importarem os papéis, também aprenderam com os chi-
neses a sua técnica de produção. Logo, caíram no gosto da aristocracia francêsa 
e inglêsa, originando a expressão Chinoisserie para designar os papéis chineses, 
passando então, a ser usado na decoração de paredes, janelas e portas, substituin-
do afrescos, telas e tapeçarias (VELUT, 2006).   
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 Com a chegada de artistas renascentistas italianos na França, a convite de 
François I, surgiram os primeiros padrões totalmente europeus. No final do século 
XVII, a ideia de revestir as paredes já estava bem estabelecida. Em 1630, foi inaugu-
rada a primeira fábrica de papel de parede, a Papel-Toutisses, na cidade de Roven, 
na França. Entretanto, a qualidade impecável e originalidade dos desenhos chi-
neses conquistava admiradores e impulsionava uma forte importação dos papéis, 
que ultrapassava o comercio de papéis locais. A invasão oriental obrigou artistas 
europeus a serem mais criativos em seus trabalhos. Em conjunto com fabricantes 
que refinavam cada vez mais a produção dos papéis voltados à decoração, artistas 
europeus logo seguiram o exemplo chinês, desenvolvendo padrões com represen-
tações de natureza idílica, cenas românticas e paisagens exóticas em estampas 
elaboradas. Um dos artistas mais famosos deste momento, foi o francês Jean-Bap-
tiste Réveillon, o qual, alguns anos antes a revolução francesa, desenvolveu os mais 
finos e belos papéis de parede para a aristocracia francesa.

Figura 10: Jean Baptiste Réveillon. Detalhe de papel de parede do artista. 

Fonte: www.meublepeint.com (janeiro, 2013).
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 Dentro do contexto de uma sociedade vivendo profundas mudanças - na 
transição de uma economia estacionária e baseada na escassez, partindo para 
o desenvolvimento e abundância da era pós revolução industrial - os hábitos de 
consumo dos cidadãos europeus passavam por mudanças significativas, aspirando 
cada vez mais conforto, bem-estar e toda a gama de sensações que acompanham.
Em um sistema decorativo tradicional, baseado em tapeçarias, marcenaria, pinturas 
e uma grande variedade de tecidos, os papéis de parede tornaram-se um forte 
aliado na decoração. Praticamente desconhecidos em 1760 por grande parte da 
população, tiveram tamanho progresso em 20 anos que as fábricas se multiplic-
aram formando um setor de mercado forte e consistente (VELUT, 2006).

 Embora os estilos de papel mudem constantemente, seguindo tendências de 
decoração, suas técnicas de aplicação e materiais utilizados mudaram muito pouco, 
sendo que foram somente aperfeiçoadas, acompanhando as evoluções tecnológi-
cas (KELLY, 2011). Alguns dos marcos evolutivos na fabricação de papel e desen-
volvimento de novos métodos de impressão tiveram grande impacto na aparência, 
na qualidade e no acabamento dos papéis de parede; outros apenas melhoraram 
certos aspectos facilitando os métodos de produção. Entretanto, enquanto algu-
mas das técnicas atuais exploram novos efeitos possíveis com o auxílio das novas 
tecnologias e com a experimentação de novos materiais, alguns fabricantes ainda 
buscam preservar a estética dos papéis de parede clássicos, produzidos em sua 
maioria com a técnica da xilogravura, ou mesmo, tentando reproduzir texturas e im-
perfeições das técnicas antigas na impressão digital. De fato, os mais finos e caros 
papéis de parede produzidos hoje em dia, são ainda impressos manualmente - fre-
quentemente, com as matrizes originais - ou novos designs impressos nos métodos 
tradicionais.

 No século XIX, os processos manuais foram substituídos pelo surgimento da 
impressão mecânica, baixando custos e expandindo o mercado. Em 1840, grande 
parte dos papéis de parede já eram impressos com cilindros mecânicos. Os papeis 
vitorianos, reconhecidos pelo habilidade e técnica refinada dos artistas e artesãos, 
logo foram alcançados pelos papéis impressos mecanicamente.  Em parte, o movi-
mento Arts and Crafts, liderado por Willian Morris e outros artistas e artesãos que 
uniram habilidades produzindo para o novo e crescente mercado, foi uma reação 
aos excessos produzidos por essa onda de mecanização. O movimento - que de-
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fendia o artesanato criativo como uma alternativa à mecanização e à produção em 
massa - também trouxe novo fôlego para a fabricação de papéis por impressão 
manual, e alguns dos moldes produzidos por companhias como a Morris & Co e 
John Perry ainda existem e são utilizados até hoje (VELUT, 2006).

Figura 11:

Chinoiserie De Gournay: Paineis de seda pintados manualmente. Desenhados em sequência no ambiente, 
normalmente formando narrativas de paisagens naturais. Originários da China, ainda hoje são reproduzidos 
com precisão, temáticas e técnicas dos revestimentos chineses do século XVIII.

Fonte: www.degournay.com (junho, 2012).
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4.2.2. O papel de parede no design de interiores 

 Observa-se a expansão no campo do Design de Interiores através do número 
crescente de eventos profissionais ligados ao setor, tais como: lojas de móveis e 
objetos de decoração, salões de design, feiras de móveis, revestimentos e equipa-
mentos, revistas especializadas, mostras de ambientes. Pode-se destacar a Feira 
de Florença, o Salão de Milão, Surface Design Show (em Londres) etc.  Além de 
programas de televisão focados em valorizar o Design de Interiores, e mostrar ten-
dências e novidades do mercado, que acontecem no Brasil e no mundo (GUBERT, 
2011).

 Design de interiores é uma pratica interdisciplinar preocupada com a criação 
de uma gama de ambientes interiores que articulam a identidade e a atmosfera por 
meio da manipulação do volume espacial, a colocação de elementos específicos, 
tais como mobiliário e o tratamento de superfícies. A decoração de interiores é a 
arte de decorar os espaços internos para conferir um caráter especial que se en-
caixe bem com a arquitetura existente. A decoração de interiores está preocupada 
com questões tais como superfícies, padrões, ornamentação, mobiliário, iluminação 
e materiais (BROOKER E STONE, 2007).

 Impulsionado pela atual expansão do setor, há no mercado uma grande varie-
dade de oferta tanto nos diferentes tipos de padronagens para superfícies quanto 
nos materiais, nas qualidades e nos preços. O papel de parede vem sendo revisita-
do e revitalizado. Novos designers estão reinventando-o, explorando seu potencial, 
desafiando os tradicionais papéis de parede conservadores com experimentação 
de novas técnicas e materiais, unindo conhecimentos provenientes dos meios digi-
tais e habilidades artesanais.  Os projetos mais recentes reproduzem metais, couro, 
gesso, madeira; utilizam mármore, palhas naturais, etc. Alguns fabricantes também 
propõe o uso de pigmentos especiais na busca de novos efeitos.

 As virtudes dos papéis de parede introduzem infinitas possibilidades de aca-
bamento, enriquecendo questões estéticas e funcionais do ambiente. Como normal-
mente ocupam grandes espaços ou áreas de destaque no campo visual, propiciam 
um significativo impacto, podendo definir a atmosfera de um ambiente bem mais 
que qualquer outro ítem de decoração - móveis, tapetes e cortinas - constituindo, 
assim, um recurso técnico importante para o Design de Interiores.
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4.2.3. Mercado atual de revestimentos de parede 

 Atualmente o mercado dispõe de uma grande variedade de papéis de pare-
de, com diferentes estilos e características, de clássicos a tecnológicos, oferecen-
do inúmeras possibilidades decorativas, com um amplo leque de cores, estampas, 
texturas, relevos e acabamentos. Além disso, cabe salientar que a denominação 
“papel de parede” abrange revestimentos que nem sempre são papéis, como os 
desenvolvidos a base de tecidos ou vinil. Existem inúmeros métodos de fabricação 
e uma grande variedade de materiais empregados. O mercado de papéis de pare-
de tem se desenvolvido muito no campo tecnológico, com novos tratamentos e 
aplicações de camadas especiais durante o processo produtivo, conferindo novas 
propriedades aos papéis como maior resistência à água, à umidade, à manchas e 
fungos, durabilidade e facilidade de limpeza. Os papéis decorativos são vendidos, 
na sua maioria, em rolos de 10 m de comprimento e 0,52 m de largura. Algumas das 
variedades encontradas no mercado atualmente são:

Papel de parede litografado

 São os papéis mais simples. O desenho é impresso na sua superfície numa 
vasta gama de cores. Enquanto nos papéis de qualidade inferior o desenho é im-
presso diretamente sobre o papel, nos de melhor qualidade e de preço mais eleva-
do as impressões são feitas sobre um fundo de cor. Existem papéis de diferentes 
pesos; os mais leves podem deformar-se se, antes de serem aplicados, receberem 
uma cola não adequada e num tempo excessivo de espera. Os mais espessos, prin-
cipalmente os papéis com relevo, permitem ocultar pequenos defeitos da parede.

Figura 12: “Toile”, papel de parede litografado - Yoonmi Nam. Fonte: www.yoonminam.com (dezembro, 2012)  



32

Papel de parede pintado à mão

 Pode ser gravado utilizando o sistema de rede de seda ou de chapas grava-
das para estampagem. Pelo fato da sua fabricação ser demorada, este papel é de 
elevado preço. Tem, no entanto, a vantagem de apresentar desenhos mais nítidos 
do que os de papéis litografados, pelo fato da sua produção se processar com 
maior minúcia.

Figura 13: Chelsea Wallpaper - Papel de parede pintado à mão de Gournay. Fonte: www.apartmenttherapy.
com (dezembro, 2012) 

Papel de parede com relevo

 Neste tipo de papel o relevo do desenho é obtido com rolos metálicos. Este 
processo é muito utilizado quando se pretende conseguir efeitos de imitação de 
couro, têxteis ou madeira. Alguns destes papéis são constituídos por duas camadas 
coladas antes da impressão do desenho, o que proporciona uma maior resistência 
à distensão.

Figura 14: Rose. Design: Helen Amy Murray. Fonte: Vilaseca, 2007, 71  



33

Papel de parede flocado

 Semelhante ao veludo, este papel é fabricado polvilhando-se partículas de fi-
bras sobre a sua superfície base e/ou sobre áreas delimitadas com adesivo próprio 
para fixá-las, formando-se então áreas com relevo aveludado.

Figura 15: Papel de parede Lasari Flock - Romo Design. Fonte: www.neublack.com (dezembro, 2012)

Papel de parede prensado

 Na superfície base deste papel são distribuídas, durante sua fabricação, pe-
quenas aparas de madeira ou serragem, obtendo-se assim um aspecto semelhante 
a flocos de aveia. Também, neste mesmo método, emprega-se a mica, propiciando 
um vistoso brilho acetinado à superfície, ou às tintas, fazendo sobressair os efeitos 
do desenho.

Figura 16: Papel de parede de Mica - Kaelio Design. Fonte: www.kaeliopapeisdeparede.com.br 

(dezembro, 2012)
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Papel de parede vinílico 

 Este tipo de papel de parede é composto por PVC e folheado com camadas 
de papel ou tela. Também pode ser sujeito a um tratamento especial conferindo-
-lhe um aspecto de tecido. É um material resistente e durável que não se rasga 
facilmente. Resiste à água e à umidade. Por ser impermeável, é aplicado com colas 
especiais contendo fungicidas, uma vez que a umidade atrás do papel poderá pro-
vocar o aparecimento de fungos.

Figura 17: Papel de parede vinílico - Coleção Bobinex. Fonte: www.bobinex.com.br  (dezembro, 2012)

Papel de parede em tecido

 Existem à venda  uma grande variedade de tecidos projetados especifica-
mente para o revestimento de paredes. São folheados em papel ou adesivo vinílico, 
propiciando camadas de proteção, melhor acabamento e aplicação facilitada. 

Figura 18: Papel de parede em tecido. Fonte: www.chocoladesign.com  (dezembro, 2012)
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Papéis de parede especiais

 Desenvolvidos a partir de substratos alternativos - como seda, cortiça, juta, 
entre outras fibras naturais - agregam novas texturas e cores ao ambiente, com óti-
mos resultados visuais.

Figura 19: Papel de parede em palha natural. Fonte: www.m-apapeldeparede.com.br  (dezembro, 2012)
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4.3. A QUESTÃO DA INTERAÇÃO

Para alguns autores, interatividade é sinônimo de interação. Em vários mo-
mentos percebemos que os autores alternam entre o termo interação e interativi-
dade. Para outros, interatividade significa uma “troca”. Mas, sendo assim, o termo 
abrange uma gama muito grande de aplicações e torna-se até mesmo corriqueiro.  
O dicionário Aurélio define interação como “uma ação que se exerce mutuamente 
entre duas ou mais coisas, ou duas ou mais pessoas”, quando a ação de uma de-
las provoca uma reação da outra ou das restantes. Desta forma, a interação estará 
presente no projeto em dois diferentes níveis: a interação entre o observador e a 
superfície, e a interação entre a superfície e o meio onde estiver inserida e suas 
condições.

Entre o observador e as superfícies projetadas e empregadas em um am-
biente são esperadas três diferentes formas de interação: contemplativa, direta e 
reflexiva (NASCIMENTO, 2001). A primeira delas aborda a atenção do observador no 
sentido da sensibilização de características físicas e estéticas da superfície, seus 
padrões, formas e cores, realçando a observação passiva. Este nível de interativida-
de é chamado de interatividade contemplativa. Contrapondo a este nível, temos a 
interatividade direta que catalisa a manipulação, o toque, desencadeando no obser-
vador um comportamento ativo em relação à superfície, suas texturas e temperatu-
ra. Estes níveis tratam da relação do observador com os materiais temporalmente 
presentes. Contudo, há ainda materiais ausentes, presos à memória do observador, 
aqueles que são acessíveis através de uma interatividade reflexiva. O observador 
dialoga com as texturas, padrões e fenômenos questionando-os, interpretando-
-os e relacionando suas ações presentes e/ou passadas com memórias subjetivas 
individuais. Na literatura, algumas vezes, este tipo de interatividade é chamado de 
minds on (COSTA e NASCIMENTO, 2000).  Sendo assim, a qualidade da superfície 
projetada - ou do ambiente construído - não é diretamente uma propriedade nem 
da superfície e nem do homem, mas uma experiência – ou uma relação – produzida 
no processo de interação do observador com a superfície. 

Desta forma, pode-se dizer que o designer não controla por completo as 
informações que serão transmitidas por uma determinada superfície projetada ou 
pelo design do ambiente onde esta estiver inserida. Segundo Humberto Maturana 
e Francisco Varela (2004), o ambiente não é um contexto absoluto; ele é criado no 
próprio processo de convívio; ele é condicionado cultural e historicamente:
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“todo conhecimento significativo é conhecimento contextual, e grande parte dele é 
tácita e vivencial” (CAPRA, 1996). O estudo da cognição ambiental é um processo 
que lida com conformações subjetivas: as imagens, as impressões e as crenças 
que as pessoas possuem do meio ambiente. Este processo cognitivo está sujeito 
a “filtros socioculturais”, resultantes do processo de socialização do indivíduo e a 
“filtros psicológicos”, dependentes do sistema interpretativo pessoal, de valores e 
de expectativas de cada pessoa.

 Já as formas de interação entre a superfície e o meio onde esta estiver inse-
rida serão interações de aspecto físico-químicos, relativas aos materiais e tecnolo-
gias empregados no desenvolvimento do projeto.  Atualmente, o conceito de reves-
timentos inteligentes tem provocado um impacto significativo no campo do design 
de ambientes, gerando projetos que convergem conhecimentos de diversos cam-
pos de conhecimento, como química, engenharia e design (CHRISTIE; ROBERTSON; 
TAYLOR. 2007). Pesquisas em torno de “materiais inteligentes” para arquitetura e 
design de ambientes tem trazido  soluções criativas com combinações de materiais 
não convencionais em resposta à desafios técnicos e de design. Estes materiais 
introduzem o conceito de arquitetura interativa, a qual permite adaptação e respos-
ta dos ambientes a determinados estímulos e condições ambientais (ADDINGTON; 
SCHODECK,  2005).

 Tendo impacto direto na concepção estética e funcional do projeto, os cha-
mados “materiais inteligentes” são elementos responsáveis pelo potencial de inte-
ração da superfície com o meio. Estes pigmentos e/ou técnicas especiais que pos-
sibilitam diferentes formas de interação - como resposta a determinados estímulos 
fornecidos pelo meio, assim como temperatura, umidade, luminosidade, entre ou-
tros - serão melhores analisados em um capítulo posterior. 
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4.4. A PERCEPÇÃO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO

O conceito de percepção tem sido compreendido e definido, fundamen-
talmente, de duas maneiras: uma cujo conceito é relacionado à interação entre o 
espaço e o usuário, exclusivamente, através dos sentidos básicos (visão, olfato, au-
dição, tato e paladar) (WEBER, 1995); outra, relacionado à interação entre o espaço 
e o usuário, através dos sentidos básicos e de outros fatores tais como memória, 
personalidade, cultura e tipo de transmissão. Tratando o conceito de percepção 
como a totalidade do processo de interação do usuário com o ambiente constru-
ído, envolvendo a etapa relacionada aos estímulos de nossos sentidos, e a etapa 
relacionada ao envolvimento de vários fatores registrados na nossa memória e de 
nossa personalidade. Nesse sentido, o conceito de percepção pode ser entendido 
como a totalidade do processo de interação entre usuário e espaço, e tende a ser 
confundido com o conceito de cognição (GIBSON, 1966). Portanto, o conceito de 
percepção é compreendido tanto como uma experiência exclusivamente sensorial 
do indivíduo quanto como uma experiência caracterizada pelo conjunto de infor-
mações e valores que o indivíduo dispõe sobre o ambiente. Sabe-se que, embora 
as respostas humanas não estejam baseadas exclusivamente nos sentidos, elas 
também podem ser o resultado direto dos estímulos sensoriais provocados pelo 
ambiente construído (LAY; REIS, 2006). 

A Gestalt já identificara padrões formais que tendem a provocar estímulos 
visuais e reações similares em pessoas com distintas formações culturais, indivíduos 
com diferentes experiências, memórias, valores e motivações (PRAK, 1985). A Teoria 
da Gestalt argumenta que existe uma experiência direta e imediata das qualidades 
expressivas na percepção de linhas, planos, volumes ou massas. Essa experiência 
seria o resultado não de uma associação intelectual, mas de uma ressonância entre 
processos neurológicos e padrões ambientais; edifícios pareceriam vibrantes, sere-
nos ou pesados como resultado de um processo biológico, remetendo ao conceito 
de isomorfismo. Este explica a experiência perceptiva e os processos neurológicos 
inerentes ao ser humano, cujas associações de padrões visuais não são subjetivas 
(LANG, 1987). A Teoria da Gestalt e as suas leis sobre organização visual permitem 
a compreensão da percepção visual do ambiente construído, na medida em que as 
relações formais entre os elementos que o compõe podem ser analisadas através 
de tais leis, revelando a maior ou menor ordem compositiva existente no ambiente. 
O conceito de percepção, entendido como experiência sensorial, se adapta a essa 
teoria (LAY; REIS, 2006).
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 Além de conceitos de design e quesitos técnicos, o projeto de design de su-
perfícies para revestimento também aborda questões artísticas em seu desenvolvi-
mento. Tendo em si o caráter artístico, também  leva consigo a função de regenerar 
a nossa sensibilidade perceptiva. Contra o automatismo e o comodismo visual, a 
arte nos fisga com o embevecimento daquilo que nos estranha e nos captura numa 
demora perceptiva em que o tempo não conta. Assim, a percepção se constitui em 
zona intersticial, ponte para o tráfego intenso dos fluxos e trocas entre aquilo que a 
nós se apresenta do mundo lá fora e o nosso mundo interior. Vem daí a importância 
fundamental da percepção em todas as formas de arte (BARROS, 1999).

  “A arte é feita para dar a sensação da coisa enquanto coisa vista e não 
enquanto coisa reconhecida; o procedimento da arte é o procedimento 
da representação insólita das coisas, é o procedimento da forma confusa 
que aumenta a dificuldade e a duração da percepção, porque em arte, o 
processo de percepção é um fim em si mesmo e deve ser prolongado” 
(CHKLÓVSKI apud FERRARA, 1981: 34). 

Desta forma, a questão da interação inserida no projeto objetiva a surpresa e cu-
riosidade do observador, através de seu carácter inovador e lúdico, estimulando 
processos perceptivos e cognitivos.  

Projetos voltados ao design de ambientes não podem ser vistos como um meio 
modificador do comportamento humano, a ponto de transformar a personalidade 
de indivíduos, mas podem influenciar a percepção e cognição de espaços e com 
isto proporcionar a satisfação do uso. O ato de projetar busca criar ambientes otimi-
zados nos aspectos de conforto, funcionalidade, economia e estética, aplicando 
os conhecimentos artísticos, científicos e técnicos (KOWALTOWSKI; PRATA; PINA; 
CAMARGO, 2000).
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4.5. ANÁLISE MERCADOLÓGICA DO SETOR

Observa-se o crescimento do setor de revestimentos voltados à arquitetura 
e decoração através do número crescente de feiras e eventos profissionais ligados 
à área, tais como: Casa Cor, Expo Revestir, Febratex, Tecnotêxtil, Texfair Home, entre 
outros. Dentro do mercado nacional de arquitetura e decoração, com foco nas clas-
ses A e B, a oferta de papéis de parede e lojas especializadas é crescente. Nota-se 
a forte presença de marcas europeias importadas como Bucalo, Chivasso, Gastón 
y Daniela, Lamadrid, Laura Ashley, JVN, Designers Guild e Orlean. A marca Bobinex, 
criada em 1967, ainda é a única empresa brasileira a produzir revestimentos em 
papel de parede, desenvolvendo produtos de alta qualidade, sendo seu custo mais 
baixo o único diferencial frente aos papéis importados.

Em todas as marcas, observa-se o constante desenvolvimento e renovação 
das coleções - acompanhando tendências mundiais do setor de decoração, com 
grande variedade de estampas, estilos e acabamentos - e o enquadramento no 
padrão de medida internacional convencionado para os papéis, de 10m de compri-
mento por 0,52m de largura por rolo. 

Existem ainda empresas especializadas na produção de tecidos para re-
vestimentos e tecidos revestidos com camada adesiva, utilizados em paredes e 
móveis. Diversos tipos de tecido são empregados com esta finalidade, sendo o 
único requisito conter algodão em sua composição, garantindo assim a aderência 
necessária à cola.

A cadeia produtiva têxtil - que engloba o setor de estamparia voltada à 
decoração - é formada por processos que vão desde a fiação, tecelagem, benefi-
ciamento, acabamentos, confecção até a dobração e embalagem do produto final. 
Dentro da fase de acabamentos é onde se encontram os processos de estamparia, 
além de tingimentos, etiquetagens e lavanderia. Estes processos são, na maioria 
dos produtos, os maiores agregadores de valor no produto final, constituindo, desta 
forma, uma fase do processo, em que a qualidade, produtividade e flexibilidade são 
essencialmente importantes e estão ligadas diretamente à estrutura tecnológica da 
organização e à habilidades de seus recursos humanos (TEZZA, 2010).
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Máquinas robustas, softwares inteligentes, forte aposta em pesquisa e ino-
vação. Segundo a ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil), esse é o raio-X 
atual da indústria têxtil brasileira, que somente em 2010 desembolsou US$ 2 bi-
lhões em investimentos e que hoje ocupa a quinta posição no ranking dos maiores 
produtores mundiais do setor. Como resultado: artigos contemporâneos, com fios 
inteligentes e tecidos funcionais, aliados às mais modernas tendências do mercado.

Produtos com grande aceitação no passado muitas vezes já não atendem 
mais aos anseios dos novos clientes. Por este motivo, as indústrias contratam pro-
fissionais que buscam desenvolver a combinação perfeita entre tecnologia, ino-
vação, sustentabilidade social e ecológica, criatividade, inspiração, funcionalidade 
e qualidade. É significativo o investimento em novas tecnologias e equipamentos, 
assim como a inserção dos processos de estamparia digital e pesquisas no campo 
da nanotecnologia empregada no desenvolvimento têxtil, agregando valor aos pro-
dutos e fortalecendo a cadeia de exportação. A nanotecnologia no setor têxtil tem 
características específicas e se aplica basicamente em dois processos distintos: 
diretamente na produção das fibras ou nos insumos têxteis utilizados durante a fase 
de beneficiamento do tecido (ABIT, 2012).

Segundo dados elaborados pelo departamento de economia da TexBrasil 
Décor - Comitê de tecidos para decoração da ABIT, o Brasil fabricou, em 2009, cer-
ca de 1,06 bilhão de peças têxteis voltadas para a decoração de ambientes. Destas, 
43,2% foram produzidas na região Sul do País, com destaque para o pólo de Santa 
Catarina, seguida da região Sudeste, com 34,2% da produção nacional. Conforme 
estimativas da Associação (ABIT), para 2012 é previsto um crescimento de 1,5% em 
volume de produção e faturamento de US$ 63 bilhões. Atualmente, um dos princi-
pais desafios do setor é a taxa de câmbio desfavorável e a forte concorrência com 
produtos asiáticos no mercado.

Uma característica em comum, tanto para tecidos decorativos quanto para 
papéis de parede, é a forma de aplicação, tendo o emprego de cola em pó ou cola 
de papel de parede (carboximetilcelulose) em sua base. Ambas as colas são atóxi-
cas, não tem cheiro e sua aplicação é rápida, podendo-se utilizar o ambiente logo 
após a sua instalação.
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4.5.1 ENTREVISTA - BOBINEX

Como complemento para análise mercadológica do setor, anteriormente à 
tomada de decisões referentes a aspectos técnicos do projeto, visando auxiliar a 
seleção do método de impressão, assim como das demais técnicas empregadas, e 
buscando uma visão mais precisa do cenário da indústria nacional - identificando 
suas características - foi realizada uma entrevista com o empresário José Eduardo 
Trindade, diretor-presidente da empresa Bobinex, única indústria nacional de pa-
péis de parede.

Localizada na cidade de Embu, em São Paulo, a empresa Bobinex foi criada 
em 1967 e é atualmente a única empresa a produzir revestimentos de papel de pa-
rede no Brasil. Realizada em 05 de outubro de 2012, a entrevista cedida pelo empre-
sário José Eduardo Trindade, abordou questões acerca dos métodos produtivos, 
materiais utilizados e formas de acabamento.

Nos seus 45 anos de trajetória, a empresa acompanhou todas as trans-
formações do setor perante o mercado internacional, conseguindo concorrer em 
todos os quesitos com marcas importadas de alta qualidade. Sobre o mercado 
nacional, Trindade afirma que, com o crescimento do setor de decoração, o papel 
de parede voltou com força ao mercado nos últimos 5 anos. Atualmente, o método 
de impressão utilizado pela empresa é a rotogravura por cilindros; dentre os acaba-
mentos, destaca-se o PVC (policloreto de polivinila) e derivados.

Ainda na entrevista, o empresário revelou que a Bobinex tenta manter testes 
constantes com novas máquinas, pigmentos e substratos - recentemente ingressa-
ram com o sistema de impressão digital, possibilitando novos experimentos - porém 
o alto valor agregado do produto não é bem aceito no mercado nacional.
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5. TÉCNICAS DE PRODUÇÃO
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 5.1. PROCESSOS DE ESTAMPARIA

Dentre os métodos de impressão atualmente empregados pela indústria na 
produção de revestimentos - tanto para suportes em tecido, papel ou de base viníli-
ca - são utilizadas desde técnicas mais antigas e tradicionais, como a estampagem 
a quadro plano, até processos que agilizaram a produção e deram maior liberdade 
criativa aos designers, como a impressão digital. Além disso, dependendo dos re-
sultados desejados, também ocorrem combinações entre métodos, como impres-
são digital seguida de texturização em flock, por exemplo. A seguir, abordaremos  
cada processo e suas características.

Estampagem Rotativa

A estampagem rotativa por cilindros, também conhecida como rotogravura,  
surgiu nos anos 1960 e é hoje um dos processos mais utilizados para estampar 
papéis de parede com pouca variação de cores, com rapidez e  exigência de alta 
qualidade. Segundo Pezzolo, o processo da estamparia rotativa começa com o ne-
gativo que é gravado em cilindros de cobre ou de inox microperfurados, formando 
as matrizes do padrão a ser estampado. Cada matriz corresponde a uma cor, o que 
contribui para o alto custo do processo, tornando-o uma exclusividade de empresas 
com projetos de grande escala. Estes cilindros, alimentados com jatos de tinta com-
putadorizados, são sobrepostos ao suporte em movimento, proporcionando sua 
rotação. A aplicação das tintas se dá por um tubo perfurado, localizado no eixo de 
cada cilindro, por onde a tinta é bombeada em um sistema de espalhamento es-
pecífico, e forçada a passar pelos microfuros, muitas vezes também, o cilindro está 
parcialmente mergulhado na tinta. Uma lâmina de aço flexível, retira a tinta das áre-
as lisas do cilindro, mantendo-a apenas nos sulcos, possibilitando assim a gravação 
do padrão. No final do processo o papel de parede é deslocado para uma câmara 
de secagem, muitas vezes ainda na esteira rotativa (PEZZOLO, 2007).

Figura 20: Sistema de estampagem rotativa. Fonte: www.rotogravura.com  (dezembro, 2012)
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Estampagem à Quadro Plano

A estamparia à quadro plano, prisma, ou telas de serigrafia, também conhe-
cido como silk-screen em inglês, técnica muito utilizada no Oriente desde o século 
VIII inicialmente apenas na área têxtil, é hoje um dos métodos mais utilizados sobre 
vários outros suportes.

No processo de confecção dos quadros, um tecido muito fino (poliamida ou 
poliéster) é esticado e preso a uma moldura em forma de quadro. Aplica-se uma 
emulsão fotossensível na tela e uma transparência (fotolito) com o desenho é posi-
cionada sobre ela. Com a aplicação de luz, a emulsão se fixa e deixa livre a malha 
onde se encontra o negativo do desenho, ou seja, por onde a tinta deverá passar. 
Lava-se o quadro para retirar a emulsão das áreas que serão pintadas (NEIRA, 2011).

O número de quadros varia conforme o número de cores da estampa, pois 
para cada cor será necessária uma tela individual. O processo pode ser manual ou 
mecanizado. Hoje, existem máquinas que acomodam até 12 quadros. No processo 
de estamparia com quadro plano o suporte é colocado na mesa de estampar, ou 
tapete rolante, onde este pode ser estampado manualmente ou utilizar-se de qua-
dros automotores, que irão percorrer todo o comprimento da mesa, sendo no final 
feita a mudança do quadro pelo operador da máquina (ARAÚJO e CASTRO, 1987). 

Figura 21: Estampagem manual à quadro plano. Fonte: www.artesanato.culturamix.com  (dezembro, 2012)
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Além da serigrafi a a quadro plano, existe também o método de serigrafi a ro-
tativa. Entre as vantagens do método rotativo está sua alta velocidade na produção 
de grandes tirangens e a possibilidade de criar variações no padrão do desenho, 
criando conjuntos de peças com diferentes desenhos, repetidas sistematicamente.

Neste sistema, suas matrizes são dispostas em cilindros. O funcionamento 
destes cilindros é bastante simples, já que uma lâmina exerce pressão sobre o ci-
lindro, fazendo com que os orifícios deste sejam preenchidos com tinta. O cilindro 
está sempre em rotação, estando sempre carregado com tinta e imprimindo simul-
taneamente.Os vários cilindros que compõem as cores de uma mesma impressão 
têm de ser ajustados para que o desenho seja coincidente. Para facilitar o proces-
so, todos os cilindros têm na extremidade uma mira desenhada que permite centra-
-los (FERREIRA, 2011).

Figura 22: Serigrafi a rotativa. Fonte: www.arcoweb.com.br (janeiro, 2013).

Figura 23: Serigrafi a rotativa 2. Confecção de cilindro para impressão em serigrafi a rotativa. 

Fonte: www.jlsbrandao.com.br (janeiro, 2013). 
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Por meio da serigrafia, desenvolvem-se também processos de texturização; 
dentre estes, parte da técnica chamada de Flocagem, também conhecida como 
Flock, onde fibras trituradas são aplicadas com uma cola especial, por meio de 
quadro plano contendo a estampa. Depois de aplicada a cola na área desejada,  
formando o desenho da estampa, leva-se o suporte à máquina de flocagem, para 
flocar toda a área onde foi impressa a cola, movimentando a peneira para os flocos 
cairem em pé (eletrostática). Após o tratamento térmico de secagem, retira-se o 
excesso de flocos com aspirador de pó e/ou escova, proporcionando como resul-
tado um aspecto aveludado às áreas atingidas do papel de parede (CHATAIGNIER, 
2009). Outra técnica muito empregada na texturização de revestimentos - também 
baseada no processo de serigrafia é a que utiliza-se o Plastisol, derivado de resina 
de PVC e plastificantes, que proporciona definição de relevos e texturas na impres-
são,  agrega resistência e impermeabiliza a peça.

Estamparia Digital

Até há pouco tempo as tecnologias de impressão digital ainda tinham mui-
tos problemas na sua exequibilidade prática como a pouca rigidez do tecido que 
deformava quando puxado, a hidrofilidade que levava a que os tecidos absorvessem 
muito os corantes e consequentemente aumentassem excessivamente o seu peso 
após a impressão, os contornos do desenho que eram perdidos pelo alastramento 
dos corantes (problema agravado pelas impurezas e sujidade do próprio tecido). 

Figura 24: Impressão digital sobre tecido. Fonte: producaograficadesign.wordpress.com  (dezembro, 2012)
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Tais problemas, e também seu custo, faziam com que a tecnologia digital 
ficasse restrita a papéis e vinílicos na produção de revestimentos. No entanto, hoje 
em dia quando se recorre à tecnologia digital e à sua aplicação, devido ao desen-
volvimento e adaptação tecnológica, todo o processo de desenvolvimento e con-
cretização em revestimentos - incluindo têxteis - se torna mais versátil.

A estamparia digital sobre tecido e vinil é originária de adaptações das 
técnicas de impressão a jato de tinta sobre papel. A razão para que o desenvol-
vimento dessa tecnologia tenha sido mais lento veio da necessidade de produzir 
tintas adaptadas às impressoras de grande formato que atendessem aos demais 
suportes (BOWLES; ISAAC, 2009).

O termo “impressão digital” diz respeito aos métodos de impressão em que 
se transfere uma imagem digitalizada para um substrato. Atualmente, existem dois 
tipos: o primeiro é a impressão eletrostática, utilizada somente sobre papel; o se-
gundo método, a impressão a jato de tinta, pode ser definido como um processo no 
qual o desenho se constrói por pequenas gostas de tinta de cores distintas, seguin-
do um padrão pré-determinado sobre uma superfície (BOWLES; ISAAC, 2009). No 
momento, dentre as tecnologias de impressão digital, a tecnologia de jato de tinta 
é a mais promissora, apesar da tecnologia electrostática (processo de sublimação) 
já estar presente há mais tempo na indústria.

O processo a jato de tinta é realizado por um dispositivo eletromecânico 
que contém tinta, um sistema de alimentação, um mecanismo formador de gotas, 
injetores e, normalmente, o fornecimento de tintas em cartuchos. Com esta tecno-
logia, além de imprimir diferentes tipos de papéis e materiais vinílicos, ainda é pos-
sível imprimir sobre uma ampla variedade de suportes têxteis, como fibras naturais 
— algodão, seda e lã — e fibras sintéticas, como o poliéster e o linóleo.

Além disso, uma ampla gama de cores é permitida devido a utilização de 
quadricromia (cartuchos cmyk: ciano, magenta, amarelo e preto), embora certas im-
pressoras possuam cartuchos complementares para pigmentos especiais. Este re-
curso serve para melhorar a qualidade e a quantidade das tonalidades que podem 
ser obtidas no sistema de policromia (NEIRA, 2011).  Devido à natureza fotográfica da 
tecnologia digital, pode-se produzir todo tipo de imagens, sendo que todas as su-
tilezas e matizes da imagem original se transferem em detalhes ao suporte devido 
ao processo de quadricromia que permite a reprodução de meios-tons e trabalhar 
com milhões de cores, sem alteração de custos.
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Atualmente, os computadores são cada vez mais utilizados devido não só 
à sua evolução no que respeita às suas capacidades, mas também porque elimi-
nam significativamente os erros fortuitos introduzidos pelo homem. O processo de 
Estamparia Digital é todo informatizado e o desenho é transportado diretamente, 
não se utilizando de quadros ou cilindros, sendo tais desenhos transferidos para 
o substrato diretamente do software por uma impressora industrial.  Além da sua 
versatilidade, a impressão digital impõem-se com o valor acrescido dos seus custos 
ambientais, que são muito mais reduzidos que a estamparia convencional - sendo 
necessária apenas cerca de 10% da água utilizada nos processos tradicionais, não 
havendo desperdícios de corantes e evitando o uso dos metais constituintes de 
quadros, telas e cilindros (NEIRA, 2011).

Apontado como o avanço mais significativo na tecnologia de estamparia 
desde a criação da serigrafia, a impressão digital causou uma revolução, principal-
mente nos revestimentos de base têxtil. Agora, os designers podem buscar inspira-
ção em fontes antes inexploradas, surgindo assim, uma nova linguagem visual para 
o design de superfícies. Entretanto, por ser uma tecnologia recente e ter um alto 
custo, só é acessível à indústria de revestimentos de nível de produção médio a alto 
(BOWLES; ISAAC, 2009).

Enquanto as impressoras digitais estampam cerca de 250 metros por hora, 
os métodos tradicionais conseguem estampar 3000 metros no mesmo período. 
Porém, o tempo de preparo nos processos tradicionais chega a ser de 8 a 12 sema-
nas para iniciar a produção em série de uma estampa, enquanto que, na impressão 
digital a preparação é instantânea. Não há necessidade de separar cores, gerar um 
padrão contínuo, nem de produzir matrizes (BOWLES; ISAAC, 2009). Desta redu-
ção de tarefas surgem outros benefícios: o designer pode dedicar mais tempo ao 
processo criativo, apoiado na produção de amostras, pois não há restrições na im-
pressão de pequenas quantidades, além disso, o uso da tecnologia digital também 
incrementa o processo produtivo que pode acompanhar rapidamente as mudanças 
e tendências do mercado (NEVES, 2011).

Nos métodos tradicionais, o custo aumenta com o número de cores, pois é 
produzida uma matriz para cada cor. Já na estamparia a jato de tinta, o número de 
cores utilizadas não influi no custo final do produto. Os pigmentos empregados têm 
mostrado muitas vantagens frente as outras tintas: são mais resistentes à desco-
loração, costumam ser mais baratos, podem ser utilizados sobre varios suportes e 
sua fixação é mais simples.
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Como já citado anteriormente, a impressão digital acarreta menores danos 
ao meio ambiente que os métodos de estamparia tradicionais. Produz menores 
quantias de resíduos de tinta, permite a impressão do tecido inteiro ou somente de 
áreas predeterminadas, evitando o desperdício de corantes e consome 30% me-
nos água e 45% menos eletricidade (BOWLES; ISAAC, 2009). Dessa forma, mesmo 
sendo uma tecnologia recente, enquanto os metodos de produção tradicionais de 
estampas são ainda em números muito maiores, vários são os fatores que favore-
cem o crescimento da estamparia digital. É um processo que oferece maior poder 
de escolha ao consumidor final e as oportunidades para aplicar a tecnologia são 
cada vez maiores (NEVES, 2011).

Entende-se, portanto, que a liberdade no processo de criação e produção 
nunca esteve tão aflorada no design de revestimentos. Neste cenário, Bowles e Isa-
ac sugerem que uma nova linguagem visual está emergindo:

[...] atualmente está surgindo um estilo mais maduro de design digital de 
estampas graças a uma maior experimentação por parte dos designers, 
cujas criações se baseiam em motivos escaneados ou provenientes da 
fotografia digital, o que facilita os efeitos visuais, como as ilusões de ótica, 
além de estilos gráficos e de ilustração que são possíveis com o uso da 
manipulação digital (BOWLES; ISAAC, 2009, p.13).

A tecnologia de estamparia digital ainda não permite que a própria má-
quina realize processos possíveis na serigrafia. De qualquer forma, a serigrafia é 
um método rápido e tradicional de impressão, que pode vir a conjugar-se comple-
mentando peças estampadas digitalmente, seja imprimindo novas lâminas de cor, 
estampado texturas e relevos, ou na aplicação de material adesivo para aveludar e 
laminar os revestimentos.
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 5.2. SUPORTES DE REVESTIMENTO

O mercado de revestimentos oferece um vasto espectro de superfícies, co-
res, estampas e materiais. Embora chamados genericamente de papéis, quanto ao 
material utilizado para sua confecção, os papéis de parede - tanto nacionais quanto 
importados - podem dividir-se de acordo com os seguintes grupos:

Papel simples 

Composto de celulose, estampado ou liso, fabricado em diferentes grama-
turas que variam desde 110g/m2 a 140g/m2. É composto de fibras de celulose e 
outras fibras, coberto com uma fina camada de verniz a base de PVA (álcool polivi-
nílico) que lhe confere uma maior resistência e durabilidade que chega a 3 anos. É 
limpável com pano seco, possui baixa resistência a luz e umidade.

Papel vinílico combinado com substrato de papel

O papel vinilizado é chamado assim pois inclui em sua composição o PVC 
(Policloreto de Polivinila), também conhecido apenas como  viníl. Estes papéis - pro-
duzidos em papel duplex, papel de seda, papel monolúcido, papéis texturizados, 
dentre outros - recebem em sua superfície uma camada de viníl, sendo essa ca-
mada plana ou texturizada, manufaturada via impressões projetadas em quadros. 
A utilização de plástico granulado e outras superfícies plásticas se incluem nesta 
categoria. A laminação com viníl o torna mais resistente à luz e passível de limpeza 
com pano úmido e até mesmo com alguns produtos de limpeza mais fortes. No ato 
de renovação são retiráveis em estado seco deixando a camada inferior de papel 
colada à parede, servindo esta de maculatura para o novo papel de parede. Sua 
durabilidade é de 5 anos.

Papel Vinílico

Compreende uma base sintética que não requer o substrato do papel. É 
produzido em tela de algodão e recoberto em PVC. São totalmente laváveis, difi-
cilmente inflamáveis e com durabilidade de 10 anos. É um dos mais versáteis, po-
dendo receber diversas formas de acabamento que lhe proporcionam diferentes 
aspectos e texturas. Esse material recebe tratamento anti-fungos e é recomendado 
para ambientes de grande circulação, como cozinhas e locais públicos. Também 
podem revestir banheiros e lavanderias devido a sua boa resistência à umidade.
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Papel de TNT

O TNT, sigla para tecido não tecido, também conhecido como Nonwoven (do 
inglês), é classificado como um não tecido pois não passa pelos processos têxteis 
como a fiação e tecelagem, ou seja, não possuem entrelaçamento e sua união é 
feita por pressão, colagem ou aquecimento. É produzido a partir de fibras naturais, 
como algodão e lã, ou sintéticas, como poliéster e polipropileno. 

Estas fibras desorientadas são aglomeradas e fixadas. Geralmente, sua 
base vem com grande porcentagem de poliéster. Recebe em alguns casos em sua 
superfície de substrato, uma camada plástica expandida ou granulada. Desprende-
se totalmente da parede em sua retirada, sem deixar resíduos, podendo ser retirado 
e reaplicado. É lavável, resistente à umidade e à luz, e geralmente também possui 
resistência ao fogo. Na maioria dos casos, possui boa invisibilidade das emendas e 
oferece máxima estabilidade dimensional. 

Papel têxtil

Tecido é o nome genérico que descreve os processos de entrelaçamen-
to de fios têxteis. Segundo Treptow (2004) o nome tecido originou-se de artigos 
têxteis obtidos através do entrelaçamento dos fios como o uso de teares planos; 
formando o tecido plano com trama transversal e urdume vertical.

Este grupo de papéis compreende diversos substratos têxteis, como: seda, 
algodão, fibras sintéticas ou naturais. É produzido em tecido e revestido com uma 
fina camada de PVC que receberá o adesivo durante a aplicação. Em alguns casos, 
também é empregado o papel como substrato, ou mantém-se apenas a base viní-
lica. Em todos, a face frontal com estampas e cores é feita de rayon, poliéster, po-
liuretano, algodão, misturados ou não. Sua durabilidade é de 10 anos, dependendo 
das condições do ambiente.

A indústria de papéis de parede possui padrões de metragem, seguidos 
tanto pelos produtos nacionais quanto pelos importados. A medida padrão interna-
cional dos rolos é de 10m de comprimento por 0,52m de largura.

Além disso, existe ainda um grande número de empresas especializadas na 
produção de tecidos para revestimento e tecidos laminados com camada adesiva, 
não chamados de “papel de parede”, também utilizados para revestir paredes e 
móveis. Diversos tipos de tecido são empregados com esta finalidade, sendo o



53

único requisito conter algodão em sua composição, garantindo assim a aderência 
necessária à cola. O revestimento em tecido confere qualidades muito semelhantes 
aos papéis têxteis, porém, possuem custos menores e há a disponibilidade de me-
tragens maiores (até 2,40m de largura). Os revestimentos têxteis auxiliam no isola-
mento acústico do ambiente e possibilitam melhor reaproveitamento de sobras.
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 5.3. PESQUISA E ANÁLISE DE SIMILARES

A pesquisa e análise de similares auxilia a percepção da situação atual do 
mercado e visualização de oportunidades de atuação (WHEELER, 2008). No merca-
do, principalmente o nacional, não há muita oferta de produtos com características 
conceituais semelhantes às do projeto. A grande maioria dos similares encontrados 
ficam restritos ao campo da experimentação e pesquisas acadêmicas, à instala-
ções conceituais e à projetos particulares. 

Dentre os papéis de parede industrializados que envolvem conceitos de in-
teração em sua concepção, grande parte é focado no “do-it-yourself”, ou “faça você 
mesmo”, onde o observador é ao mesmo tempo o principal agente de interação 
com a superfície - o usuário precisa ser ativo para que haja a interação: pintando, 
colorindo, rasgando, removendo camadas, dentre outros processos irreversíveis -  o 
que não é o foco deste trabalho, que visa explorar formas de interação com o pró-
prio meio sendo o principal elemento desencadeador do processo interativo.

Dentre os similares encontrados, com semelhante conceito de interação, 
observa-se algumas características comuns entre eles: grande parte envolve pro-
jetos com pigmentos especiais, como tintas fosforescentes ou termocromáticas; 
além disso, as temáticas de aspecto lúdico são recorrentes.

Segue o grupo de similares que foram analisados:

Touch Me (Toque-me) 

Zane Berzina criou seu projeto “Touch Me Wallpaper” em 2003. O papel é 
impregnado com tintas termocromáticas, que mudam de cor em resposta ao calor 
do corpo. Assim, o papel de parede convida o observador a tocá-lo e a criar padrões 
efêmeros com as mãos. As marcas permanecem até que o papel retorne à tempera-
tura ambiente. O projeto esteve presente, na forma de instalações, na mostra FACT 
(em Liverpool, 2008) e no Fórum de Arte Contemporânea (em Luxemburgo, 2009). 
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Figura 25: Touch me wallpaper. Fonte: http://www.zaneberzina.com/  (junho, 2012)
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Design with Life (Design vivo) 

Desenvolvido pela designer Shi Yuan, o projeto Design with Life busca a 
interação trazendo a sensação de uma estampa viva ao material impresso. O pro-
jeto conta com tintas sensíveis aos calor que proporcionam um “florescimento” da 
padronagem conforme o aumento da temperatura, que pode ser transmitida por 
radiadores artificiais ou pelo calor solar de uma janela.

Figura 26: Design with life

Fonte: http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/2100445:BlogPost:1664 (julho, 2012)
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Phosphowall 

Utilizando tintas fosforescentes, esta coleção de papéis de parede brilha 
quando as luzes são desligadas. O projeto, desenvolvido pelo estúdio francês Ich 
& Kar, capta energia proveniente de iluminação natural ou artificial, dando um novo 
aspecto às paredes quando as luzes são desligadas. Um conceito lúdico e pratico. 

Figura 27: Phosphowall

Fonte: http://www.ichetkar.fr/ik-news/design/phosphowall/  (julho, 2012)
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Coleção Columbia Road

A coleção de papéis de parede interativos Columbia Road altera-se confor-
me variações de temperatura. Durante o processo de impressão em quadricromia, 
uma quinta camada é impressa com tinta termocromática, dando aos designers a 
possibilidade de ocultar imagens no papel de parede que somente serão reveladas 
com a reação das tintas à emissão de calor, tanto proveniente de radiadores quan-
to, de raios solares.

Figura 28: Columbia Road wallpaper

Fonte: http://www.custhom.co.uk/columbia-road-heat-sensitive  (julho, 2012)

Digital Dawn (amanhecer digital)

Digital Dawn é um inovador tecido sensível a luz, inspirado no fenômeno da 
fotossíntese. O projeto foi desenvolvido no Studio Loop, em Londres, por Rachel 
Wingfield e Mathias Gmachi. O tecido eletroluminescente coleta luz natural durante 
o dia e a converte em energia elétrica luminosa durante a noite.

O sistema integra uma série de células fotoelétricas para detectar as mu-
danças de luminosidade do ambiente, resultando na ativação de sua superfície sen-
sível. Em um ambiente muito iluminado, o sistema é ativado apenas superficialmen-
te, acumulando energia, enquanto em condições de baixa luminosidade, o sistema 
é gradativamente ativado, revelando sua textura floral, enquanto emite iluminação 
difusa e uniforme. Todo o sistema é autonomo, eficiente e seguro. 
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Atualmente, parte da primeira coleção desenvolvida pelo Studio Loop está 
na mostra permanente do Victoria & Albert Museum, em Lodres. 

Figura 29: Digital Dawn

Fonte: http://www.architectlines.com/lighting/digital-dawn-nothing-but-blind.html  (julho, 2012)
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Projeto RGB 

A técnica RGB foi desenvolvida pela dupla de designers Francesco Rugi e 
Silvia Quintanilla, no Studio Carnovsky, em Milão. A técnica explora a profundidade 
das superfícies e suas possibilidades de mutação, interagindo com diferentes estí-
mulos cromáticos. Consiste em sobrepor três diferentes imagens, cada uma sendo 
impressa em uma das cores primárias. O resultado visual da mistura dos três níveis 
de sobreposição é inesperado, desordenado e abstrato. As cores se misturam, as 
linhas e formas se entrelaçam, tornando-se oníricas. Através de um filtro colorido 
(tanto iluminação quanto algum material transparente) é possível ver claramente 
cada uma das camadas separadamente. Os filtros de cor são - vermelho, verde e 
azul - cada um, revelando uma das 3 camadas.

 

Figura 30: Projeto RGB

Fonte: http://www.carnovsky.com/menu.htm  (julho, 2012)
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Figura 31: Projeto RGB II

Fonte: http://haznos.org/2012/03/rgb/  (julho, 2012)
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 5.4. TIPOS DE INTERAÇÃO VISUAL

A engenharia de materiais é uma área que vem se desenvolvendo tecnolo-
gicamente a cada dia que passa. Dentre os métodos de interação visual relevantes 
ao projeto, disponíveis no mercado nacional e também vistos entre os produtos 
similares pesquisados, grande parte baseia-se na utilização de tintas especiais: 
pigmentos reativos às mudanças do ambiente, materiais que alteram-se responden-
do a estímulos físicos ou químicos. As chamadas tintas interativas assentam a sua 
tecnologia em microcápsulas esféricas de cristais líquidos, suspensos num banho 
aquoso de um ligante (NEVES, 2004).

Em termos genéricos, estas tintas, mediante determinados estímulos de 
ordem ambiental, alteram a sua estrutura físico-química e assumem determinado 
comportamento visual. Salientamos os tipos mais comuns destes pigmentos:

Pigmentos fosforescentes 

As tintas fosforescentes são conhecidas por brilharem no escuro. Isto ocor-
re, pois, devido a determinadas reações químicas, suas partículas absorvem e ar-
mazenam a energia luminosa proveniente de radiação ultravioleta ou iluminação 
artificial, e refletem, mesmo depois que a fonte de luz esteja apagada, a claridade 
que receberam. Possuem uma capacidade de emitir luz por até 8 horas após o tér-
mino da incidência de luz; a capacidade de emitir luz depende da quantidade de 
pigmento fosforescente que é utilizada, do tipo de iluminação (branca, amarela, uv, 
etc) usada para ativar o pigmento e do tempo em que o pigmento fica exposto à luz.

Estes pigmentos são atóxicos e livres de qualquer substância radioativa.As 
tintas podem ser utilizadas em processos serigráficos, sobre qualquer superfície, 
desde tecidos a superfícies de material plástico.
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Tintas Termocromáticas 

Tintas termocromáticas mudam a sua cor base, para uma outra cor, reagin-
do a mudanças de temperatura. Existem duas variedades de pigmentos termocro-
máticos no mercado, que se distinguem pela cor. Uma delas leva ao desapareci-
mento da cor original, por efeito do aumento da temperatura, passando a superfície 
pigmentada a ter aparência de sem cor. Caso a superfície na qual se aplica o 
pigmento estiver sido estampada previamente, esta passa a ter a cor com a qual 
foi tingido seu substrato. Esse pigmento é, pois, denominado leucopigmento, cuja 
patente pertence à empresa Matsui. 

A BDH-Merck é a empresa que possui a patente da outra variedade (sistema 
Licritherm), que actua de forma contrária, pois permite a mudança da cor base ao 
longo das cores do espectro, indo desde o vermelho ao azul, conforme o aumento 
da temperatura (MARQUES, 2004). 

O termocromismo está cada vez mais presente nos substratos têxteis, prin-
cipalmente no design de estamparia. No entanto, a utilização das tintas termocromá-
ticas como forma de interação dentro de aplicações da área têxtil no Brasil mostra-
-se, até hoje, de forma sutil. Alguns dos motivos disto são seu alto custo e também 
por terem uma gama reduzida de tonalidades comercializadas (CARVALHO, 2009).

Figura 32: Termocromismo - Diferentes empregos dos pigmentos termocrômicos.

Panela Coral, sua superfície termocrômica alerta sobre sua temperatura.

Fonte: http://www.houseautomator.com/arch/kitchen-automation/thermochromic-pot-changing-colors-indi-
cate-temperature.html
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Tintas Fotocromáticas 

As microcápsulas fotocromáticas actuam com a variação da luz. Sua for-
ma de apresentação, segue a mesmo princípio das termocromáticas, entretanto, 
quando aplicada no substrato, não possui cor alguma, sendo revelada apenas na 
presença de uma fonte de luz (CARVALHO, 2009). Os pigmentos fotocromáticos são 
também cristais líquidos, microencapsulados, que alteram sua cor em exposição 
solar ou à luz ultravioleta (MARQUES, 2004). O colorido dos pigmentos fotocromá-
ticos voltam a ser invisíveis na ausência de luz ultravioleta. Este processo pode se 
repetir muitas vezes. 

Podem, contudo, ser misturados a tintas normais, tornando-se sempre vi-
síveis e permitindo uma maior variação de tons como forma de interação. As tintas 
fotocromáticas estão disponíveis no mercado para diversas formas de impressão 
e para vários tipos de materiais, incluindo diversos têxteis, papéis e películas sinté-
ticas. A Photopia® é uma linha de produtos fotocrómicos patenteados pela Matsui, 
que oferece uma vasta cartela de cores, possibilitando uma maior experimentação.

Figura 33: Fotocromia - (sem e com luz solar) aplicada à revista Visionaire, edição 56, Solar Experience

Fonte: http://www.visionaireworld.com
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6. MACROTENDÊNCIAS

A pesquisa de macrotendências é um processo importante para a criação 
no design, com elas é possível se visualizar o cenário global atual e prevê-lo para al-
guns anos, oferecendo orientação e suporte no desenvolvimento de  produtos que 
deverão ser utilizados no decorrer dos anos. Segundo Caldas, macrotendências 
são grandes movimentos ou correntes socioculturais, que influenciam as socieda-
des, a cultura e o consumo, por períodos de tempos mais longos. Diferentemente 
das tendências para consumo imediato, com durabilidade sazonal no mercado, as 
macrotendências são estudos a longo prazo que identificam temas, situações e 
contextos importantes da atualidade, constituindo dados duradouros, consistentes 
e globais (CALDAS, 2006).

A busca por macrotendências para auxiliar a fase criativa do projeto, deu-se 
a partir de pesquisas em feiras de decoração, catálogos, revistas contemporâneas, 
sites especializados na análise de tendências e macrotendências, dentre outros. 
A maior influência na pesquisa foi o levantamento feito por Gubert (2011), onde a 
autora consegue, através de análises de aspectos conceituais e de composição, e 
também de estudos taxonômicos, classificar quatorze temas ou estratégias concei-
tuais. Como resultado da pesquisa, optou-se por manter esta classificação definida 
por Gubert.
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 6.1. Subtração

Recorte vazado onde a padronagem é revelada pela subtração da matéria 
do substrato, ou seja, as formas são recortadas gerando uma superfície vazada. O 
desenvolvimento tecnológico aumentou a utilização desse recurso na produção dos 
padrões. Entre os possíveis processos de recorte podemos citar: laser (em metais, 
cerâmicas, madeiras, tecidos, vidros, plásticos, espumas etc.), jato de água, jato de 
ar e usinagem. Estes recursos trazem novas opções estéticas para desempenhos 
esperados, como divisórias e painéis vazados (para ventilação, passagem de luz, 
colocação de plantas etc.). 

Figura 34: Green Oasis – Estrutura metálica vazada. Fonte: Savoir, 2007, p.12-13 

Figura 35: Lace Curtain by d’Hanis & Lachaert. Cortina feita de papel. Fonte: www.designboom.com     
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 6.2. Clássicos Renovados

Esta taxonomia designa padronagens com a apropriação de motivos e/ou 
padrões clássicos, buscando sua atualização mediante a releitura de algum aspec-
to, o qual pode ser formal, na composição, na escala, nas aplicações ou nas cores.   
Entende-se, aqui, por clássico, o padrão que possui uma origem histórica, que se 
mantém presente por séculos. Entre eles, floral, listrado, xadrez (madras, príncipe 
de gales, pied-de-poule, vichy e tartans, poás, cashmere, tweeds, olho de perdiz, 
espinha de peixe).

 

Figura 36: Ant’ique - Gam ”plus” Fratesi.  Arabesco formado por “formigas” Fonte: Savoir, 2007, p. 80- 81. 

 

Figura 37: Liason - Bisazza by Calo Del Bianco. Fonte: Savoir, 2007, p. 72-75.      
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 6.3. Fun

Com o intuito de divertir, este tipo de padronagem tem como recurso com-
positivo o jogo conceitual, alterando as escalas, as cores, as formas, construindo 
narrativas, explorando o lado lúdico e/ou nonsense como elementos de criação. 

 

Figura 38: Fun, Pied-de-Poule é uma padronagem clássica do mundo da moda. O estranhamento é conse-
guido pelo deslocamento de aplicação, ou seja, o piso, uma parede ou um móvel revestido. Pied-de-poile 
- Mosaic Bisazza,  commode trip 2 tiroirs. 

Fontes: www.architonic.com/fr/pmsht/pied-de-poule-rosso-mosaic-bisazza/1062910 e www.homeprivilege.
com/chambre/mobilier/commode-trip-deux-tiroirs-pied-de-poule.html  
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Figura 39: Apple Fields - Plastisock 2006: Fonte: Savoir, 2007, p.106-107  

Figura 40: Papel de parede feito sob medida. Desing: Surrealien. Fonte: Surrealien.com.de 
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 6.4. Antagonismos / Ambiguidades 

Estes padrões propõem um contraste, um choque de conteúdos. Aqui há a 
coexistência de elementos ou linguagens antagônicas numa mesma composição. 
Em alguns casos, o oposto da imagem (negativo) forma outra.   

 

Figura 41:  Angels & Devils (1941) e Plane Filling II (1957) Mauritus Cornelis Escher . Fonte: www.mcescher.com

Figura 42:  Underworld - Studio Job.  Fonte: Vilaseca, 2007, p. 236 -237.  
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 6.5. Imagem Real / Colagem

Padronagem desenvolvida a partir de recurso digital, possibilitando a ilusão 
da presença dos motivos que a compõe. O resultado pode ser a reprodução da 
imagem real (ou fragmentos dela), uma colagem propondo uma “transposição” da 
realidade, às vezes, chegando a um efeito de “tromp l’oeil”, termo francês com o 
sentido de “engana olho”.

Figura 43: Estamparia por impressão digital utilizada por Mary Katranzou. Fonte: http://www.shoppersbase.
com/22514/mary-katrantzou-digital-print-queen/ 

   

Figura 44: Jakob Schlaepfer - Decor Collection 2008. Fonte: www.caviezel.cc/print-claudia-caviezel/      
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Figura 45: Jakob Schlaepfer II - Decor Collection 2008. Fonte: www.caviezel.cc/print-claudia-caviezel/  

 6.6. Narrativa

Adotando a narrativa como lógica criativa, podem ser explorados diferentes 
aspectos imagéticos: o lúdico, o humor, o cotidiano, o teatral, o sarcasmo, fenôme-
nos naturais, etc.

Figura 46: Furtherland - Paula Castro para Evgenia Ostroviskaya, 2006. Fonte: Savoir, 2007, p. 20.
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Figura 47: Feasting at the Berry Bush – Design: Deadly Squere. Fonte: Savoir (2007, p.246)   

Figura 48: Golly Gosh - Deuce Design. Fonte: Vilaseca, 2007, p. 278.
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 6.7. Construção / Encaixe

Aqui, a imagem é construída com dependência e evidencia do encaixe dos 
módulos tornando o projeto “customizável”. Sob esta lógica, temos exemplos de 
padronagens que formam estampas em objetos ou estruturas articuláveis.  

Figura 49: Gooh 2 – Design: Sweden Graphics . Fonte: Savoir 2007, p. 246-247.

   

 6.8. Camadas / Sobreposição 

A lógica compositiva, nestes casos, é da utilização de duas ou mais ima-
gens a fim de criar efeitos de sobreposição de camadas. Além do resultado visual 
obtido com as sobreposições, se observa relações temporais, como se existissem, 
intrínsecas, camadas de tempos e histórias.  

Figura 50:  Wall Decoration – Lene Toni Kjeld. Fonte: Savoir 2007, p. 200-201
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Figura 51: Wall Decoration II – Lene Toni Kjeld. Fonte: Savoir 2007, p. 200, 203  

   

 6.9. Sombra / Tatuagem      

As estampas que lembram sombras e tatuagens parecem utilizar recursos 
próprios destes efeitos, como a projeção e inscrição na superfície. Nossa percep-
ção é que a imagem está ali projetada pela luz e sombra, ou, no caso da tatuagem, 
que foi feita a inscrição na “pele” do objeto. 

Figura 52:  Dressed – Minalr Maeda. Fonte: Savoir 2007, p. 88 – 91
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Figura 53: Yakuza – Reddish. Fonte: Savoir 2007, p. 166 – 167

   

 6.10. Objeto     

Neste caso, a superfície deixa de ser observada como uma aplicação ou 
revestimento, passando a constituir o próprio objeto. 

Figura 54:  Heatwave (Aquecedor) – Jaris Laarman. Fonte: Savoir 2007, p. 60 – 63
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 6.11. Continuidade 

Neste caso, a lógica e o recurso de composição é a fluidez, a continuidade 
da linha e do grafismo.  

Figura 55: Polar Circulation – Ariane Spanier. Fonte: Savoir, 2007, p. 174-175

   

Figura 56: Plaits - Ellen Berggren Oberg. Fonte: Savoir, 2007, p. 126
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 6.12. Relevo 

Visando à criação de relevo, este Design de Superfície pode ser conside-
rado visual e tátil. Este efeito pode ser obtido pela composição de uma ou mais 
técnicas, como colagens, gravações e bordados, e pela sobreposição de materiais.

Figura 57: Vários –  Anne Kyyro Quinn. Fonte: Vilaseca, 2007, 54-77-73

   

Figura 58: Rose - Helen Amy Murray. Fonte: Vilaseca, 2007, 71
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 6.13. Interatividade 

Neste caso, a padronagem é desenvolvida com o propósito de proporcionar 
a interação. As pessoas podem intervir por meio de pintura, desenho, calor, som, 
presença etc. A interatividade, no contexto do espaço, tanto concreto como virtual, 
pode atuar como interface de informação e comunicação.

Figura 59: Tic-toc papel de parede. Fonte: Mini Moderns - www.minimoderns.com 

   

Figura 60: Linda Florence. Papel de parede com padrão fl oral revestido por uma camada de folha de prata, 
como nas “raspadinhas”, deve que ser removido cuidadosamente para ser revelado. Fonte: www.lindafl oren-
ce.co.uk
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Figura 61: Linda Florence II. Papel de parede com padrão floral revestido por uma camada de folha de prata, 
como nas “raspadinhas”, deve que ser removido cuidadosamente para ser revelado. Fonte: www.lindafloren-
ce.co.uk

   

Figura 62: The Family wallpaper - Lisa Bengtsson. Este exemplo de papel de parede interativo e customizável, 
somente se realiza e ganha sentido, quando são acrescentadas fotos pessoais às molduras. Fonte: www.
lisabengtsson.se 
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 6.14. Projeção

Refere-se a uma forma de intervenção no ambiente, alterando padronagens 
e texturas produzidas por projetores que alteram completamente sua atmosfera 
visual. Demonstra o impacto na mudança da identidade do ambiente. A projeção é 
feita por vários projetores, dispostos em locais específicos para cobrir tridimensio-
nalmente o volume das superfícies.   

Figura 63: Living Room Concept - Mr. Beam. No exemplo, todas as fotos pertencem ao mesmo ambiente, com 
diferentes projeções. O projeto criou uma experiência única, o mapeamento físico em vídeo 3D, tornando 
uma sala branca em uma área de 360° de projeção. Esta técnica permite assumir o controle de todas as 
cores, padrões e texturas dos móveis, papéis de parede e carpete. Fonte: www.mr-beam.nl/project/1 
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7. DESENVOLVIMENTO



83

  7.1. Definições Técnicas

A seleção de técnicas produtivas para o desenvolvimento do projeto levou 
em consideração todos os levantamentos teóricos efetuados nos capítulos ante-
riores, assim como os objetivos do projeto e também, o cenário atual da indústria 
nacional.

Como método de impressão, selecionou-se a rotogravura - técnica abor-
dada anteriormente - também conhecido como estampagem rotativa: método em-
pregado para projetos de altas tiragens e com exigência de alta qualidade. É um 
processo de impressão direta em alta velocidade e com alimentação de folhas em 
bobinas. O processo em rotogravura tem custo elevado, principalmente pela con-
fecção de matrizes, tornando-se uma exclusividade de empresas com projetos de 
grande escala.  

As matrizes - uma para cada cor utilizada - são formadas por um cilindro 
de aço ou cobre, gravado em baixo relevo. Após testes de qualidade, o cilindro é 
cromado, aumentando sua resistência e durabilidade. Na impressora, o cilindro é 
entintado em toda a sua superfície, muitas vezes estando parcialmente mergulhado 
na tinta. Uma lâmina de aço flexível, retira a tinta das áreas lisas do cilindro, manten-
do-a apenas nos sulcos (VILLAS-BOAS, 2008).       

Além do emprego de pigmentos convencionais, como pigmento responsá-
vel pela questão interativa optou-se pelo uso de tintas fosforescentes, tendo seu 
custo e facilidade de aquisição como principais fatores para a tomada da decisão.

Como substrato definido para o projeto foi selecionado o papel monolúcido, 
por ser um dos substratos usuais na industria nacional, na largura convencionada 
para papéis de parede de 52cm, vindo em bobinas de 10m de comprimento, com 
gramatura entre 150 g/m e 170 g/m e com acabamento em verniz vinílico,  tornando-
-o mais resistente à luz e passível de limpeza. 
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  7.2. Definição Conceitual

Como o cerne do projeto é a busca por formas de interação com a superfí-
cie, a tentativa de alcançar o surpreendente e o inesperado, as ideias voltam-se na-
turalmente para ambientes mais informais e menos conservadores, como também, 
para públicos abertos à experimentação. 

O desenvolvimento conceitual partiu da exploração imagética de temáticas 
e de características ligadas ao pigmento fosforescente, como sua cor e capacidade 
de luminescência em ambientes escuros. A imagem abaixo apresenta o encadea-
mento de palavras-chave que surgiram conforme o conceito foi sendo gerado, sem-
pre levando em consideração as potencialidades do suporte e pigmentos, como 
também, a questão da interatividade:

Figura 64: Palavras-Chave do desenvolvimento de conceito. Fonte: autor

Devido ao emprego de pigmentos fosforescentes, a diretriz temática busca-
da no desenvolvimento conceitual visava a criação de padrões que fossem interes-
santes tanto no claro, como no escuro. Os atributos foram sendo lançados partindo 
por temas noturnos e relativos à brilho e luminescência, sendo então facilmente 
ligados a estrelas e suas constelações.
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Durante o desenvolvimento dos primeiros esboços gráficos, parti para a ge-
ometrização de constelações imaginárias, tornando-as pontos e linhas, com a pre-
tensão de que apenas os pontos fossem impressos com pigmento fosforescente. 
A visualização gráfica destes pontos, em conjunto ao tema noturno, trouxeram-me 
referência à cegueira e ao sistema de  escrita em Braille. Neste momento, a escrita 
no método Braille associou-se ao projeto como uma segunda técnica de interação, 
desta vez, tátil. Sendo assim, a possibilidade do grafismo ocultar escritas, acabou 
abrangendo conceitos ligados à poesia visual, que se caracteriza pela utilização de 
recursos (tipo) gráficos e/ou puramente visuais, de tendência caligramática, ideo-
gramática, geométrica ou abstrata, cujo centramento gráfico-visual não exclui ou-
tras possibilidades literárias (SÁ, 1978).  

Figura 65: Poesia visual de E. M. de Melo e Castro - um dos precursores da poesia visual em Portugal.

Fonte: autoreselivros.wordpress.com (dezembro, 2012)

Figura 66: Poema “Aranhiço” - Salete Tavares. Fonte: jamicsetimoano.blogspot.com.br (dezembro, 2012)
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“Utilizado universalmente na leitura e na escrita por pessoas cegas, o 
Braille, é um sistema que consta do arranjo de seis pontos em relevo, 
dispostos em duas colunas de três pontos. Os seis pontos formam o que 
se convencionou chamar  de “cela Braille”. A diferente disposição desses 
seis pontos permite a formação de 63 combinações ou símbolos Braille. 
(...) O Sistema Braille foi adotado no Brasil, a partir de 1854, com a criação 
do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamin Constant. 
Esse sistema inventado pelo francês Louis Braille, em 1825, foi utilizado 
em nosso país, na sua forma original, até a década de 40 do século XX, 
posteriormente sendo adaptado para melhor atender às necessidades da 
língua portuguesa. Por sua eficiência e aplicabilidade, o Braille se impôs 
como o melhor meio de leitura tátil e escrita para as pessoas cegas no 
mundo.” (LEMOS, 2006). 

Figura 67: Método Braille. Fonte: www.ibc.gov.br (dezembro, 2012)

Salientando-se que um mesmo padrão pode conter mais de uma das ma-
crotendências analisadas anteriormente, o conceito gerado consegue englobar as-
pectos como fun, interatividade e estampas táteis (relevos). Previamente ao desen-
volvimento dos padrões, servindo como estudo de referências visuais e baseado 
no encadeamento das palavras-chave do conceito, foi elaborado o seguinte painel 
semântico.     

Figura 68: Painel Semântico. Fonte: autor



87

  7.3. Paleta Cromática

A seleção da paleta cromática para o desenvolvimento dos padrões não 
apenas baseou-se em algumas das referências contidas no painel semântico - man-
tendo cores ligadas à temática celeste noturna - mas também, visou a fácil compo-
sição com estéticas e ambientes diversos. Sem desligar-se da temática conceitual 
abordada e também visando o conforto visual do observador, a paleta buscou por 
matizes sóbrias e  leves, contendo tons neutros, o que favorece composições har-
mônicas com diferentes tipos de ambientes.

Outro fator de forte infl uência na seleção da paleta cromática e desenvol-
vimento gráfi co, foi o método de impressão. Na impressão rotativa - rotogravura 
-  cada cor representa um novo cilindro, logo, o custo de produção sofre aumentos 
a cada cor acrescida. Em detrimento disto, a seleção da paleta cromática buscou 
reduzir o número de cores presentes em cada estampa. Para o desenvolvimento 
gráfi co digital dos padrões foram utilizadas, no máximo, três cores para cada pa-
drão, porém alguns padrões são compostos de duas tonalidades de uma mesma 
cor, o que, no processo de rotogravura, permite o emprego de apenas um pigmento 
cromático para compor toda a estampa. Na rotogravura, a gradação das tonalida-
des da imagem é determinada pela profundidade das células gravadas no cilindro: 
as profundas contêm mais tinta, assim imprimem tons mais escuros; as rasas, com 
menos tinta, resultam em tons mais claros (VILLAS-BOAS, 2008). Seguem abaixo as 
referências das cores selecionadas. 

Figura 69: Paleta cromática. Fonte: autor
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 7.4. Desenvolvimento de Padrões e Variações

 O desenvolvimento dos padrões iniciou-se por esboços e desenhos man-
uais de constelações imaginárias, partindo então à vetorização das imagens no 
software Adobe Illustrator CS5, inclusão da escrita Braille aos vetores, seleção de 
zonas para o pigmento fosforescente, concepção de composições, variações de 
escala, testes envolvendo a paleta cromática e posterior formação dos módulos 
para repetição ainda utilizando o mesmo software.

Figura 70: Ilustração de elementos para composição. Fonte: autor

Figura 71: Esboços, vários desenhos foram desenvolvidos na busca por elementos para compor os padrões. 

Fonte: autor
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Figura 72: Esboço de unicórnio, um dos elementos selecionados para compor a coleção. Fonte: autor

Figura 73: Unicórnio, vetorização no programa Adobe Illustrator CS5. Fonte: autor

Nos padrões, o pigmento fosforescente fi cou restrito a círculos que repre-
sentam estrelas de constelações geometrizadas. Desta forma, em um ambiente 
sem iluminação, é visível apenas a padronagem de pontos espalhados pela superfí-
cie, como um céu noturno estrelado. Além disso, cada círculo fosforescente corres-
ponde a um ponto da Cela Braille, ou seja, cada “estrela” impressa com pigmento 
fosforescente, também pode ser lida de modo tátil. 

A leitura tátil é obtida com o emprego da resina vinílica incolor, que além 
de proporcionar maior resistência à luz e possibilitar a limpeza do revestimento, 
também oferece a gravação de relevos sobre a superfície. Para leigos ao método 
Braille, não haverá interferência estética/visual, uma vez que serão visíveis apenas 
círculos em relevo incorporados ao padrão. A disposição repetida da palavra “es-
trela” sobre a superfície, escrita em Braille, está integrada à distribuição de pontos 
fosforescentes que o observador vidente poderá visualizar quando o ambiente esti-
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-ver escuro, formando assim constelações poéticas, dentro dos conceitos de po-
esia visual, porém aqui, escrita em forma tátil. Desta forma, pode-se dizer que 
existem três padrões integrados simultaneamente em cada padrão: o padrão em 
Braille, o padrão fosforescente, e o padrão visível à luz - como exemplifi cam as 
imagens a seguir.

Figura 74: Exemplo de padrão - visível à luz (esq.) e padrão com pigmento fosforescente (dir.). Fonte: autor

Figura 75: Escrita Braille - Marcação de pontos da Cela Braille integrados ao padrão. Nota-se que alguns dos 
pontos da escrita Braille correspondem a pontos do padrão fosforescente. Fonte: autor
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 Para a coleção, além de padrões contendo pigmento fosforescente e rele-
vos - método Braille - também foram desenvolvidos padrões de acompanhamento, 
para auxiliar à composição de ambientes. Os padrões de acompanhamento não 
empregam o pigmento especial e também não possuem a interação tátil, possuem 
grafismos menos elaborados e cores com pouco contraste, buscando maior neu-
tralidade. 

 A variação de escala para os padrões baseou-se nas medidas das bobi-
nas utilizadas na produção e também na melhor visualização dos padrões, sempre 
mantendo a possibilidade de leitura tátil. O menor módulo mede 15 cm de compri-
mento por 15 cm de altura, que corresponde à menor escala de leitura, podendo 
chegar ao “macro-módulo” de 52 cm de comprimento por 52 cm de altura, sem 
perder a legibilidade do método braille. Ainda assim, sendo que todo o grafismo é 
composto por vetores, há a possibilidade da confecção de tiragens personalizadas 
com escala acima das medidas correspondentes ao macro-módulo.
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8. A COLEÇÃO 

Abaixo, são apresentados os quatro módulos que compõem a coleção que 
foi intitulada “Constelações: um poema visual para cegos no design de superfície”: 
dois módulos para padrões com emprego de relevo Braille e pigmento fosfores-
cente, e dois módulos simples para padrões de acompanhamento. Junto a cada 
módulo, seguem simulações de suas respectivas variações cromáticas nas quais a 
cor branca é tida como cor do substrato.

8.1. Padrões

Figura 76: Módulo 1 - Padrão 1. Fonte: autor

Figura 77: Variação Cromática 1 - Padrão 1. Fonte: autor
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Figura 78: Variação Cromática 2 - Padrão 1. Fonte: autor

Figura 79: Variação Cromática 3 - Padrão 1. Fonte: autor
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Figura 80: Variação Cromática 4 - Padrão 1. Fonte: autor

Figura 81: Variação Cromática 5 - Padrão 1. Fonte: autor
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Figura 82: Variação Cromática 6 - Padrão 1. Fonte: autor

Figura 83: Módulo 2 - Padrão 2. Fonte: autor
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Figura 84: Variação Cromática 1 - Padrão 2. Fonte: autor

Figura 85: Variação Cromática 2 - Padrão 2. Fonte: autor
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Figura 86: Variação Cromática 3 - Padrão 2. Fonte: autor

Figura 87: Variação Cromática 4 - Padrão 2. Fonte: autor
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 8.2. Padrões de Acompanhamento

Figura 88: Módulo 1 - Padrão de acompanhamento 1. Fonte: autor

Figura 89: Variação Cromática 1 - Padrão de acompanhemento 1. Fonte: autor
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Figura 90: Variação Cromática 2 - Padrão de acompanhamento 1. Fonte: autor

Figura 91: Variação Cromática 3 - Padrão de acompanhamento 1. Fonte: autor
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Figura 92: Módulo 2 - Padrão de acompanhamento 2. Fonte: autor

Figura 93: Variação Cromática 1 - Padrão de acompanhamento 2. Fonte: autor
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Figura 94: Variação Cromática 2 - Padrão de acompanhamento 2. Fonte: autor

Figura 95: Variação Cromática 3 - Padrão de acompanhamento 2. Fonte: autor
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Figura 96: Variação Cromática 4 - Padrão de acompanhamento 2. Fonte: autor

Figura 97: Variação Cromática 5 - Padrão de acompanhamento 2. Fonte: autor
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Figura 98: Variação Cromática 6 - Padrão de acompanhamento 2. Fonte: autor

Figura 99: Variação Cromática 7 - Padrão de acompanhamento 2. Fonte: autor
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 8.3. Simulações

 A seguir seguem exemplos de ambientes simulados com a utilização de al-
gumas das padronagens desenvolvidas para decoração.

Figura 100: Padrão e simulação de ambiente decorado 1 (módulo na escala de 52cm X 52cm). Fonte: autor

Figura 101: Padrão de acompanhamento e simulação de ambiente decorado 2 

(módulo na escala de 52cm X 52cm). Fonte: autor
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Figura 102: Padrão e simulação de ambiente decorado 3. Simulação de papel personalizado impresso em 
escala acima do macro-módulo de 52cm X 52cm. Fonte: autor

Figura 103: Simulação de ambiente decorado: iluminado (esq.) e escuro (dir.). 

(módulo na escala de 52cm X 52cm). Fonte: autor
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9. O PROTÓTIPO

O protótipo foi desenvolvido com o intuito de auxiliar a visualização das 
dimensões dos padrões, e também, proporcionar testes de leitura tátil. Sendo es-
colhida sua menor escala - módulos de 15 cm de comprimento por 15 cm de altura 
- para execução. 

Como alternativa ao processo de rotogravura - devido ao seu elevado cus-
to de produção - para o desenvolvimento do protótipo optou-se pelo emprego da 
serigrafia: método de impressão que consegue atingir resultados aproximados à 
rotogravura, aceitáveis para testes de escala e legibilidade, porém com custos de 
produção muito menores para a baixa metragem.

O desenvolvimento do protótipo iniciou-se pela separação virtual das cores 
da padronagem selecionada, para posterior confecção dos fotolitos: lâminas con-
tendo os negativos necessários para gerar as matrizes serigráficas. Para o padrão 
selecionado para o protótipo, foram necessários quatro fotolitos que - por meio de 
processo de fotossensibilidade - geraram quatro matrizes de serigrafia, cada matriz 
correspondendo a uma “camada” impressa: duas referentes aos dois tons utiliza-
dos na estampa, uma para as zonas do pigmento fosforescente, e outra específica 
para a gravação do relevo Braille impresso em resina incolor.

Como garantia de sucesso para execução serigráfica manual - onde diver-
sas falhas podem ocorrer, como falhas na cor, erros de registro na sobreposição de 
camadas, entre outras -  foram feitas 40 gravações. A seguir, podem ser vistas fotos 
do desenvolvimento dessas. 

Figura 104: Matriz para serigrafia e fotolito. Fonte: autor
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Figura 105: Matriz para serigrafia - A preparação da matriz deu-se pelo processo de fotossensibilidade, onde 
a tela de serigrafia - previamente preparada com emulsão fotossensível - foi colocada sobre o fotolito, sendo 
este conjunto tela-fotolito colocados sobre uma mesa de luz. Os pontos escuros do fotolito correspondem 
aos locais vazados na tela, permitindo a passagem da tinta pela trama do tecido, e os pontos claros (onde a 
luz não é barrada pelo fotolito, atingindo a emulsão fotossensível e causando sua reação) são impermeabili-
zados pelo endurecimento da emulsão que foi exposta a luz. Fonte: autor

Figura 106: Impressão serigráfica. Momento da impressão de uma das cores. Fonte: autor
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Figura 107: Secagem. Momento em que as quarenta impressões estavam dispostas para secagem, após a 
impressão da segunda matriz de cor. Fonte: autor

Figura 108: Detalhe do padrão. Foto do protótipo já apresentando escrita em Braille, após impressão do 
revelo. Fonte: autor
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10. TESTE DE INTERAÇÃO E LEGIBILIDADE

O teste de legibilidade fez-se necessário tendo em vista que a impressão 
em relevo com resina vinílica não é usual para o método Braille. Em um dos méto-
dos mais tradicionais de escrita em Braille, cada ponto da Cela Braille é gravado 
pela perfuração do papel com a utilização de dois instrumentos básicos: reglete e 
punção. O reglete corresponde a uma régua contendo pequenas janelas retangula-
res vazadas, cada uma compreendendo 6 pontos de encaixe dispostos conforme a 
Cela Braille. O punção, instrumento perfurador, é composto por uma base de apoio 
e uma ponteira metálica. Na escrita, estando o reglete posto sobre uma folha de 
papel, as perfurações executadas com o punção são guiadas pelas janelas desse 
reglete, tendo como base de apoio a marcação de pontos da Cela Braille, onde 
cada janela corresponde a uma letra. A escrita é feita da direita para a esquerda, 
sendo que o relevo será encontrado ao retirar e virar a folha, já que quando aperta-
mos o punção na folha, o relevo é formado na face contrária e ao retirá-la, a leitura 
processa-se da esquerda para a direita. 

 

Figura 109: Instrumentos para escrita em Braille: Punção e Reglete. Fonte: autor

Figura 110: Alfabeto Braille - alfabeto conformado à Cela Braille. Fonte: www.senai.br/braille (dezembro, 2012)
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 Objetivando validar a escrita em Braille utilizada no projeto - tanto no que diz 
respeito ao tamanho das fontes empregadas, quanto a legibilidade do relevo viní-
lico impresso - foi executado um simples teste de leitura utilizando-se o protótipo 
desenvolvido. O teste foi realizado junto ao Projeto Rumo Norte, projeto filantrópico 
com sede em Porto Alegre, voltado à inclusão de pessoas com deficiência, tendo 
como participantes: Bruna Schatschineider, coordenadora pedagógica do Projeto 
Rumo Norte, e Marcio Fumaco, instrutor de música para alunos com deficiência. Os 
participantes, ambos deficientes visuais, realizaram uma leitura rápida do protótipo, 
sem encontrar dificuldades para leitura. Ambos aprovaram a impressão em relevo, 
considerando-a satisfatória ao ponto de confundir os relevos impressos em resina 
vinílica com perfurações feitas por um punção. 

 

 

Figura 111: Teste de legibilidade com o protótipo. Fonte: autor

 As experiências sensoriais e interativas serão distintas para cegos e videntes 
- posto que os sentidos empregados não serão os mesmos - porém os significa-
dos contextuais serão aproximados, remetendo sempre ao céu estrelado. Na luz, o 
observador vidente verá a padronagem que pode transmitir a ideia de um padrão 
uniforme, e não de constelações, porém no escuro, devido à luminescência do 
pigmento fosforescente, terá a percepção de um céu noturno estrelado. Ambas as 
visualizações podem encaixar-se no conceito de interação contemplativa (NASCI-
MENTO, 2011). Para a leitura em Braille, necessita-se um segundo grau de interação: 
a interação direta que se caracteriza pelo toque, desencadeando no observador



111

um comportamento ativo em relação à superfície, seu conteúdo conceitual e de-
mais texturas (NASCIMENTO, 2011).  Nesse caso, cada “estrela” visível - ponto com 
pigmento fosforescente - corresponderá a um ponto da palavra “estrela” escrita em 
Braille, formando um exemplo de poema visual para cegos. Além dessas, todos os 
observadores (cegos ou videntes) experimentarão ainda diferentes graus de inte-
ratividade reflexiva, relacionando a experiência à memórias subjetivas individuais, 
seja interpretando a superfície e seu conteúdo poético/conceitual, seja surpreen-
dendo-se com o fenômeno de luminescência do pigmento empregado. Na literatu-
ra, algumas vezes, este tipo de interatividade é denominada de minds on (COSTA e 
NASCIMENTO, 2000), como foi abordado em capítulos anteriores.

 No que diz respeito à interação da superfície com o meio no qual está inserida 
- principal foco abordado por este trabalho -  o emprego do pigmento fosforescen-
te, associado à temática conceitual desenvolvida, obteve resultados satisfatórios 
quanto  à interatividade pigmento-meio e seu efeito luminescente na padronagem. 
Com o protótipo em mãos, pôde-se observar o efeito real do pigmento utilizado. O 
grau de interação físico-química do pigmento fosforescente é diretamente influen-
ciado pelas condições de luminosidade do ambiente, como pode-se observar nas 
imagens abaixo: 

Figura 112: Teste de interação do pigmento - Protótipo (proporção A4) em ambiente iluminado (esq.) e o mes-
mo em ambiente escuro, fotografado com longa exposição (dir.). Fonte: autor
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Figura 113: Teste de interação II: visualização do pigmento fosforescente na padronagem. Fotografia de longa 
exposição. Fonte: autor
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer deste ano, desenvolvendo o Trabalho de Conclusão de Curso 
foi possível compreender a importância de um projeto embasado em uma ampla 
pesquisa teórica. Todo o levantamento teórico realizado durante o Trabalho de Con-
clusão I foi essencial para a tomada de decisões na segunda etapa do trabalho. 
A exploração do campo de atuação, a pesquisa de macrotendências, e o contato 
direto com a indústria foram excelentes fontes para o crescimento do projeto e de-
terminantes para seu êxito.

Para o design visual, o papel de parede oferece um campo de atuação 
extremamente fértil para criação e inovação tecnológica. Ainda há muito a ser ex-
plorado e difundido, não apenas se tratando de papéis para revestimento, mas em 
todos os campos de atuação do design de superfície. 

Nos objetivos iniciais do projeto não havia a pretenção de atingir o grau de 
interação que foi alcançado durante seu desenvolvimento. Abarcar deficientes vi-
suais em uma experiência de essência visual foi inesperado, porém agregou muito 
ao projeto, levando-o além dos objetivos inicialmente propostos. O incremento do 
projeto com a inclusão do sistema Braille em seu grafismo acarretou um grande 
salto quanto à interação, ultrapassando os limites dos pigmentos especiais e, ao 
mesmo tempo, abrangendo um público que normalmente é excluído da experiên-
cia com o papel de parede. O trabalho e seus resultados não apenas aprimoraram 
conhecimentos no âmbito do design visual, mas também propiciaram experiências 
absolutamente enriquecedoras de caráter humano.
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