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Introdução IA necessidade de incorporar nos espaços de descanso 
ou trabalho objetos que tragam para o ambiente mais leveza, 
aconchego e harmonia hoje em dia se faz necessária, uma 
vez que, busca-se cada vez mais ambientes arejados, 
agradáveis além de belos e funcionais.

Sendo assim, é fundamental a relação entre objeto e 
espaço, sempre avaliando as proporções, a harmonia e 
interação do mesmo com o ambiente onde será exposto. 
Além de realizar eficientemente sua função, cada vez mais o 
objeto adquire uma característica de igual importância, a 
estética, tornando-o também um item de apreciação.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, a Bauhaus, 
uma instituição de ensino Alemã, tomou como projeto 
pedagógico a confecção integrada e unificada de objetos 
funcionais que atendem ao equilíbrio estético. Houve então uma 
revolução do design moderno uma vez que buscou-se 
simplificar as formas e linhas de acordo com a função do mesmo. 

Visando o meu interesse em criar objetos que 
auxiliem no equilíbrio estético do ambiente, optei pela 
fabricação de Cubas Sanitárias. Essas têm como função 
acolher e encaminhar a água utilizada para higienização no 
banheiro além de atuarem como um elemento de foco no 
espaço físico. 

Minha série recebeu o nome de Terras D’água, pela 
associação da argila como matéria prima e sua função prática 
com a água.
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CUBA SEMI-ENCAIXE

Figura (3.1) Tipos de cuba.
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‘‘A ergonomia tem um caráter 
multidisciplinar e faz uso de diversas 
áreas do conhecimento.’’ (GOMES 
FILHO, 2003, p.18).

Nesse trabalho, no caso da cuba de 
sobrepor o planejamento ocorreu a partir 
da relação da minha altura como 
referência (164cm) e o objeto. Julgando 
pelo movimento feito para se lavar as 
mãos, os braços exercem um ângulo de 
90°, interação que me dá o ponto de 
referência da altura máxima (105cm) em 
que a cuba mais o móvel de apoio devem 
estar posicionados. 

Figura (4) Demonstração do 
movimento de lavar as mãos.

13

A Cuba como um objeto funcional 
passa a ser suscetível a parâmetros 
ergonômicos, característica que segue a 
função da natureza de cada objeto, 
tratando-se da interação de seres humanos 
com o elemento, tornando-o um objeto 
que realmente realiza sua função com 
maior eficácia e conforto.

Ergonomia das Cubas
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Ao realizar o movimento no banheiro convencional 
de minha residência, constatei que o ideal confortável segue 
abaixo do ângulo feito pelos braços no movimento, ficando 
na altura final agradável entre 90 à 105cm do chão. A 
profundidade não deve ultrapassar os 40 cm, medida 
confortável para o acesso das mãos ao registro de 
acionamento da torneira que se localiza centralizada e ao 
fundo da cuba. Já a largura deve apenas ter uma abertura 
mínima de 40 cm para que a água utilizada caia dentro da 
cuba e seja encaminhada para o orifício de saída (ralo). Vale 
considerar que quanto maior a abertura, mais funcional se 
torna a cuba, pois evita que respingos caiam para fora da 
mesma.

Além de seguir todas essas exigências, a superfície 
interior da cuba deve ter inclinação de ângulo maior que 
zero, precipitando toda a água utilizada em direção ao ralo.

‘‘A aplicação ergonômica 
n o  c a s o  d e  o b j e t o s  
funcionais, é mais uma 
tarefa de planejamento e 
arranjo espacial desses 
elementos. Sempre, porém 
em função  dos  mai s  
variados objetivos pessoais. 
E n t re  e l e s ,  p o d e m o s  
destacar o do atendimento e 
da organização do espaço 
relativo às funções práticas 
de percurso, circulação e 
posicionamento posturais 
nos ambientes.’' (GOMES 
FILHO, 2003, p.211).Figura (5.1) representação do ângulo para precipitação da água.
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Ângulo maior que 0º

Sentido da Água

Ralo

Figura (5) Demonstração 
dos tamanhos da cuba.



O desenvolvimento das pri-
meiras cubas buscou intuitivamente o 
equilíbrio e a harmonia do ambiente, 
mas não atendeu a nenhum requisito de 
projeto,  pois foram construções 
assistemáticas. 

A ilusão de criação mais livre sem 
planejamento acarretou problemas em sua 
execução, como falta de encaixe e 
acabamento para instalação do ralo de saída 
da água e tamanhos finais reduzidos, 
quando comparados com as cubas 
convencionais. Isso ocorreu devido à 
sucessão de queimas necessárias na 
fabricação de uma peça cerâmica, que 
reduz consideravelmente o tamanho do 
objeto final.

Na harmonização do ambiente 
através da temática do objeto, intuitivamente, 

Criação IntuitivaC

‘‘ C r i a t i v i d a d e  n ã o  s i g n i f i c a  
improvisação sem método: dessa 
maneira só se cria confusão, e planta-se 
nos jovens a ilusão de que artistas devem 
s e r  l i v re s  e  i n d e p e n d e n t e s . ’’ 
(MORAES,1999, p.11).
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desde os primeiros desenvolvimentos 
associei as formas orgânicas à minha 
produção, uma vez que aborda de forma 
natural o princípio de equilíbrio. Assim, a 
primeira (figura 7) cuba confeccionada 
através da técnica de placas de argila (corte e 
colagem) representou uma flor, e a Segunda 
(figura 6) manipulação livre da argila 
representou uma folha, inclusive com a 
impressão de suas veias na superfície do 
material (Figura 6.1).  

A escolha das formas orgânicas 
em minha produção plástica sempre 
estimulou e influenciou as criações, pois a 
natureza é fonte infinita de formas 
abstratas, livres, capazes de proporcionar 
resultados inusitados aos sentidos. Essas 
figuras inspiraram meu processo de 
produção ao gerarem possibilidades de 
diálogos entre formas e volumes variados 
e peças exclusivas.

Desta maneira, nada foi mais ideal 
do que fundar-me no conceito natural, 
baseado que a natureza é fortemente 
ligada à busca incessante do seu próprio 
equilíbrio e harmonia.



16

Figura (6.1) Fotografia da Cuba 
no formato de Folha.

Figura (6) Fotografia do detalhe da impressão 
das veias da folha na Cuba Folha.

Figura (7)
Fotografia 

da Cuba Flor.



Figuras (8) Fotografia dos desenhos
e  esboços a lápis no papel branco.



A continuidade do processo 
ocorreu de maneira sistemática, partindo 
do intuito de definir um projeto e um 
planejamento. Ao longo das experiências 
do mesmo, determinou-se a procura por 
uma linha de reflexão para afunilar a vasta 
variedade de formas orgânicas,  
consequentemente, revelando três 
elementos para discorrimento do projeto 
Terras D’água: a rosa, o copo de leite e a 
orquídea.

O desdobramento partiu do estudo 
individual dos elementos escolhidos, 
adquirindo um acervo de imagens e 
fotografias disponíveis na internet além 
de rascunhos e esboços próprios 
associados à busca por cubas já existentes 
no mercado.

Desenvolvimento Sistemático



Figura (10)

Figura (12)

Figura (9) Figura (11)

Figura (13)



‘‘Desde o simples esboço 
para fixar um pensamento útil 
ao projeto até os desenhos de 
construção, perpectivas, 
axonometrias,  desenho 
explodido, fotomontagens. 
Vejamos alguns exemplos de 
cada tipo. O esboço rápido 
feito a lápis, a caneta ou com 
qualquer instrumento (ás 
vezes até com pincel) serve 
para comunicar uma forma 
ou função ou para dar 
instruções acessórias sobre o 
modelo ou detalhes de 
fabricação.’’ (MUNARI, 
2008, p.55).

Figura (19)

Figura (18)

Figura (14)

Figura (15)

Figura (16)

Figura (17)



Por sugestão do Profº Ricardo 
Coelho, posteriormente à aquisição dos 
elementos figurativos,  o estudo 
cont inuou a t ravés  da  produção 
tridimensional em escala reduzida, onde 
foi mantida a relação com as formas de 
referência.  O professor também 
aconselhou que houvesse o desapego da 
produção da forma das cubas para algo 
menos literal, já que o ângulo de visão 
deste objeto não é geral e sua relação 
homem e espaço se dão de cima para 
baixo. Outra sugestão foi estimular a 
procura da essência da forma, de maneira 
a evitar a restrição da produção realista 
do objeto. 

Seguindo a discussão, o material 
escolhido para a reprodução das 
miniaturas foi o papel e fita adesiva 
(durex), pois são materiais de fácil 
manipulação e colagem instantânea. 
Com o material em mãos e tesoura para 
recorte, as miniaturas foram criadas, 
sendo feitas, desfeitas, cortadas, 
diminuídas e adaptadas até as formas 
adquiridas para avaliação e comparação.

Com a reprodução em papel 
obtive várias representações para cada 
flor, arranjando uma vasta opção para 
escolha da melhor forma da mesma, 
sendo que algumas opções ficaram 
muito descritivas e outras mais limpas e 
suaves. 

As formas escolhidas traduzem 
melhor a simplificação essencial de cada 
flor. 

‘‘Simplificar significa procurar resolver 
o problema eliminando tudo o que não 
serve à realização dos objetos. 
Simplificar quer dizer reduzir custos e 
diminuir o tempo de trabalho, de 
montagem, de acabamento - ou seja, 
resolver dois problemas ao mesmo tempo 
com a mesma solução. Simplificar é um 
trabalho muito difícil e exige muita 
criatividade.’’ (MUNARI, 2008, p.127).



Figura (20) Fotografia das m
de papel e fita adesiva.

iniaturas 



Após a escolha das formas que 
melhor representavam as três flores (rosa, 
copo de leite e orquídea), foi feito um 
terceiro estudo produzindo as três opções 
em massa de modelar. Aqui foi encontrada 
uma das primeiras dificuldades de 
reprodução da forma já que a massa não 
respondia com a mesma curvatura e 
formas adquiridas pelo papel devido a sua 
constituição característica .

Assim suspendi imediatamente a 
produção das cubas por modelagem livre, 
pois esta reprodução em escala real não 
teria êxito devido aos atributos adquiridos 
pelo material (papel) concedendo 
curvaturas continuas e balanceadas que 
não foram repassadas por modelagem da 
massa.  

ConfecçãoC
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Figura (21) Fotografia das m
em massa de modelar.

iniaturas 



Pensei então em criar uma forma 
em gesso (chamado de negativo da peça) 
que  r eve lou - se  como  p r ime i r a  
alternativa de auxilio para a produção 
das cubas. 

A partir da reflexão, o passo 
seguinte, exigiu o levantamento dos 
materiais que já tive acesso e que 
poderiam substituir o papel na confecção 
das formas, já que o mesmo também não 
tem resistência necessária para receber o 
gesso, pois ao contato com a água, que é 
a base da mistura, ele certamente se 
desfaria.

A solução apareceu ao lembrar 
que na gráfica de meu pai várias chapas 
de alumínio no tamanho de 45cm x 70cm 
são utilizadas para impressão de jornal. 

Além disso, o alumínio foi um material 
que comportou-se como o papel, porém 
com a resistência e a flexibilidade 
necessárias.

Ainda caminhando pelo processo 
em busca de um plano eficiente para 
transmitir os resultados para o gesso, 
optei por desmembrar e recortar as 
miniaturas. Dessa maneira obtive uma 
figura plana, que quando montada 
retomaria novamente a forma original 
que em seguida foi fotografada. 
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Figura (22) Fotografia das silhuetas  
planificadas em papel.



Figura (23) Imagens gráficas das 
silhuetas desenhadas pelo 

programa.

A imagem digitalizada 
foi importada para o 
programa chamado 
CorelDRAW®, 
possibilitando o 
desenho por cima da 
mesma, adquirindo na 
íntegra sua silhueta. O 
programa também 
concedeu impressão do 
desenho em qualquer 
escala, facilitando a 
transferência para o 
tamanho desejado.
(Figura 23)

Copo de Leite

Rosa

Orquídea
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Atendendo ainda mais a procura por uma peça 
harmônica e visualmente balanceada, no desenho, optei 
em dividir a silhueta em duas partes iguais pelo ponto 
comum e espelhar um dos lados tornando a peça simétrica.

Todas as três peças seguiram a mesma construção 
espelhada, sendo que a terceira referente à rosa possuiu um 
acréscimo em anexo em sua estrutura.

Posso dizer que cada vez mais as peças adquiriram 
em seu decorrer características que auxiliaram na sua 
harmonização, podendo associar a uma coerência formal 
com elementos ditos modulares como descreve Murani:
 

‘‘Quando se faz o projeto industrial 
de um produto ou de uma "família" 
de produtos, é útil considerar a 
coerência formal das partes e do 
todo - das partes que formam um 
objeto e dos objetos que formam o 
conjunto. Essa coerência baseia-se 
no uso de elementos iguais, como no 
caso de uma construção modular em 
que os módulos têm a mesma forma 
a as mesmas dimensões (os 
chamados elementos isomorfos). 
Esses elementos podem ser também 
formas que permitam várias 
combinações  do conjunto . ’’ 
(MURANI, 2008, p.135).

Copo de Leite 

Orquídea
Anexo na 
estrutura 
principal

Rosa
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Figuras (24) Fotografias 
dos moldes em alumínio.



Considerando que a peça cerâ-
mica final reduz o tamanho em relação à 
peça ainda crua (sem queima), foi 
aproveitado o tamanho máximo da chapa 
de alumínio para a transferência do 
desenho. 

O desenho da metade da silhueta 
teve impressão em papel A2, tamanho 
equivalente ao disponível da placa. Com 
as impressões em mãos, o papel foi colado 
na superfície da chapa de alumínio e 
recortados juntos com uma tesoura 
seguindo a linha do desenho. Com as duas 
faces do perfil recortadas, a montagem da 
forma tridimensional do alumínio se deu 
através da fita adesiva larga (durex) 
unindo os pontos comuns. 

Os moldes pré-confeccionados 
em alumínio, precisaram ser fixados na 
superfície da mesa com fita adesiva larga, 
armando e repuxando, para mantê-los 
com a abertura e posição desejadas.

Chapa de Alumínio
Papel formato A2 com impressão 
da metade da silhueta da cuba

Recorte do papel junto à 
Chapa seguindo a silhueta

Fita Adesiva (Durex) Face do perfil
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Figura (25) Imagens de demonstração da 
confecção dos moldes em alumínio.

Lateral comum União das laterais comuns 
das faces com fita adesiva Fita adesiva para fixação do molde

Mesa
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Figura (26) Fotografias do processo de 
recorte das placas de alumínio.



RRosa
Moldes em Alumínio
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Figuras (27, 28, 29, 30 e 31)
Fotografias dos moldes em alumínio

representação da Rosa.
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Figuras (32, 33, 34, 35 e 36)
Fotografias dos moldes em alumínio
representação do Copo de Leite.



CCopo de Leite
Moldes em Alumínio



Moldes em AlumínioOOrquídea
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Figuras (37, 38, 39, 40 e 41) 
Fotografias dos moldes em alumínio 

representação da Orquídea.



Prosseguindo, na mistura do gesso 
(parte água e parte gesso) foi realizada a 
técnica de formação de cumes que se dá 
através da saturação do mesmo na água. 

Na aplicação da primeira camada 
de gesso observei que o mesmo deslizava 
no alumínio acumulando no fundo dos 
moldes. Com o intuito de driblar este 
escorrimento adotei, nas primeiras 
aplicações do gesso no molde, a técnica de 
chapiscos nas paredes do alumínio. Com 
essa técnica foi possível fazer a adesão de 
pequenas quantidades de gesso (gotinhas) 
que se tornaram ponto de apoio para a 
segunda camada e assim sucessivamente. 

Figura (42) Imagem gráfica de 
demonstração das gotas de gesso 

na parede do alumínio.Gotas de gesso

O gesso foi feito diversas vezes. 
Cada camada teve que secar para receber a 
próxima, que foi despejada aos poucos, 
exigindo cuidado para não deslocar as 
anteriores que ainda estavam muito finas e 
consequentemente frágeis. Em cada 
superposição a espessura do gesso 
aumentava tornando-se mais forte. Neste 
caso, não foi utilizado o desmoldante, pois 
o material usado como objeto de base 
continha uma superfície muito lisa e 
antiaderente.  



Figuras (43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50) 
Fotografias do processo de confecção dos 

moldes em gesso.



Figura (51) Fotografia do processo de 
de acabamento do gesso. (Lixando) 



Passado o tempo de reação do 
gesso e seu enrijecimento, as formas 
foram abertas pelos pontos de fechamento 
com a fita adesiva e assim retirados os 
negativos. Como resultado dos negativos, 
foi possível obter superfícies lisas onde o 
gesso teve contato direto com a placa de 
alumínio e textura áspera onde teve 
contato direto com as emendas feitas com 
a fita adesiva. Em alguns pontos o gesso 
teve defeitos que foram reparados 
preenchendo com mais gesso.

Para um melhor acabamento o 
gesso foi lixado igualando e corrigindo as 
superfícies, tornando-as completamente 
lisas para posteriormente acomodarem a 
placa de argila.

Superfície Áspera 

Superfície Lisa 

Figura (52) Fotografia da
 superfície do gesso.
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Figura (53) Fotografias dos moldes 
em gesso. (Rosa)

RRosa
Moldes de Gesso



CCopo de Leite
Moldes de Gesso

Figura (54) Fotografias dos moldes em 
gesso. (Copo de Leite)



Figura (55) Fotografias dos moldes em 
gesso. (Orquídea)

OrquídeaO Moldes de Gesso



Para a produção 
das placas a argila foi 
colocada em cima de um 
saco de lixo preto e 
pressionada contra a mesa 
com o auxilio de um 
cilindro (cabo de madeira) 
que por sua vez apoiou-se 
sobre mais dois cilindros 
paralelos com diâmetro de 
2cm, determinando a 
mesma espessura em todo 
seu comprimento. Cada 
p l a c a  t e v e  t a m a n h o  
suficiente para a cobertura 
total do molde de gesso.

Figura (56, 57, 58, 59 e 60) 
Fotografias do processo de confecção 
das placas de argila.



Com cuidado as placas foram 
colocadas em cima do molde e 
pressionadas contra suas paredes 
modelando o formato. 

Foi aguardado o tempo de 
secagem, com seus respectivos cuidados e 
atenção necessários para evitar possíveis 
empenamentos, trincas e rachaduras 
acarretadas pela retração da argila através 
da perda de água. Dessa forma por 
cautela, colocou-se plásticos nas laterais 
evitando que estas secassem antes do 
meio, o que normalmente acontece.

43



Figuras (61, 62 e 63) Fotografias das cubas com plástico nas 
laterais.

Figura (64) Fotografias do processo das cubas de argila.



Apesar dos procedimentos de 
precaução, as peças de argila racharam, 
abrindo trincas que foram reparadas 
através de ranhuras e reconexão.

O molde em gesso não segue o 
comportamento de retração da argila, 
sendo este um dos motivos que facilitou a 
abertura de trincas pela peça.

A partir dos reparos, todas as 
peças aguardaram novamente a secagem 
até resultar no estágio conhecido pelos 
ceramistas como ponto de couro. Esta 
característica é equivalente a um sabonete 
em barra, rígido, que mantém sua forma 
no manuseio, mas permite cortes e 
emendas, facilitando acabamentos, como 
também a abertura do orifício para 
instalação do ralo. O orifício de saída da 
água foi aberto com o auxílio de estilete 
que seguiu a demarcação feita com a 
compressão da peça metálica (ralo) no 
local desejado. 
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Figura (65) Fotografias das tricas na argila.



Figura (66) Fotografias do processo de 
acabamento e abertura do orifício para instalação do ralo.
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Figura (67) Fotografias do processo de reparo 
do Copo de Leite.



Todas as peças foram retiradas da 
forma de gesso no ponto de couro, 
evitando novamente a abertura de trincas. 

Em especial, a peça do ''Copo de 
Leite'' teve que ser desmembrada para ser 
retirada, soltando-se dos pontos de 
retenção do molde em gesso. Esta cuba 
demandou mais atenção e passou por 
diversos reparos e emendas devido a sua 
curvatura acentuada.

Para não se distanciar do formato 
original busquei adequar a forma de gesso  
a nova condição imposta pela dificuldade 
de construção, serrei e retirei da forma o 
pedaço que continha a curvatura 
conservando seu corpo principal como 
apoio. Condição que adaptou a forma e 
amenizou as sucessivas trincas.

Finalmente as peças aguardaram a 

secagem completa, receberam os últimos 
acabamentos e posteriormente seguiram 
para a queima no forno elétrico a 1.200 graus.

A peça copo de leite estourou no 
processo de queima provavelmente 
devido a sua espessura grossa dificultando 
a liberação da água. Já no caso da peça 
orquídea o próprio peso fez com que 
partisse no manuseio antes de ser colocada 
no forno. Enfim a única cuba que não teve 
nenhum problema foi a da Rosa que por 
ser menor e mais leve manteve-se intacta.

Esta última recebeu pintura a frio e 
seguiu o padrão de cor branca já utilizado 
em peças sanitárias. 

Conforme observado no final do 
processo sugere-se um tempo maior de 
espera entre as fases finais a fim de se 
evitar as adversidades  apresentadas.  



Conclusão C
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