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1 .  Introdução
Breve Contextualização

O hábito de beber chimarrão, chá ou café está bem presente na sociedade brasileira. No sul, o chimarrão marca presença. O chá e o café marcam 
presença em todo território brasileiro.
Quem ingere essas bebidas quentes muitas vezes se depara com alguns inconvenientes relacionados à temperatura das bebidas: estarem frias ao 
servir, estarem muito quentes, ou então “sentem na pele” que estavam, de fato, quentes demais.
Pensando nisso, e vivenciando também, resolvi projetar uma garrafa térmica com indicador de temperatura. Assim é possível evitar queimaduras e 
frustrações ao beber a sua tão deseja bebida quente, sejá ela chá, café, chimarrão ou outras que não foram citadas aqui.

Problemática que originou o projeto

A problemática que originou o projeto foi o hábito de beber chimarrão junto com a família. Uns preferem mais quente, outros um pouco menos quente, 
outros preferem quase frio e outros preferem “pelando”. Essa mesma problemática acontece em escritórios na hora de servir o café, ou na hora que 
você vai se servir em casa e não sabe que o café está frio... e aí todos fazem aquela cara maravilhosa (quando está frio, ou quando se queimam). 
Devido a essa problemática, neste projeto são expostos mais exemplos e imagens referentes ao uso da garrafa térmica para tomar chimarrão. 
O organograma a seguir mostra exatamente a problemática que originou o projeto, desde o princípio, até a escolha do produto a ser desenvolvido.
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Produto a ser desenvolvido

O produto a ser desenvolvido é uma garrafa térmica com indicador de temperatura. Com foco no usuário, a garrafa terá sua pega melhorada, bem 
como indicará ao usuário a temperatura do líquido que se encontra no interior da garrafa. Sua forma terá forte apelo estético e visará evitar queima-
duras e frustrações na hora de beber chimarrão, chá e café. A garrafa será desenvolvida juntamente com sua embalagem e identidade visual.
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2 .  Metodologia de Projeto
O GODP apresenta uma metodologia configurada por oito etapas que se fundamentam na coleta de informações pertinentes ao desenvolvimento 
da proposta, ao desenvolvimento criativo, a execução projetual, a viabilização e verificação final do produto.
O formato escolhido foi o do ciclo, considerando que todo projeto possui oportunidades de continuidade.
Sendo assim a etapa 6 (verificação), que em tese, encerra o projeto, retorna para a etapa - 1 (oportunidades), possibilitando a geração de
uma ou mais oportunidades de projeto, gerando um ciclo contínuo. 
Nesse projeto iremos da fase -1 até a fase 4.

Este modelo encontra sustentação na proposta do Design Thinking (BROWN, 2009) que apresenta três momentos no processo de desenvolvimento: Ins-
piração (etapas - 1 / 0 / 1), Ideação 1 (etapas 2 / 3 / 4) e Implementação (etapas 5 / 6) corroborado por (ROWE, 1987; BROWN, 2009; AMBROSE e HARRIS, 
2010; DMI, 2010).

Representação das etapas
do GODP:
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3 .  Desenvolvimento
3.1 Inspiração (etapas -1/0/1)

Analisando a garrafa térmica que utilizo para servir chimarrão encontrei algumas oportunidades de projeto. Fora a questão de indicar a temperatura, 
achei pertinente trabalhar a questão da pega. Através das fotos a seguir é possível visualizar algumas garrafas em uso:

       

Etapa de Oportunidade Etapa -1:Oportunidade
(mapeamento da oportunidade de projeto /
utilizando diagramas, fotografias, vídeos...)

Imagens: Acervo pessoal
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Imagens: Acervo pessoal
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Como visto nas fotos, a pega de algumas garrafas exige um esforço desnecessário, exigindo movimentos forçados e desconfortáveis. Também é 
possível perceber que a garrafa é utilizada predominantemente com o usuário sentado, sendo deixada no chão. Percebe-se também as manchas 
na tampa de uma das garrafas, bem como o aspecto manchado da parte externa da mesma garrafa. No detalhe podemos visualizar melhor es-
sas manchas:

      

É possivel ver as manchas no topo da tampa, e o esbranquiçado na parte de dentro, o que indica o plástico ressecado pelo uso da água em alta 
temperatura. Ao todo, foram identificadas 3 boas oportunidades de projeto: tampa, pega, material utilizado (tanto na tampa quanto no “revestimento” 
externo).

Imagens: Acervo pessoal
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Na etapa de prospecção foram feitas consultas ao Instituto Nacional de Patente Industrial (INPI) afim de averiguar a existência de patenters de garrafas 
térmicas com indicador de temperatura e produtos semelhantes. Primeiramente pesquisei por “garrafa térmica com mostrador de temperatura“, e 
depois pesquisei termos semelhantes. Até a setembro de 2014 não havia registro de patente de garrafa térmica com indicador/mostrador de tempe-
ratura. A seguir, exponho o resultado das consulltas:

Etapa de Prospecção

Etapa 0: Prospecção
(contendo as pesquisas no INPI
+ cronogramas + viabilidade)
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Cronograma

12/8 - 26/8           Inspiração (etapas -1, 0, 1)
2/9 - 16/9  Ideação (etapas 2 e 3)
23/9 - 1/10  Implementação (etapa 4)
6/10 - 7/10   Apresentação do Projeto

Viabilidade

 Viabilidade Técnica: O projeto será desenvolvido dentro de 49 dias, por mim, com auxílio dos docentes do Módulo de Projetos XXII.
 Viabilidade Legal: Há a Norma ABNT NBR 13282, de abril de 1995 - Garrafa Térmica com Ampola de Vidro (vide anexos) que rege a fabricação 
de garrafas térmicas. O projeto propõe-se a segui-la.
 Viabilidade Financeira: Posteriormente, pode-se tentar formar parcerias com empresas do ramo (como a Escola do Chimarrão) e buscar fomen-
to/incentivo em instituições de incentivo à pesquisa.
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Nesta etapa foram elaborados blocos de informações. Neles estão as primeiras informações levantadas sobre o produto e seus semelhantes no mer-
cado. O primeiro bloco refere-se ao produto, o segundo ao usuário e o terceiro ao contexto de uso do produto. 

Etapa de Levantamento de Dados
Etapa 1: Levantamento de dados
Blocos de Informação
a) Produto (forma/função/
preço/ material/identidade

visual/embalagem/instruções de uso/...)
b) Usuário (usuário/ergonomia/usabilidade/check
list DU...) 
c) Contexto (descrever onde está inserido
o produto/onde será utilizado/interação...)



25

Qual é o produto: Garrafa Térmica
Forma: Cilíndrica 
Função: Armazenar líquidos
Material: Polímeros, vidro, metal
Dimensão: 19 cm Altura x 7 cm diâmetro / 32cm Altura x 8cm diâmetro/ 14 x 40 x 17 cm / (L x A x P): 15,1 x 25,5 x 15,1 cm.
Peso: 324,1 g até 4,4 Kg
Preço:  de R$ 15,90 até R$ 521,90
Marcas: 

      

Embalagem:  Caixa de papelão
Instruções de uso: Sim
 1- Retire a tampa. 
 2- Encha com água quente (não fervente) ou fria, de acordo com o uso. 
  3- Deixe a garrafa fechada por dois minutos.   
 4- Despeje todo o conteúdo da garrafa. 
 5- Coloque o líquido a ser mantido termicamente, utilizando a capacidade total da garrafa. 
 6- Coloque a tampa e feche bem.

Fonte: Google Images
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Análise diacrônica: A garrafa térmica foi criada originalmente pelo físico e químico escocês, James Dewar, em 1890 para armazenar gases liquefeitos.
Análise Sincrônica: No mercado existem diversas opções de garrafas térmicas. Além disso ainda é possível encontrar dispositivos acessórios para medir 
a temperatura (do líquido e da garrafa).
INPI: As consultas realizadas não indicaram patentes registradas de garrafas térmicas com mostrador de temperatura no Brasil.
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Destinado a quem:
Média da população: Sim, a garrafa será projetada tendo como público alvo a média da população e não seus extremos.
Extremos: não se aplica
Dimensões reguláveis: não se aplica
Adaptado ao indivíduo: Sim, o produto se adapta ao usuário. Atende a questão da pega anatômica (ergonômica, atropomorfa), a questão do peso 
adequado e segurança. Por assim dizer, o produto se adapta ao usuário, e não o oposto.
Este produto será destinado a quem:  Adultos que desejam conservar a temperatura de bebidas.
Gênero: ambos
Idade: a partir de 16 anos
Segurança: sim, pois tem isolamento térmico,  pega segura a fim de evitar deslizes, e estrutura física com centro de gravidade adequado, conferin-
do estabilidade ao produto.
Conforto:  sim, pela pega mais adequada.
Usuário direto/indireto: 
Usuário Experiente/Inexperiente: Ambos
Usuários Extremos DU/DI: 
Antropometria/biomecânica:
 Tipo (estática/dinâmica): Predominantemente estática, com movimentos leves e pequenos.
 Faixa etária: a partir de 16 anos
 Força: necessário pra levantar uma garrafa cheia. 
 Dimensões: mãos, membros superiores
Manejo: 
Quanto ao tipo (simples/médio/complexo) é manejo simples, de operações com menor quantidade de movimentos. 
Quanto à qualidade (fino/grosseiro/médio) é médio, pois exige habilidade, precisão, sensibilidade e força controlada. 
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Uso: (garrafas térmicas sem pressurização) É necessário força para erguer a garrafa, inclinação do punho na hora de servir. A seguir, imagens do uso 
da garrafa térmica:

 

Formato: É observada a predominância de base mais larga e parte superior mais estreita. A asa (alça) geralmente é curva e fina (plana).

                

Imagens: Google images

Fonte: http://goo.gl/IFxHNhFonte: http://goo.gl/GAK0SDFonte: http://goo.gl/QGDU7N
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Biomecânica:
Alcances: Vide imagens do uso da garrafa. 
Posturas: Predominantemente sentado. No caso do café, às vezes a pessoa se serve em pé, e depois senta para consumi-lo.
Conforto:
 Postural:  Predominantemente sentado ou em pé. 
 Térmico: Para o uso voltado ao chimarrão, a temperatura ideal da água ao servir o chimarrão deve estar entre 60 e 75 graus. Já para o café, 
a temperatura ideal é de aproximadamente 90 graus. Para chá, em geral, a temperatura ideal é entre 60 e 80 ºC.

Manual e instruções de uso: Se faz necessário o manual de instruções com instruções de uso e melhor aproveitamento do produto, visto que o produto 
pode ter um desempenho muito melhor se a pessoa souber usar e conservar seu produto de forma mais proveitosa. 
Monotonia/motivação: não se aplica. 
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Onde está inserido o produto:  dia a dia
Interação: Pega, servindo, outros  feedbacks
Ambiente: Domiciliar (predominantemente na cozinha ou sala) ou externo. 
 Temperatura: ambiente (variações térmicas de acordo com o ambiente onde a garrafa está sendo utilizada)
 Iluminação: não se aplica
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3.2 Ideação (etapas 2/3)

Análise Diacrônica

A garrafa térmica foi criada originalmente pelo físico e químico escocês James Dewar, em 1890, para armazenar gases liquefeitos que deveriam ser 
mantidos a baixas temperaturas. Na época, Dewar era estudante de Oxford e desenvolveu a primeira garrafa térmica em 1892. A partir de 1904 a 
empresa alemã Thermos popularizou as garrafas térmicas, quando iniciou seu uso comercial. A partir daí passou a armazenar líquidos frios ou quentes, 
tendo como função conservar a temperatura dessas substâncias. Ao longo do tempo foram sendo experimentados outros materiais para sua fabrica-
ção, permitindo maior variedade e opções na hora da compra. É possível acompanhar a evolução da garrafa térmica, brevemente, em 3 imagens:

Etapa 2: Organização e Análise de Dados

1907 1960 2014
Fonte: http://goo.gl/8V9k0U Fonte: http://goo.gl/Q9cq3jFonte: http://goo.gl/6uD6PY
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Fonte: Google Images

Análise Sincrônica

Considerando que a garrafa térmica indicará a temperatura do líquido, é necessário analisar garrafas térmicas, termômetros (e utensílios para medir 
temperatura de líquidos), tintas termocrômicas, e demais coisas relacionadas ao projeto. Durante a análise sincrônica, encontrei muitas opções de 
todos esses elementos.
No mercado há diversas opções de garrafas térmicas. Há as de rosca, as de pressão, as grandes, as pequenas, as com alça, as sem alça. As de 
plástico, as de aço inox, e as de aço zincado. As com ampola de vidro e com ampola de aço inox e inclusive “sem ampola”.
Para medir a temperatura dos líquidos, também há diversas opções: termômetros acessórios (para garrafas de vinho e que medem a temperatura 
externa da garrafa), há os termômetros para líquidos e os específicos para chimarrão.
Nesse contexto de temperatura, há a opção das tintas termocrômicas, que são empregadas em diversos setores e em diversos produtos, tais como: 
esmaltes, termômetros lcd, colheres de plástico, peças gráficas especiais, etc. 
Também há garrafas antigas de edições limitadas, que vinham com termômetro.
A seguir há as imagens de alguns desses similares.
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Na página da esquerda há exemplos de garrafas de todos os tipos citados anteriormente. 
Nessa página, há a garrafa térmica elétrica, que também é considerada uma similar do 
projeto. Há as colheres de plástico que mudam de cor com a temperatura, e o esmalte que 
também é termocrômico. Na página seguinte, há exemplo das garrafas em edição limitada 
(Hires Root Beer, 1950, e Coca Cola Coke Gold, 1940) e dos termômetros para líquidos e para 
garrafas. 

Fonte: http://goo.gl/EHDX4h

Fonte: http://goo.gl/0EDA9O

Fonte: http://goo.gl/0EDA9O
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Fonte: Google Images
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Painel Semântico

ArquiteturaHexagonos 
e padrões 
hexagonais

Embalagens de perfume
Design de Ga� afas/embalagens

Tinta 
termocrômica

Termômetros

Formas geométricas

Tampa superior
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Requisitos de Projeto

 Indicar a temperatura
 Capacidade de 1L
 Resistência/Segurança (material)
 Estabilidade (forma)
 Sistema de abertura
 Pega
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Etapa 3: Criação

Geração de alternativas com imagens
dos esboços, modelos e protótipos + matriz de decisão 
(escolha alternativa final) + check list Design Universal com 
a alternativa escolhida + nome do produto (identidade
visual) + embalagem com especificação
de materiais + instruções de uso.

Geração de alternativas
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Tampa de 
rosca (madeira)Tampa de 

rosca (madeira)

Tampa de 
rosca (madeira)

Obs: a forma externa pode variar de hexágono, cilindro, quadrado, etc. A ampola acompanharia a forma da garrafa.

{

Exemplo de trabalho 
sobre o acrílico 
transparente

Vista 
superior

Alça da garrafa

Vista superior
da Garrafa

Bocal

Tampa 
(pensar outro formato)

Legenda 
(talvez desnecessária)

Ampola de vidro, 
revestida com tinta 
termocrômica

Ampola de vidro, 
revestida com tinta 

termocrômica

Acrílico 
transparente

Ampola de vidro, 
revestida com tinta 
termocrômica

Ampola de vidro, 
revestida com tinta 
termocrômica

Parte inferior

Transparência + Material

Tampa de 
rosca (madeira)

Parte externa 
de polímero 

revestido com
 tinta branca

 termocrômica
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Ampola de vidro, 
revestida com tinta 
termocrômica

Tampa (chaleira
elétrica)

Vista superior

Acrílico 
transparente

Parte inferior

Tampa de 
rosca (madeira)

Tampa
(chaleira elétrica)

Vista da 
parte interna 
do bocal

Parte externa 
de polímero 

revestido com
 tinta branca

 termocrômica

Vista frontal 
(esqueda)

Vista lateral 
(tinta termocrômica + outra cor)

Obs: a forma externa pode variar de hexágono, cilindro, quadrado, etc. A ampola acompanharia a forma da garrafa.
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Mock-up

Vários mock-ups foram construídos. O primeiro deles foi elaborado em papel cartão dupla face medindo 33x27 cm, com 4,5 cm de diâmetro. Porém 
houve dificuldade de vedação (feita com cola quente e fita adesiva) e estabilidade. Posteriormente foi construído o mock-up com cano pvc, medindo 
40x27 cm e 4cm de diâmetro. A vedação foi feita com silicone e a capacidade do mock-up é 1L. O diâmetro escolhido foi com base nos estudos da 
antropometria humana (ver “Detalhamento técnico do produto”). Na sequência, construí mock-ups de outras alternativas, utilizando massa de modelar, 
canudinhos, uma garrafa pet, puxador, plástico rígido transparente, papelão, isopor, massa para madeira, etc. A seguir pode-se visualizar as fotos dos 
mock-ups.
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Mock-up feito em cano PVC
40x27 cm

Capacidade: 1 l

Mock-up feito em papel cartão
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Na sequencia foram desenvolvidos vários outros mock-ups das outras alternativas geradas:

Mock-up feito com canudinho e 
ma� a de modelar

Mock-up feito com
 ma� a de modelar
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Mock-up feito com acetato, isopor, 
ma� a acrília para madeira, 
e papel

Mock-up feito de ga� afa pet 
e puxador
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Matriz de decisão

Requisitos

Alternativas

Indicar a temperatura

 Capacidade de 1L

Resistência/Segurança (material)

 Estabilidade (forma)

Sistema de abertura

Pega

10

10 10 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 10 10

10

10

10

10

10

10

10

8

68 68 68 68 59

8

8

8

8

7

8

8

8

Check-list DU

Menos
 material

Mais 
praticidade

Menos 
e�ciência (perde calor)

Mais 
material

 (mais uma tampa)

Mais 
e�ciência

(di�culta perda de calor)

Mais 
precisão

 (segurança)

Matriz de Decisão e Check-list Design Universal (DU)
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A matriz de decisão consiste numa tabela onde de um lado tem-se os requisitos de projeto, e de outro, as alternativas geradas. Estipulei uma pontua-
ção para cada item que a alternativa atendia ou não. Nesse caso as alternativas tiveram a mesma pontuação (exceto a última). Optei por dar mais 
peso para as notas referentes aos requisitos de projeto. A alternativa escolhida foi a primeira da Matriz de Decisão (base hexagonal). Na Matriz há ainda 
os sistemas de abertura da garrafa, onde pesei os prós e contras de cada alternativa. A opção selecionada foi a do bocal com dupla função (rosca e 
bico direcionador). Também dei mais peso para as questões que influenciavam mais nos requisitos de projeto. o Check-list de Design Universal utilizado

foi desenvolvido pela NC State University e pode ser acessado nesse link: http://goo.gl/fmoA1P.
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thermonic

Paleta de cores

Tipografia

Tall Films

Identidade Visual

Nome do produto

C 0
M 44
Y 96
K 0

#F99E24

C 0
M 85
Y 87
K 0

#EF4D34

C 21
M 98
Y 73
K 11

#B4243F

C 0
M 0
Y 0
K 100

#231F20

thermonic

Nome do produto e Identidade Visual
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Embalagem

A embalagem será uma caixa em papel cartão 250 g/m2 e terá formato hexagonal. Terá hotstamping na face frontal onde se encontrará a Identidade 
Visual do produto e no topo, em toda borda da tampa da caixa.
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Instruções de uso

O manual será disponibilizado físicamente e também por meio de um aplicativo, que também conterá maiores informações sobre a thermonic. No 
app o usuário poderá saber como melhor utilizar a garrafa, ver os vídeos de apresentação, saber mais sobre a lavagem e manutenção da sua gar-
rafa térmica, e ainda poderá conhecer um pouco mais sobre as temperaturas indicadas para os principais tipos de bebidas consumidas utilizando 
garrafas térmicas.



49

3.3 Implementação (etapas 4/5/6)

Apresentação do produto

Etapa 4: Execução

Etapa 4: Execução 
Detalhamento técnico do produto (desenhos técnicos
2D e 3D) + especificações técnicas (materiais/ processos/ ergonomia, etc.)
+ protótipos finais (físicos e digitais) + Formulário de Registro no INPI
(conforme modelo disponível no moodle) + ambientação (imagem/vídeo com produto no 
contexto de uso e no ponto de venda).
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Detalhamento técnico 

A thermonic é uma garrafa térmica com indicador de temperatura através da tinta termocrômica aplicada à ampola. Tem forte apelo estético através da 
forma e material utilizado (transparência). As escolhas projetuais leveram em conta pesquisas preliminares (anteriormente explicitadas) e a tabela desenvolvida 
pelo Laboratório O Imaginário, 2006 (vide anexos).

Quanto à forma: As linhas retas (horizontal e vertical) transmitem estabilidade, firmeza e imobilidade (segurança). A soma das partes sugere pregnância e forte 
apelo estético. 

Quanto ao uso/desempenho: Com base nas respostas do questionário realizado e no brainstorming realizado em sala de aula, outra função que os 
usuários gostariam que a garrafa tivesse é a indicação de quantidade de líquido dentro do recipiente. Sendo assim, a garrafa indicará, simultanea-
mente, o nível de líquido dentro da garrafa; visto que a tinta termocrômica adquire uma coloração mais intensa onde o líquido está localizado.
Na parte superior terá escrito “abrir” em braile (visando o design inclusivo). A garrafa ainda possui uma legenda para identificar a temperatura através 
da coloração adquirida e ícones para indicar a melhor temperatura para cada tipo de bebida (chá, café, chimarrão).

Quanto à ergonomia: As medidas foram selecionadas com base em dimensões dos semelhantes (explicitados na análise de similares). A pega foi pro-
jetada de acordo com estudos antropométricos (ASSOCIATES, 2005 - vide anexos) e ergonômicos (IIDA, 2005), bem como baseada em conhecimento 
empírico (como projetista e usuária de garrafas térmicas).

Especificações técnicas 

Parte externa será em Policarbonato (PC) transparente (90%) devido à alta resistência do material ao impacto, à abrasão e à temperatura, e devido a 
alta transparência. O processo de fabricação será por injeção. Bocal/tampa/rosca serão em Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), devido principalmen-
te à alta resistência à temperatura e abrasão, e ao baixo índice de absorção de água.
A tampa será em ABS com laminação de madeira. 
Ampola de aço inox (AISI 304) fabricada por repuxamento ou sopramento. 
Dimensões: 20 cm de diâmetro de base, 30 cm de altura, 6 cm de bocal. 2,5 cm de altura de tampa. A pega é arredondada visando melhor conforto 
ergonômico na hora do manuseio, tendo 3 cm de diâmetro.
Capacidade: 1L.
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Desenho Técnico

garrafa thermonic
PESO: 

A3

FOLHA 1 DE 1ESCALA:1:5

DES. Nº

TÍTULO:

REVISÃONÃO MUDAR ESCALA DO DESENHO

MATERIAL:

DATAASSINATURANOME

REBARBAR E
QUEBRAR
ARESTAS
AGUDAS

ACABAMENTO:SE NÃO ESPECIFICADO:
DIMENSÕES EM MILÍMETROS
ACABAM. SUPERFÍCIE:
TOLERÂNCIAS:
   LINEAR:
   ANGULAR:

QUALID

MANUF.

APROV.

VERIF.

DESEN.

Vista Inferior Vista Superior Vista Isométrica

Vista Esquerda Vista Frontal Vista Direita
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Protótipos finais 

Após fazer os acabamentos no modelo digital do projeto, mock-ups e renderização, veio a fase de elaboração de protótipos finais. Seguindo o crono-
grama, estaria  na fase de implementação (23/9 a 1/10) faltando 2 semanas para finalização e apresentação do projeto. Para confecção do protótipo 
final entrei em contato com 15 empresas de corte a laser, resinas e vidro. Além dessas empresas, tentei utilizar as ferramentas que Universidade possui 
(corte a laser e impressora 3D), porém a máquina de corte a laser não estava funcionando e a impressora 3D não reproduzia a transparência da gar-
rafa, além de ser necessário o aluno comprar a carga do polímero pra impressora e passar por processos burocráticos para utilizá-la. Como agravan-
te, a Universidade não possui laboratórios adequados para confecção de mock-ups nem protótipos, visto que não há disponível nem materiais para 
elaborá-los, e nem ferramentas (tudo deve ser comprado pelos alunos e/ou professores).

Como o prazo para confecção do protótipo foi de uma semana (5 dias úteis), apenas duas empresas disseram poder atender a demanda da con-
cfecção da parte externa da garrafa  (1/3 do projeto): uma delas orçou em R$ 750 e a outra em R$ 2.000. Tentei primeiramente confeccionar em 
policarbonato, depois tentei orçar em acrílico, resina cristal e, por fim, vidro soprado. Algumas empresas solicitaram 3 semanas para a confecção do 
protótipo e outras disseram só poder atender à solicitação no mês de novembro. Como o projeto não possui fomento/apoio financeiro de nenhuma 
instituição e seria produção de peça única, não foi possível confeccionar protótipos finais, visto que o prazo entre confecção de protótipo (que incluiria 
ajustes projetuais, substituição de itens no relatório e demais correções) impressão de relatório e apresentação do projeto seria de 8 dias úteis. 
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Formulário de Registro no INPI



55

Ambientação
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4. Conclusão
A oportunidade de fazer um projeto de um tema livre, à minha escolha, foi muito enriquecedora. Juntando isso ao fato de ser individual, tive uma 
experiência nova e desafiadora. O fator mais preocupante foi o prazo, depois do medo inicial de não dar conta, a prioridade passou a ser dar conta 
de tudo no prazo estipulado e dentro do cronograma.  Durante o desenvolvimento do projeto o maior desafio foram os mock-ups e protótipos, visto 
que a Universidade não tem estrutura adequada de laboratórios e nem materiais que possam ser utilizados para esse fim. Outro fator que demandou 
tempo “fantasma” (pois já estava na fase de implementação e teria que fazer tudo que faltava do projeto em 1 semana) foi a ambientação do pro-
duto. O programa que nos foi recomendado foi SolidWorks 2013 Education Edition, que não possui cenários de renderização de ambiente interno que 
eu pudesse utilizar para ambientação do produto. Todas as formas de criar uma boa ambientação demandam tempo por serem bem trabalhosas. 
Para isso foi necessário modelar peças extras e fazer vários ajustes no Photoshop, ou seja, demorado (e consequentemente muito corrido).

Como a problemática era muito pessoal, isso me deixou muito próxima do projeto, não só como projetista, mas como usuária também, o que dá uma 
visão de imersão e “conhecimento de causa”.  Tomar chimarrão em uma roda de amigos e/ou familiares às vezes gera conflito na hora de beber e 
perceber que a água está muito quente. Se você soubesse que estava tão quente, esperaria um pouco mais (talvez umas duas rodadas) até a água 
esfriar um pouco. Isso se aplica no caso de outras bebidas também, e evita que ocorram queimaduras, ou que você prepare a bebida e se frustre 
por que a água está muito fria...

Os designers em geral “têm mania” de querer resolver o mundo e solucionar os problemas dos usuários, de preferência, de um modo apenas “ótimo”. 
Encontrando problemas no uso da garrafa térmica em casa tive ideia sobre projetar uma garrafa térmica que solucionasse os problemas que eu 
encontrava (e que outras pessoas também percebiam), e  o P22 criou a oportunidade de poder resolver um dos problemas que encontro no uso de 
produtos no meu dia-dia (e que pelo questionário, mais pessoas também encontram).

Um projeto sempre pode ser aprimorado, e acredito que consegui resolver o problema de queimaduras por não saber que a água está muito quente 
de forma satisfatória para/com as condições disponíveis no projeto. Ainda é possível melhorá-la em alguns aspectos mas ainda assim ela se diferencia 
no mercado tanto pela forma, quanto pela função (agregada), quanto pelo suporte (app). Além disso, ela ainda informa as temperaturas ideais da 
água para o preparo de chá, chimarrão e café, o que pode resultar na melhoria da experiência do usuário. O cuidado com o usuário desde o come-
ço do projeto, a meu ver, foi o que mais diferenciou a thermonic das outras garrafas térmicas, tendo como “agravante” o fato do projeto ser centrado 
no usuário e a própria projetista ser uma usuária. 

Como base de projeto, criatividade, liberdade de imaginação e criação. Afinal, “a fantasia é a lanterna mágica da nossa alma. “ (Marquês de Maricá)
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Wordle (tagcloud)
Google docs (questionário)
Indesign (diagramação)
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Ferramenta de captura de tela (prints INPI)
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6. Anexos
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Imagem: Extraído de “As medidas do homem e da mulher:fatores humanos em design”. 
Henry Dreyfuss Associates, 2005. São Paulo: Bookman.
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O questionário  pode ser visualizado no seguinte link: http://goo.gl/Sou0eG
Era composto por 14 questões (abertas e fechadas), sendo elas:

Seu gênero:
 Feminino
 Masculino

Faixa Etária:
 Menor de 18 anos
 18-24
 25-35
 35-45
 45 ou mais

O que você considera mais relevante numa garrafa térmica? *
 Eficiência
 Resistência/Segurança
 Estabilidade
 Higiene
 Estética
 Peso

Pra qual bebida você mais utiliza as garrafas térmicas? *
 Chá
 Café
 Chimarrão
 Outro:

Você prefere as garrafas com alça ou sem alça? *
 Com alça
 Sem alça

7. Apêndices
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Qual o principal problema que você enfrenta quando utiliza garrafas térmicas?

Você já se queimou com o líquido que estava na garrafa térmica? *
 Sim
 Não

Quando você as utiliza, normalmente está:
 Em pé
 Sentado

Você utiliza a garrafa térmica principalmente:
 Em casa
 No trabalho
 Outro: 

Como seria a garrafa térmica ideal para você? *
Cite algumas características ou funções que gostaria que ela tivesse.

Você compraria uma garrafa térmica com indicador de temperatura? *
Se ela indicasse o quão quente o líquido está, ou mostrasse em ºC.
 Sim
 Não
 Depende

Você compraria uma garrafa que necessitasse de pilha/bateria para alguma função? *
Levando em conta a hora da limpeza da garrafa.
 Sim
 Não
 Depende
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Você preferiria na garrafa: *
Uma escala indicadora de temperatura
Mostrador digital em ºC (a pilha/bateria)

Quanto estaria disposto a pagar pela garrafa que indicasse a temperatura? *
  de R$30-R$50
 de R$50-R$70
 de R$70-R$100
 Acima de R$ 100
 Outro:

Resumo das respostas das questões fechadas do questionário (via Google Docs):
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