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“diz-me o que comes, dir-te-ei quem és” . Embora não seja o 
provérbio original, adequa-se à avaliação de uma sociedade 
sujeita a profundos distúrbios alimentares, mas de tal forma 
enraizados que já são aceites como “normais”.
A presente dissertação de base projetual, propõem-se 
contribuir para a modificação cultural deste paradigma, 
identificando a cozinha como o meio modelador do estilo de 
vida, assim procurando atuar na gênese da pessoa, ou seja, 
na sua educação infantil. O presente projeto prende-se com 
a realização de utensílios de cozinha adequados às crianças, 
que funcionem como instrumento de ligação entre pais e filhos, 
promovendo a comunicação e transmissão de saberes entre 
gerações e, consequentemente, a coesão familiar.
Embora a abrangência do projeto se pudesse alargar a uma 
infinidade de artefatos, a panela desempenha um papel chave 
no imaginário da culinária, sendo nela que se desenrola a 
“magia” da cozinha.
A abordagem metodológica passou por compreender não só 
o panorama e estado de arte deste domínio (recolhendo e 
sistematizando a pré-existência), como também pelo estudo do 
comportamento humano na reação aos estímulos despertados 
durante a interação com os alimentos e artefatos de cozinha. 
Complementarmente, foram efetuados estudos sobre a 
morfologia e adequação de materiais, tendo em conta a redução 
de custos e adequação ao público alvo, dando particular ênfase 
à segurança de operação.
Com a dupla orientação científica da engenharia e do design, 
julga-se ter contribuído para assegurar um resultado adequado 
quer ao uso, quer à exequibilidade industrial, garantia de 
viabilidade comercial.





food; health; children; education; kitchenware

“Tell me what you eat, tell thee who you are” although not be 
the original saying, fits in to evaluation of one society who are 
subject of deep eating disorders, but such a way that ingrained 
are already accepted as “normal”.
This dissertation project basis, intends to contribute to the 
change this cultural paradigm by identifying the kitchen as the 
modeler through the lifestyle, thus seeking to act in the genesis 
of the person, that is, in their children’s education. This project 
aims to the holding of cookware suitable for children, which act 
as bridging instrument between parents and children, promoting 
communication and transmission of knowledge between 
generations and therefore family cohesion.
Although the comprehensiveness of the project could extend to 
a multitude of artifacts, the pot plays a key role in the culinary 
imagination, and it unfolds the “magic” of the kitchen.
The methodological approach underwent includes not only 
the landscape of this area and state of the art (collecting and 
systematizing the pre existence), as well as the study of human 
behavior in response to stimuli awakened during interaction 
with food and cooking artifacts. In addition, studies have been 
conducted on the morphology and suitability of materials, given 
the cost savings and fitness for elected public.
With the dual scientific guidance of engineering and design, 
we think we can ensure a better result either to use or to their 
industrial feasibility, ensuring their commercial viability.
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1.1 Uma cozinheira de mão cheia 

Paladar, olfato, tato, visão e audição. A alimentação é das 
poucas ações exercidas no dia-a-dia que desperta todos os 
sentidos. Deverá ser por este motivo que é proporcionado tanto 
prazer no ato de comer, estimulado pelos sabores, textura e 
odores gerados. 

Desde pequena que a relação com os cozinhados da mãe 
e das tias proporcionava o prazer de comer, estimulando o 
paladar ao apreciar de uma boa cozinha. Ademais a confeção 
de pratos em determinadas ocasiões, enunciava no imaginário 
de criança o sinónimo de reunião e convívio de toda a família 
em torno da mesa, onde não faltavam os doces e iguarias que 
pautavam as festividades. 

Deste gosto por um bom cardápio, aliado ao prazer de 
conhecimento e saber mais, foi surgindo a paixão pela cozinha, 
isto é, pelo desvendar dos seus mistérios e segredos, onde a 
criatividade desempenha um papel fundamental para a quebra 
com a rotina. Esta descoberta proporcionou uma mudança de 
hábitos alimentares, alterando drasticamente a saúde física 
e mental, e talvez seja esta razão da origem de uma forte 
motivação pessoal pela área da culinária. 
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1.2 Problemática e objetivos

O gosto pela cozinha, como referido em 1.1, é a génese 
da motivação para o presente projeto. Embora o tema da 
culinária revele um grande número de vertentes, o foco nas 
crianças apresenta-se como uma hipótese de combate ao 
panorama atual da alimentação, atuando na raiz do problema, 
ou seja na educação infantil. Esta será a maior problemática 
a que o projeto tenta dar resposta, ou seja, tornar possível 
a modificação dos hábitos alimentares atuais, fonte de 
progressivos problemas à saúde pública. Perante a emergência 
de problemas sociais associados ao estilo de vida, verificou-se 
numa pesquisa rápida que não será por falta de informação 
que este estado de coisas ocorre, sendo necessário encontrar 
outros meios de combate destes problemas. A alimentação 
reflete o estilo de vida dos diferentes indivíduos, e deve ser 
incutida de forma saudável desde a infância, na fase em que 
o ser humano está ainda a delinear a sua personalidade. O 
presente estudo constituí uma análise sobre a alimentação 
saudável, recorrendo à cozinha como um instrumento 
modificador do estilo de vida, que se foca nas crianças e 
adultos (pais e filhos). 

Partindo de uma perspetiva mais direta, este trabalho recai 
sobre o estudo de utensílios de cozinha que se inserem na área 
de confeção alimentar, elegendo o mais emblemático, ou seja 
a panela. 

Entende-se desenhar e desenvolver uma panela 
desenhada especificamente adequada às crianças, assim 
preenchendo uma lacuna reconhecida no mercado. Os seus 
principais requisitos focam quatro aspetos: a necessária 
leveza, a facilidade de manuseamento, a capacidade de 
comunicar intuitivamente, e a garantia de isolamento térmico 
que permitirá o seu uso em segurança. A panela será 
complementada por um conjunto de utensílios de cozinha 
que vão desde a preparação, confeção e apresentação dos 
alimentos. 

O principal objetivo inerente ao projeto, é o do incentivo das 
crianças para a arte de cozinhar, combinando a passagem de 
saberes e conhecimentos entre pais para os filhos (Figura 1). 
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ADULTOS

COOK

UTENSÍLIOS DE COZINHA 
PARA CRIANÇAS

CRIANÇAS

COOK
BOOK

Figura 1. Síntese dos objetivos inerentes ao projeto
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No entanto considera-se que a panela Marieta responderá 
eficientemente aos cinco propósitos de uma formação 
universal, cultural, criativa, educativa, técnica e emocional. 

1 Cultural. Ao serviço da transmissão geracional das 
tradições familiares organolétipcas e gastronómicas; 

2 Criativa. Ao compreender a estrutura padronizada da 
receita, o aprendiz poderá explorar outros componentes 
produzindo novos compostos, com um controlado risco de 
insucesso; 

3 Educativa.  o pretexto culinário poderá constituir um 
bom super para a exploração de relações entre pais e filhos. 
Quebrando os estereótipos associados à divisão do trabalho 
pelo género;

4 Técnica. A compreensão do sistema culinário, organizado 
em sequências químicas e físicas específicas desenvolverá no 
indivíduo um pensamento estrategicamente estruturado na 
gestão do tempo e recursos; 

5. Emocional. A exploração de conhecimentos 
organoletipcos com base na experimentação desenvolverá 
no indivíduo uma maior inteligência emocional e , 
consequentemente, uma maior capacidade critica na 
apreciação olfato, táctil e gustativa.

Assim o presente projeto de desenho do artefato panela 
infantil concebido no âmbito do mestrado de Engenharia e 
Design de Produto não se confina apenas ao artefato industrial 
capaz de ocupar uma lacuna reconhecida no mercado mas, 
constituirá sobretudo um instrumento de inovação social dos 
seus utilizadores e uma oportunidade contributiva para a 
sustentação social através do impacto que poderá representar 
enquanto bem de consumo transacionavel para exportação. 
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1.3 Abordagem metodológica

A abordagem metodologia aplicada para o desenvolvimento 
do presente projeto de dissertação foi baseada no modelo de 
Bruno Munari (1981), designada de “arroz verde”. 

O que Munari propõe é o domínio de um sistema complexo 
pela sua subdivisão em problemas mais simples. Assim o 
problema geral de conceber um produto novo apropriado a um 
utilizador particularmente sensível, implicou a consideração 
de diferentes hábitos: o problema da forma associado à sua 
exequibilidade industrial; a escolha de materiais leves sob a 
garantia da salubridade; garantindo pela geometria eficiência 
térmica homogeneamente distribuída e manifestando 
capacidade de retenção térmica; garantindo total segurança 
funcional e ainda uma forma inovadora capaz de comunicar a 
identidade de produto. Este quadro de intenções foi respondido 
de modo não linear nem hierarquizado mas, num processo de 
conjunto que partiu de uma avaliação heurística, a partir de 
uma primeiro esboço produzido adutivamente, imaginado-nos 
por empatia na pessoa do utilizador. Esta protoforma manteve- 
se genericamente presente ao longo do moroso processo 
de aferição crítica, redesenho e apropriação tecnológica que 
sofreu. 

Figura 2.  As cinco dimensões da panela Marieta

1. Cultural

2. Criativa

3. Educativa

4. Técnica 

5. Emocional
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O presente documentos está dividido em 5 capítulos:
I. Introdução ao projeto; II. Estado de Arte, que constituí 

a preceção geral sobre o domínio de intervenção do projeto; 
III. Desenvolvimento Projetual Panela, que constitui a 
componente prática do projeto; IV. Desenvolvimento Projetual 
Livro de receitas, onde o conteúdo do deve completar o 
produto desenvolvido; V. Conclusão, e por último a bibliografia 
e os anexos. Para uma narrativa lógica e coesa, de fácil 
compreensão, os capítulos foram divididos em secções 
consoante as temáticas abordadas. 

O capítulo I. Introdução, reflete numa primeira abordagem, 
a motivação pessoal, a problemática envolvente ao projeto, 
definindo os objetivos a alcançar. É então esclarecida a 
abordagem metodológica utilizada durante todo o processo de 
desenvolvimento. 

1.4 Estrutura do documento

Assim, análise morfológica comparativa da pré existência 
filtrada pelo quadro de constrangimentos materiais técnicos 
e simbólicos, com vista ao utilizador infantil. Partir do 
resultado obtido nesta primeira fase que corresponde à 
eleição de uma tipologia morfológica, procede-mos ao seu 
desenvolvimento morfológico com base em desenho à mão 
levantada, idealizando o seu aspeto final em ambiente de 
uso. O desenvolvimento do artefato sofreu um processo 
interativo de sucessivas alterações provocadas pela “crítica ao 
protótipo” e formulação de nova hipótese até chegar ao estado 
reconhecidamente satisfatório, que foi submetido a validação 
espontânea de um conjunto alargado de colegas, professores 
e familiares. Após a fase de estabilização morfológica do 
projeto, para a validação técnica dos materiais e geometria da 
panela, submeteu-se à avaliação do comportamento térmico 
do artefato do através do software Solidworks, tendo procedido 
igualmente a testes experimentais. Reconhecem-se as 
metodologias projetuais por Karl T. Ulrich e Steven D. Eppinger 
em “Product Design and Development” (2003), diluídas no 
contexto prático da investigação, desenhando o projeto sob 
um carácter tão ligado à engenharia do produto como ao seu 
design. 
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O capítulo II. Estado de Arte, constituí a perceção geral 
sobre todo o conteúdo relacionado com a problemática 
abordada, nomeadamente pelo conhecimento aprofundado 
do processo de evolução das panelas e registo dos mais 
avançados exemplos produzidos pelas melhores marcas 
do mundo, para além do estudo dos diversos sistemas de 
construção técnica, comparando modelos sob a adequação à 
finalidade de processamento culinário (cozer, fritar e estufar). 

Divide-se em quatro temáticas principais, cada uma 
identificada com um provérbio popular:

Sobre a educação infantil “É de pequenino que se torce o 
pepino.”; Sobre a evolução da alimentação: “ Somos aquilo 
que comemos.”; Sobre o estudo dos alimentos e as suas 
propriedades: “ Tem mais olhos que barriga.”; Sobre o 
conhecimento dos utensílios: “Casa de ferreiro espeto de pau.” 
refletindo sobre a envolvente dos utensílios nomeadamente 
compreendendo o processo da sua evolução na análise aos 
fenómenos térmicos, estudo dos materiais e tecnologias 
praticados. 

O capítulo III. Desenvolvimento Projetual Panela, representa 
a componentes prática da investigação, onde é apresentado o 
problema inerente ao projeto, é feita uma breve interpretação 
dos dados recolhidos no capitulo anterior, para uma absorção 
desse conhecimento e aplicação no desenvolvimento do 
produto. Passa por uma fase de criatividade, experimentação, 
verificação do produto final. 

O capítulo IV. Desenvolvimento Projetual Livro de Receitas, 
aborda a pertinência da elaboração do livro que funciona como 
um manual de instruções, complementando o produto final. É 
descrito o seu possível conteúdo e abordagens técnicas para a 
sua elaboração. 

O último capítulo V. Conclusão, encontra-se divido em 
duas partes, a primeira onde são relatadas as principais 
conclusões sobre a investigação realizada, e a segunda onde 
são apresentadas as perspectivas futuras do projeto. 





II. 
ESTADO DE 

ARTE
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“DE PEQUENINO 
QUE SE TORCE O PEPINO”
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2.1 As crianças

Segundo Munari (1983), “ Um indivíduo forma-se nos 
primeiros anos de vida, e assim permanecerá durante toda a 
sua vida. Depende dos educadores se esta pessoa, mais tarde, 
vai ser criativa ou apenas uma repetidora de códigos. Depende 
destes primeiros anos, da experiência e da memorização 
dos dados, se o indivíduo vai ser livre ou condicionado. Os 
adultos deveriam tomar consciência desta grandíssima 
responsabilidade da qual depende o futuro da sociedade 
humana.”

“ Muita gente pensa que as crianças tem uma grande fantasia 
porque vê os seus desenhos ou ouve nas suas conversas coisas 
fora da realidade… Na realidade, também neste caso, a criança faz 
uma operação muito simples: projeta tudo aquilo que sabe sobre tudo 
aquilo que não conhece bem. A criança come, chora, dorme, fala com 
a mamã, faz cocó, anda, dorme. Para ela, que não conhece o mundo, 
toda e qualquer coisa terá as mesmas qualidades que serão as suas: 
a bola grande é mamã da bola pequena. Se a bola se sujar significa 

que fez cocó. A bola terá frio ou calor como ela e por aí em adiante. 
Isto não é fantasia, mas projecção do mundo que conhece sobre toda 
e qualquer coisa.” (Munari, 1983)

Como Munari (1983) refere, se queremos que uma criança 
se torne uma pessoa criativa, dotada de fantasia desenvolvida 
e não sufocada (como na maioria dos adultos), é importante 
fazer com que esta memorize o maior número de dados 
possível, no limite das suas capacidades, para lhes permitir 
resolver os seus problemas sempre que se deparar com eles. 
Por outro lado, o indivíduo em idade infantil não deve ser 
sufocado por imposições, constrangido em esquemas que não 
são os seus, obrigado a copiar modelos (Munari, 1983). 

“O alargamento do conhecimento e a memorização de 
dados devem ser feitos, naturalmente na idade infantil, através 
do jogo.” (Munari, 1983) 

Os jogos e brincadeiras, permitem que a criança 
intervenha, participe, e ponha em acção a sua fantasia para 
resolver problemas simples ou visualizar acções sempre 
diferentes. É por isso importante que este ingénuo ser varie 
o seu tipo de brincadeiras, pois segundo Munari (1983)  uma 

2.1.1 Desemvolvimento Inteletual
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criança que brinque com jogos de peças, do tipo Lego e 
outros semelhantes, terá mais facilidade em compreender os 
problemas de pré fabricação de edifícios, por exemplo, do que 
outra que apenas tenha jogado à bola.

2.1.2 Família e educação 

As famílias do mundo ocidental, nomeadamente as 
europeias, tem sofrido uma modernização do seu estilo de 
vida. Até ao século XX, as mulheres eram consideras meros 
“objetos” que tinham como única função criar e educar os 
filhos. Eram famílias numerosas, devido à inexistência de 
planeamento familiar e à pobreza de recursos e conhecimento 
relativa aos métodos contracetivos. As crianças eram desde 
cedo parte integrante das tarefas domésticas, principalmente 
as raparigas, e os rapazes trabalhavam para fora de casa. 
Após a emancipação da mulher, esta conquista a igualdade 
de direitos estipulada na Declaração Universal dos Direitos 
do Homem assinada no pós 2º Guerra Mundial, e vê-se a 
desempenhar funções equivalentes às dos homens, que 
até então não podia. Apesar disso, a mulher continua a ser 
símbolo de dona de casa, gastando grande parte do tempo na 
educação dos filhos. 

Atualmente o homem e a mulher apresentam o mesmo 
estatuto social, desempenhando cargos profissionais que 
proporcionam uma carga de trabalho elevada. As famílias 
vivem com um horário subcarregado de obrigações e 
atividades, sendo descurado a ligação pessoal. A carência de 
oportunidade de convívio dos pais com os filhos é, hoje em 
dia, compensada pelos suportes tecnológicos, o que origina 
um acréscimo de crianças obesas e sedentárias. Estas 
ficam presas a atividades que não trazem valência ao seu 
desempenho criativo e social.

Paralelamente a isto, e talvez, como forma de compensar a 
falta de tempo despendida com eles, os pais tendem a proteger 
drasticamente os filhos, limitando assim, a sua liberdade de 
decisão.
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2.1.3 Brincadeira e género

De acordo com Kishimoto (2001) o conceito brinquedo é 
considerado o material que dá suporte à brincadeira; e as 
regras desta, provêm do mundo social. Isso significa que 
brincadeira pressupõe aprendizagem social. Nos processos de 
socialização e formação da identidade das crianças constroem-
se práticas de escolha de brinquedos e de brincadeiras por 
género e por sexo, criando-se os estereótipos (Figura 3). 
(Kishimoto, 2008) Segundo Brougère (2004), os estereótipos 
provêm dos pais e das pessoas que cercam a criança. Os pais 
constroem o primeiro ambiente de brinquedos da criança, 
antes que ela comece a fazer suas escolhas (cor-de-rosa 
meninas, azul para meninos). Maccoby (Carvalho,1993) 
afirma que não há evidência quanto às diferenças de género 
até os 4 anos de idade. A partir dessa idade, verifica-se 
uma diferenciação em relação ás opções de atividades de 
ambos os géneros, em que as meninas tendem a brincar às 
“casinhas” e representam o papel da mãe; os meninos optam 
por atividades ligadas a carros e a luta. É o contexto em que a 
criança vive, especialmente o meio familiar, que influência as 
ideias socialmente construídas de masculino e feminino, que 
influenciam fortemente o seu  comportamento. 

A área da cozinha, reduto tradicional de brincadeiras 
femininas (Kishimoto, 2008), é uma das brincadeiras 
preferênciais das raparigas. Quase todas a meninas têm uma 
cozinha de brincar (Figura 4), equipada com toda a panóplia de 
utensílios envolventes (panelinhas, pratos, copos, alimentos 
brincar, etc), que encoraja o faz-de-conta, e permite às 
crianças desenvolverem as suas competências sociais através 
da imitação dos adultos. 

2.1.4 Tarefas domésticas

Figura 4. Dukting,
Cozinha de brincar do Ikea

Figura 3. Representação do 
estériotipo de géneros em 
relação aos brinquedos.

“ Utiliza-se um canal que a crianças tem sempre aberto que é 

a curiosidade. Quando uma criança vê um adulto a fazer qualquer 

coisa, quer ver do que se trata e depois também quer fazer. é este o 

caminho mais directo para dar a conhecer alguma coisa ás crianças 

sem muitas palavras e imposições.” (Munari, 1983)
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 Integrar as crianças nas tarefas de casa é um bom 
ponto de partida para a quebra dos estereótipos até agora 
referidos. Permitir que estas desempenhem funções dentro 
do quadro familiar, garante o desenvolvimento do sentido 
de responsabilidade e o desenvolvimento de valências 
importantes na sua futura vida adulta. Este fato também 
impulsiona a confiança dos pais nas ações dos seus filhos, 
garantindo-lhes maior liberdade de decisão. 

A cozinha é uma parte integrante de uma casa e funciona 
como elo de ligação da família, onde existe a partilha de 
experiências e de sensações. Uma casa onde não exista a 
utilização da cozinha como meio de convívio e transmissão de 
conhecimento, pode ser considerada uma casa socialmente 
“pobre”. Como Munari (1983) refere, “habituar as crianças a 
reflectir sobre a transformação das coisas significa ajuda-las 
a formarem uma mentalidade mais flexível e abrangente”, 
e desta forma fazer destas parte integrante da actividade 
elaborada na cozinha, como meio de fomentar as relações 
parentais, enriquecer a partilha de saberes, e acima de tudo 
a educação para uma alimentação equilibrada e saudável. 
Subjacente a esta área existe o medo dos pais em relação 
ao contacto dos filhos com os perigos existentes na cozinha, 
não os deixando entrar em “ação”. Contrapondo este fato, é 
importante deixar as crianças perceberem quais são os riscos 
que correm, para assim, desenvolverem o seu intelecto de 
forma a se defenderem contra estes. 

Atualmente, verifica-se que existe uma maior preocupação 
e aproximação das crianças ao mundo da cozinha. Isto deve-
se a um conjunto de agentes impulsionadores que promovem 
a aproximação das crianças à gastronomia , de forma a estas 
terem um estilo de vida mais saudável, e um enriquecimento 
cultural. Uma das marcas que tem mostrado preocupação 
em relação a este facto, é a marca IKEA, que constroi o seu 
catálogo apartir da família. Mais do que uma estratégia de 
vendas, a marca promove o convívio familiar, uma alimentação 
saudável, e a integração das crianças nas tarefas domésticas, 
como é o caso a culinária. Ao longo do catálogo apresentam-se 
uma série de imagens legendadas, que comunicam, de forma 

2.1.5 Agentes impulsionadores  da 
ligação crianças-cozinha
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Figura 5. Imagem retirada do 
catálogo Ikea 2015

original, a mudança de hábitos de vida em algumas famílias, 
aproximando-se da ideia fundadora da panela Marieta. Por 
exemplo, na Figura 5 assiste-se à implementação de uma das 
justeficações do projeto, “Aprender os clássicos. As tradições 

desaparecem se não forem transmitidas ás gerações futuras. E fazê-

lo numa cozinha renovada é ainda mais fácil”. 

Atualmente não é de todo estranho ver as crianças em 
contato com as panelas e os tachos. Nos últimos anos verifica-
se o surgimento de programas televisivos que promovem a 
aprendizagem culinária nas crianças. Um exemplo é programa 
Masterchef, uma competição culinária para cozinheiros 
amadores, que em 1994 apresentou a primeira versão 
Masterchef Junior no Reino Unido,  tendo ao longo dos anos 
aparecido adaptações deste programa em outros países. Nos 
Estados Unidos da América chegou a primeira temporada do 
Masterchef Junior realizou-se em 2012 (Figura 6), alcançando 
uma maior projecção relativamente aos antecessores, de tal 
forma que atualmente encontra-se na temporada 4. 

Em Portugal também já se verificou a tentativa de produziu 
algo do género, O Chef´s Academy transmitido pela RTP em 
2014 (Figura 7). Enquanto que este programa funcionava 
como uma escola, onde eram dadas aulas de culinárias pelos 
chef´s convidados, o Masterchef Junior funcionava como 
uma competição em que a cada episódio eram eliminados 
concorrentes. Comparando ambos os programas, é possível 
verificar uma drástica diferença em relação ás preocupações 
dos perigos inerentes à cozinha. No Masterchef identificou-se 
que o os utensílios (panelas, facas, tabuleiros, etc) utilizados 
pelas crianças, eram os mesmo utilizados pelos adultos, 
não existindo qualquer restrição na utilização do fogão. 
Já no programa Chef´s Academy, denota-se uma grande 
preocupação e proteção das crianças em relação a estes 
fatores. As facas utilizadas eram de plástico, e as crianças 
nunca tiveram contacto com as panelas e o fogão, sendo os 
chef´s (adultos) a fazer esse trabalho por elas. Esta situação 
poderá ter acontecido pelo fato de as crianças não terem 
experiência suficiente na cozinha, enquanto que no Marterchef 
Junior, estas já possuem um grande á vontade com o mundo da 
culinária. 

Analisar estes programas no âmbito projetual revelou-
se extremamente interessante, uma vez que contribuiu para 
a identificação de algumas situações em que as crianças 
apresentam mais dificuldade no manuseamento dos utensílios.   

Figura 6. Imagem de 
Masterchef Junior USA, 2012

Figura 7. Imagem Chef´s 
Academy Kids, Portugal, 2014
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“SOMOS AQUILO QUE 

COMEMOS”
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2.2 Alimentação

“A alimentação é a base de todo o desenvolvimento, 
contribuindo para sermos pequenos ou grandes, imbecis ou 
inteligentes, frágeis ou fortes, apáticos ou intervenientes, 
insociáveis ou capazes de saudável convivência (...) no fundo 
somos aquilo que comemos” (Peres, 1982). 

A alimentação é a necessidade primária do Homem 
mais importante, na medida em que constitui a base da sua 
existência, de sobrevivência e de bem-estar (Santos, 2005). 
Para além de uma necessidade biológica, “Comer constitui 
ainda um acto social, representa um sinal da identidade 
cultural e é um dos símbolos da identidade étnica.” (Veiga, 
Teixeira e Oliveira,1994)

De acordo com Coimbra e Amaral (1994) “podemos definir 
alimentos como qualquer líquido ou substância sólida que, 
quando ingeridos, nos fornecem materiais necessários para 
o crescimento, funcionamento e reparação do organismo”. 
“Diremos, portanto, que a alimentação é um dos fatores 
ambientes que mais importa para a qualidade de vida” (Correia 
e Pinho, 1988).

Uma alimentação saudável é um fator crucial para a 
saúde e bem estar do ser humano (Maia, 2011); manter o 
peso ideal diminui o risco de ocorrência de vários problemas 
de saúde graves, como o colesterol elevado, os problemas 
cardiovasculares, a hipertensão arterial ou a diabetes. (Maia 
2011) Além da prevenção destas doenças, uma alimentação 
equilibrada, reflete um melhor desempenho escolar, no 
crescimento e desenvolvimento de crianças e jovens. (Maia 
2011) A alimentação compõe um estilo de vida que deve ser 
incutido nas crianças desde a infância, de forma a criarem e 
manterem bons hábitos alimentes para o resto da sua vida. 
(Coimbra e Amaral, 1994)

2.2.1 Evolução dos hábitos alimentares

Ao longo do tempo, o Homem assumiu o papel de agente 
modificador dos seus hábitos alimentares. Desde a forma 
como obtém a sua alimentação até ao modo como a apresenta, 
existe todo um complexo enredo que evoluiu ao longo dos 
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séculos. Assim, o presente sub-capitulo incide sobre a 
evolução desta mesma alimentação, contrapondo-a com os 
suportes de comunicação, culminando este estudo numa linha 
temporal apresentada em anexo (Esquema 1).

Remontando à Pré-história, os alimentos eram obtidos 
através da caça, da pesca e da recolha de frutos e raízes 
silvestres. O aperfeiçoamento técnico promoveu uma 
modificação da relação com a comida, passando esta de uma 
base praticamente herbívora, para uma alimentação omnívora. 

A descoberta e controlo do fogo, representou um enorme 
avanço para a Humanidade, possibilitando a confeção dos 
alimentos, facilitando a sua ingestão e digestão, mudando 
o paradigma nutricional e racional do Homem, dado que o 
organismo absorve melhor os nutrientes dos alimentos quando 
cozidos.  

Com a sedentarização as comunidades humanas passaram 
a dominar a natureza, isto é, começaram a sistematizar a 
produção dos alimentos, passando esta pela agricultura 
e criação animal. “Cerca de oito a quatro mil anos a.C., 
surgiram os primeiros vestígios de agricultura, anunciando 
os primórdios de uma era de conhecimentos mais complexos 
sobre a natureza e o uso de instrumentos mais elaborados de 
trabalho.” (Strauber, 2005). 

O passo seguinte seria a troca de alimentos. Impulsionados 
pela era dos descobrimentos as trocas comerciais 
possibilitaram a transação de novas especiarias existentes 
noutras partes do globo, criando novos hábitos alimentares. 
Alimentos como o sal, especiarias, milho, tomate, cacau, chá 
e açúcar passaram a constar na lista de alimentos da época 
(Correia e Pinho, 1988). Para além deste paradigma, também a 
descoberta da fermentação permitiu o fabrico do pão, tal qual o 
conhecemos na actualidade. Dada a sua riqueza em hidrato de 
carbono, este alimento assumiu uma importância primordial 
até aos finais da Idade Média, constituindo o principal sustento 
dos camponeses.

A Revolução Industrial, no início no século XVIII, trouxe 
a mecanização dos sistemas de produção.  O desejo por 
grandes lucros, poucos custos e produção acelerada, 
originou alternativas para aperfeiçoamento da produção de 
mercadorias. O desenvolvimento industrial introduziu enormes 
modificações na forma como os alimentos são fabricados, 
aparecendo os produtos alimentares industrialmente 



1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

evolução do contexto 
alimentar

1852- batatas fritas 

1853- leite condensado

1860- carrocho quente 

1862- cereais de pequeno almoço 

1864- pasteurização (leite)

1866- alimento para bebé sintético

1967- molho tabasco e alimento artificial 
infantil (em pó)

1869- margarina e manteiga sem sal 

1872- Heinz Ketchup 

1875- gelatina suína 

1878- sacarina 

1885- leite evaporado 

1885- Coca Cola 

1886- leite maltado 

1887- pizza 

1894- manteiga de amendoim  

1896- biscoitos de aveia 

1896- sopa de tomate Campbell 

1897- algodão doce 

1901- café solúvel 

1902- conservas de atum 

1904- gelado de cone e Ovomaltine

1910- Bolacha Bourbon 

1911- Oreos 

1912- Caldo Knorr

1916- marshmallow fluff

 

1923- alimentos congelados

1926- Vaqueiro

1929- hamburger em pão 

1930- fatias de pão (pão de forma), 
Snickers

1932- Mars 

1935- Kit kat 

1936- Maltesers, Cerelac 

1937- Smarties 

1941- M&M’s 

1943- Nutella 

1948- Nesquick, Cheetos

1949- pudim instantâneo 

1950- cappuccino, congelado de empadão 
de frango 

1952- ervilhas congeladas 

1955- 1º McDonalds

1956- Tang 

1961- instantâneos de puré de batata, 
produtos que podem ser aquecidos na 
embalagem em água a ferver e ficam 
prontos a comer 

1967- Twix 

1968- micro-cápsulas de frutas e 
especiarias 

1969- Adoçante, enlatados de carne para 
barrar

1971- 1º Starbucks e Nestum 

1973- Danoninho

1974- Kinder surpresa  

1982- Pepsi sem cafeína 

1985- barras de cereais 

1987- Iced Tea (refrigerante)

1990- alimentos geneticamente 
modificados

2007- Compal essencial 2013- hamburgers proveta 1493- marmelada 

1475- café comercial  

1706- croquetes

1754- maionese  

1762- sanduíshes 

1767- água gaseificada  

1805- sorvete de cone

1810- lata de conserva 

1811- caramelo toffe  

1828- comercialização de refrigerantes

1840- bifes de carne de porco 

1845- farinha com fermento

1847- barra de chocolate 

1847- donuts 
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transformados. Desde a maionese, passando pela água 
gaseificada e pela barra de chocolate, nada ficou indiferente 
ás novas regras da sociedade industrial. Este cenário aliado ao 
surgimento da imprensa escrita (sobretudo jornais e cartazes) 
apresentou uma nova realidade, a publicidade. Esta servia 
para incutir no comprador uma necessidade de aquisição de 
determinado produto, com a demonstração de um sentimento 
de felicidade e bem estar, sendo este caso muito particular 
na alimentação. De fato os cartazes publicitários referentes 
a produtos alimentares focavam-se na sua grande maioria 
num público muito específico, entenda-se, as crianças. Na 
verdade elas representam um grupo da sociedade facilmente 
influenciável, sendo nesta fase que se começam a traçar 
gostos e opções, fato que levou as empresas a direcionar a sua 
comunicação para esta faixa etária. 

Até aos anos 50, ou seja, pós-guerra europeu, assistiu-
se ao surgimento de grandes marcas da alimentação 
processada. Produtos com o Heinz Ketchup (Figura 8), a 
Coca-Cola (Figura 9), as bolachas Oreo (Figura 10), o Kit Kat 
(Figura 11) ou a Nutella (Figura 12) evidenciam o potencial 
desta indústria em atribuir à alimentação novos sabores e 
aromas. Porém demonstram o universo novo dos açúcares, 
do “doce”. Esta noção teve grande impacto na alimentação, 
sobre tudo dos mais novos, uma vez que as crianças ao serem 
influênciadas pela publicidade, e posteriormente com prova 
destes alimentos, passavam a preferi-los, alterando por 
completo o paradigma alimentar. Para além disto, também 
o fato da grande maioria da população ser analfabeta, ter 
um acesso limitado a informação, ou até mesmo o fato da 
inexistência de estudos acerca da introdução destes alimentos 
na dieta alimentar, faziam com que a persuasão fosse fácil, 
contribuindo para o crescimento exponêncial destas empresas. 
No entanto surgiram alguns produtos mais direcionados para 
um público de maior idade, no caso as mulheres. Dado que 
estas eram as “donas de casa” e que despendiam grande parte 
do seu tempo no ato de cozinhar, surgiram alguns produtos 
que visavam não só uma maior rapidez de confeção, como 
também o melhor apuramento dos seus pratos. Dentro desta 
realidade inserem-se o alimento para bebé sintético (Figura 
13), as sopas de tomate Campbell (Figura 14) e o caldo Knorr 
(Figura 15). Este fenómeno contribuiu para uma massificação 
alimentar, à escala global, cada vez mais enraizada na 

Figura 8. Cartaz publicitário da 
marca Heinz Ketchup de 1938

Figura 9. Cartaz publicitário da 
marca Coca-Cola da década 
de 50

Figura 10. Cartaz publicitário da 
marca Oreo de 1950
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sociedade, alterando por completo todo o universo em torno da 
alimentação. 

Porém com o pós guerra, e as suas sucessivas revoluções 
sociais e industriais deu-se uma nova concentração social 
nos grandes centros urbanos. Esta circunstância aliada ao 
progresso da indústria e á prosperidade econômica, bem 
como ao surgimento dos Mass Media (televisão e rádio, ou 
os suportes físicos), surgiram como canais de comunicação, 
provocando uma verdadeira revolução nos hábitos alimentares. 

O mundo tecnológico produzia um facilitismo nunca 
antes visto, e a alimentação passou a ser uma consequência 
da sociedade de então. Como grande mudança apresenta-
se o surgimento da cadeia de lojas á escala planetária do 
McDonalds, com o surgimento da primeira loja em 1955, 
apresentando esta nova visão de um mundo global, onde as 
culturas se misturam.

Em consonância com esta realidade surgiram novos 
produtos pré-cozinhados, como os congelados ou instantâneos, 
que fizeram com que o tempo passado no ato de cozinhar 
reduzi-se drasticamente e ainda possibilitando a qualquer um 
a preparação de um prato, mesmo até aqueles que tinham 
pouca experiência. Exemplos como o instantâneo de puré de 
batata apenas necessitavam de ser aquecidos e retirados do 
saco; e os rissois, evidenciam a mudança drástica na forma 
de alimentação. Também surgiu, desta feita direcionados 
mais para as crianças, sumos em pó concentrado, no caso o 
Tang (Figura 16), onde apenas era necessário o acréscimo de 
água para fazer um grande número de copos. Mais uma vez a 
publicidade a estes produtos evidenciava ao consumidor um 
suposto lado saudável destes produtos, focando não só o seu 
público alvo (crianças), como também a figura materna, num 
sinal de confiança. 

Outra da grandes inovações surgidas nos anos 60 e 
enraizadas na década de 70 foi a massificação do consumo 
de laticínios, com a introdução dos iogurtes, permitindo o 
acesso a novos formatos de ingestão de proteínas, a preços 
cada vez mais baixos. Estes fatores fizeram deste tipo de 
produtos um sucesso comercial no público mais jovem, uma 
vez que possuíam uma grande variedade de sabores, e ainda 
eram bem aceites pelos pais, impulsionados pela publicidade 
massiva realizada. 

No entanto esta realidade muda a partir dos anos 90. Com 

Figura 11. Cartaz publicitário da 
marca Kit Kat de 1930

Figura 12. Cartaz publicitário da 
marca Kit Kat de 1964

Figura 13. Cartaz publicitário 
da marca Pablum Cereals da 
década de 50
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o surgimento da World Wide Web, tornou-se mais fácil a troca 
de conhecimento anónimo, fazendo crescer a preocupação 
em torno desta temática, algo que nos dias de hoje é bastante 
“badalado”. Poderia achar-se que esta sensibilização para 
os cuidados a ter com a alimentação mudariam o panorama, 
no entanto esta inquietação é disfarçada por um profundo 
desconhecimento da proveniência e processos pelos quais 
os produtos alimentares passam. Apesar do surgimento de 
produtos dietéticos, e da popularização de movimentos vegan, 
a verdade é que nos dias de hoje o incremento de açúcar e 
gordura acarretaram um decréscimo da ingestão de cereais, 
vegetais e hortícolas frescos. Fruto desta angústia começam 
a surgir produtos direcionados para as crianças com a 
preocupação de mudar esta tendência, assim como o Essencial 
da Compal (Figura 17). 

Mesmo privilegiando uma alimentação herbívora, é difícil 
estar limpo dos efeitos da massificação do ramo alimentar. 
Para esta situação conturbariam em muito o aparecimento 
de centros comerciais, apresentando-se como grandes 
praças de democratização e massificação do gosto, mas que 
no entanto ocultam toda a máquina que esta por detrás dos 
seus produtos, sendo difusa a sua origem e sobretudo os 
tratamentos a que são sujeitos. 

Os produtos geneticamente manipulados surgem então 
como uma forma de exploração e rentabilidade levadas ao 
extremo, possibilitando a existência de produtos sazonais o ano 
inteiro. 

Contudo, apesar desta sensibilização torna-se difícil para 
as famílias resistir aos produtos pré-confecionados, dada a 
falta de tempo. Se nos anos 50 uma dona de casa dedicava, em 
média, 4 horas para preparar a refeição, nos dia de hoje esse 
tempo não passa dos 40 minutos. 

Em suma, apesar da crescente disponibilidade de 
um alargado leque de alimentos, a verdade é que a sua 
naturalidade é hoje colocada em causa, mais do que em 
qualquer outra altura da história, evidenciando o monopólio 
económico por detrás deste setor. 

Figura 14. Cartaz publicitário 
da marca de sopa Campbell de 
1958

Figura 16. Cartaz publicitário da 
marca de Tang de 1978

Figura 15. Cartaz publicitário da 
marca Maggi

Figura 17. Publicidade da marca 
Compal Essencial de 2015
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2.2.2 Dieta mediterânica

A UNESCO definiu a Dieta Mediterrânica como património 
cultural imaterial da humanidade. Ou seja, como um conjunto 
de conhecimentos, transmitidos de geração em geração, 
constantemente recriado pelas comunidades e capaz de lhes 
proporcionar um sentimento de identidade e de continuidade, 
promovendo o respeito pela diversidade cultural e a 
criatividade humana (Lopes, [s.d.]).

Segundo o sociólogo Jorge Queiroz, a Dieta Mediterrânica 
é um conjunto de saberes-fazeres dos povos de cultura 
mediterrânica resultante de vivências comunitárias ancestrais 
de conhecimentos empíricos e evolução tecnológica, processos 
de agricultura e pescas, produção e confeção de alimentos, 
tradições orais, simbologias e rituais de celebração. É um 
modelo cultural que integra um padrão alimentar de grande 
riqueza e variedade nutricional, e onde a mesa é o lugar 
central para o convívio e transmissão de conhecimentos 
entre gerações. A Dieta Mediterrânica caracteriza-se pela 
frugalidade e simplicidade, pelo consumo de alimentos 
frescos, de acordo com a época do ano e produzidos, de 
preferência, localmente (SIC, 2015). 

Jorge Queiroz refere também, que no conjunto de países 
associados à Dieta Mediterrânica, Portugal destaca-se pelo 
elevado consumo de peixe, apresentando o 3º consumo per 
capita mundial, e pela sua riquíssima gastronomia, com muitas 
variantes regionais, que acompanham as estações do ano com 
produtos sazonais: os caldos, ensopados e sopas de legumes 
no inverno. As saladas, gaspachos e pratos frescos no verão. 

A Dieta Mediterrânica, é representada pela Organização 
Mundial de Saúde pela Pirâmide Alimentar, de forma 
hierarquizada conforme as prioridades alimentares, dando 
ênfase a certos alimentos em detrimento de outros. Esta 
representação é negativa no sentido que não valoriza todos os 
alimentos da mesma forma. 

A Roda dos Alimentos é uma representação gráfica criada 
em Portugal em 1977, no âmbito da Campanha de Educação 
Alimentar “Saber comer é saber viver”, e compõe uma 
reinterpretação da pirâmide alimentar. (Direcção-Geral da 
Saúde, [s.d.])  Esta apresenta uma forma circular segmentada 
por grupos de alimentos com propriedades nutricionais 
semelhantes, em relação aos alimentos que devem compor a 
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alimentação diária. Desta forma, a Roda dos Alimentos é mais 
exata, dado que nivela todos os alimentos, e através desta 
reestruturação, promoveram-se os valores culturais e sociais 
dos portugueses, destacando-se os produtos tradicionais, 
como o pão, e o azeite.

 A Roda dos Alimentos (Figura 18) é composta por 7 
grupos de alimentos de diferentes dimensões, indicando a 
percentagem que cada um deles deve compôr a alimentação 
diária: Cereais e derivados, tubérculos – 28% - Hortícolas – 
23% - Fruta – 20% - Lacticínios – 18% - Carnes, pescado e 
ovos – 50% - Leguminosas – 4% - Gorduras e óleos – 2% . Para 
além destes grupos, é também incluída a água no centro desta 
nova representação gráfica.

Figura 18. Roda dos Alimentos

Figura 19. Couve Galega

2.2.3 Dieta mediterrânica: caso
 português

Maria de Lurdes Modesto, caracteriza a cozinha portuguesa 
como uma cozinha de mulheres. Uma cozinha espontânea, 
com pouca técnica, mas com muito engenho. “Tem a virtude de 
em geral toda a gente se dar bem com ela.” (RTP, 2015)

O Chef Kiko Martins destaca que a cozinha portuguesa é 
uma cozinha de sopas. “A sopa é algo que nos caracteriza, 
desde a forma como a fazemos, até a forma como a 
consumimos.” A sopa portuguesa é algo que nos marca, e 
marca os nossos hábitos alimentares. (RTP, 2015)

A cozinha portuguesa sempre se caracterizou pela 
economia alimentar, tendo como ponto forte o improviso e o 
aproveitamento de “sobras”, reinventando-las em novos pratos 
de forma excepcional. 

Os sabores regionais, caracterícos de cada zona do país, 
marcam a tradição e o património cultural da gastronomia 
portuguesa. Esta possuí um vasto leque de sopas, cujo a sua 
constituição varia consoante a região, caracterizando-se pela 
sua diversidade: a sopa da pedra, característica da zona do 
Ribatejo; à sopa de peixe, característica das zonas marítimas; 
ao gaspacho de tomate, pepino ou pimento com o toque de 
coentros, característico da zona do Algarve e Alentejo; ou as 
papas de sarrabulho, carregadas apenas com proteína de 
origem suína, típicas da região do Minho; o Caldo Verde, uma 
das bandeiras da gastronomia nacional, caracterizado pela 
couve-galega cegada (Figura 19), a rodela de chouriça, e o fio 
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de azeite, marcando a tradição das festas populares, típicas 
da região norte do país; o Caldo de nabos, alimento natural 
que fortalecia os trabalhadores nos longos e árduos dias de 
trabalho nos campos, de origem em Gondomar; o Caldo à 
lavrador, que noutros tempos constituía o sustento dos mais 
pobres, típico da região do Minho. 

Portugal também é caracterizado pela diversidade de 
arrozes que possui, destacando-se arroz carolino , e arroz 
agulha de origem nacional. A base da cozinha portuguesa, é 
sem dúvida, o azeite a cebola e o alho, compondo o chamado 
estrugido, no norte ou refugado no sul, dando origem aos mais 
variados pratos, desde os guisados, às caldeiradas, ou até 
mesmo aos assados.

A tradição é um fator que marca a nossa cultura e que deve 
ser preservado. Segundo Chef Kiko Martins “A principal arma 
contra a obesidade é uma boa alheira (…) pois o que engorda 
é comermos com as mãos, o que engorda é nós comermos 
sem falar uns com os outros o que engorda é nos comermos 
sem estar-mos na mesa, o que engorda é comermos de 
forma displicente (…) Quando nós estamos á mesa a partilhar 
a cultura portuguesa da mesa, nós conversamos, nós 
saboreamos, nós nos encantamos uns com os outros.” (RTP, 
2015).

2.2.4 Problemática da alimentação 

Se o contexto dominante ao longo da história da 
humanidade sempre foi o de escassez alimentar, em que 
a principal preocupação das populações era possuir a 
quantidade de alimentos suficiente para a sua sobrevivência 
em condições adequadas. (Lambert et al., 2005) Atualmente 
o contexto dominante é o excesso de oferta alimentar, e o 
panorama consumista da sociedade em que vivemos.

Desde a Revolução Industrial, a produção de alimentos 
massificou-se e homogeneizou-se, abandonando os 
processos tradicionais e adoptando processos industriais 
(Kenner, 2008). Graças a este desenvolvimento, atualmente 
a população de muitos países tem o privilégio de aceder 
facilmente a uma diversidade de escolhas alimentares nunca 
antes experimentada (Penn, 2008). Sendo também percetível 
uma difusão cultural, através dos meios de comunicação, 
definindo diversos comportamentos padrão. Assistimos a 
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uma proliferação e união de valores culturais que alteram 
conceitos e consequentemente estilos de vida (Certeau, 1996). 
Este tem aumentado o seu ritmo significativamente num apelo 
crescente, fazendo com que as pessoas deixem de ter tempo 
para as tarefas básicas.

Contudo este exponêncial crescimento de oferta, não revela 
um aumento da qualidade da mesma, pelo contrário, torna-se 
cada vez mais difícil a adoção de uma dieta equilibrada, uma 
vez que a grande maioria dos produtos que se pode encontrar 
nas superfícies comerciais são de origem processada, 
com baixo índice nutricional. Dos produtos alimentares 
disponíveis no mercado, 70% têm pelos menos um ingrediente 
geneticamente alterado e aproximadamente 90% dos produtos 
vendidos nos supermercados contêm um ingrediente de 
origem do milho ou de soja, sendo que a maior parte das vezes 
contêm ambos. A diversidade de escolhas oferecidas pelos 
supermercados parece cada vez mais questionável (Kenner, 
2008).

Outro dos problemas resultantes desta massificação é 
a simplificação do ato de cozinhar, ou seja a oferta cada vez 
maior e diversificada, de comidas pré-feitas, resultando num 
maior facilíssimo e desleixo relativos à ação de confeção. 
Desta forma para além de contribuir para um analfabetismo 
culinário, proporciona o total desconhecimento da proveniência 
dos ingredientes, dada a falta de disponibilidade para saber 
mais. Esta confiança nos produtos é conseguida com as ações 
de publicidade, que por sua vez evidenciam um lado que 
muitas das vezes não corresponde à realidade nutricional. 

Levados pela publicidade, os pais oferecem ao seus filhos 
aquilo que as marcas anunciam como sendo o melhor, para 
crescer, para o pequeno almoço, ou para o lanche da escola. 
É através deste meio que a ignorância dos pais, à cerca da 
carga nutricional dos alimentos, é demonstrada. O problema 
destes alimentos está para além do rótulo, uma vez que todos 
os produtos processados, especialmente aqueles direcionados 
para as crianças, estão carregados de aditivos, sendo o 
principal o açúcar, que está mascarado por várias designações 
(sacarose, frutose, glícidos, xarope de milho, etc). Segundo 
Santos  “a maioria dos distúrbios, perturbações, moléstias 
que aflige a Humanidade tem as suas raízes na questão 
alimentar; e a causa mais comum daquelas, reside na falta do 
cumprimento das leis da boa alimentação, por ignorância ou 
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desleixo” (1983).
Por fim, e talvez o maior problema, seja o próprio sistema 

económico incentiva ao consumo destes produtos menos 
saudáveis, visto que é mais dispendiosa a aquisição de 
produtos de origem natural do que produtos processados. 

Na ânsia pelo desenvolvimento e crescimento económico, 
perdeu-se a integridade do sistema (Kenner, 2008). Este 
paradigma de consumo, tem associado três problemáticas, que 
se refletem em vários níveis, prejudicando a saúde pública e o 
ambiente, e consequentemente a sociedade.

Hoje em dia associam-se todas as doenças ao 
comportamento alimentar. Na receita da má alimentação 
que contribuem para o surgimento de patologias que mais 
matam no mundo desenvolvido, um ingrediente ganhou peso, 
o açúcar. Nos últimos 50 anos o consumo de açúcar triplicou 
a nível mundial (SIC, 2015). A OMS recomenda para um adulto 
saudável a dose de 25g de açúcar (4 pacotes) por dia. O açúcar 
necessário á alimentação do ser humano está naturalmente 
presente na fruta, nos cereais, e no lacticínios. Apesar disso, 
actualmente faz parte da alimentação das crianças cerca de 
170g de açúcar (20 pacotes) por dia, onde apenas 10% são 
derivados de açucares naturais dos alimentos (SIC, 2015). 
Segundo a pediatra Carla Rêgo (SIC, 2015), a diversificação 
alimentar e a forma como se alimentam as crianças, durante 
o primeiro ano de vida, é correta e segue as recomendações, 
mas partir dos 12 meses de idade, quando se refere que a 
criança deve seguir a dieta familiar, o resultado é catastrófico. 
Actualmente a faixa etária mais jovem possuí patologias, que à 
alguns anos atrás, ocorriam apenas em adultos (SIC, 2015).

O açúcar de uma maçã, por exemplo, é diferente do 
encontrado num refrigerante, pois as fibras contidas nos 
alimentos onde o açúcar está naturalmente presente, 
diminui a absorção do deste. Já a sacarose (açúcar 
adicionado industrialmente) é absorvido imediatamente e 
na sua totalidade pelo organismo. Quando o fígado entra 
em sub-carga , converte esse açúcar em gordura que se 
acumula á volta dos orgãos e dos vasos sanguíneos, podendo 
desencadear várias doenças metabólicas (Figura 20). O 
consumo diário excessivo de açúcar e gorduras saturadas, 
provoca doenças como a diabetes, doenças cardiovasculares, 

- Saúde
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 Aliado ao consumo excessivo de açúcar, associa-se a 
reduzida ingestão de fruta e vegetais. O consumo inadequado 
de fruta e hortícolas é considerado um dos principais fatores 
determinantes das doenças cardiovasculares e alguns tipos 
de cancro. A OMS recomenda o consumo diário de pelo menos 
400g de fruta e hortícolas, o equivalente a aproximadamente 
5 porções diárias destes alimentos. (Graça e Al., 2014). 
No gráfi co 1, retirado do estudo Alimentação Saudável em 
Números – 2014 (DGS) é indicado a proporção de crianças por 
classes de frequência de consumo de fruta e hortícolas em 
percentágem. É visível que apesar de o consumo de hortícolas 
no prato apresentar o índice mais baixo de consumo, o hábito 
consumo de sopa não se perdeu, onde cerca de 80% das 
crianças comem sopa duas vezes ao dia. O consumo de fruta 
também apresenta uma boa percentagem visto que pelo 
menos 60% das crianças comem fruta duas vezes por dia. 

obesidade ou cancro, sendo estas patologias onde a prevenção 
começa na infância (SIC, 2015). 

Figura 20. Representação do 
efeito do açúcar no organismo

Gráfi co 1. Frequência diária de consumo de frutas e hortícolas por classes de 
escolaridade materna.



II Estado de Arte  30

Penela “Marieta”: mediação intergeracional para a educação alimentar

 A obesidade é considerada a epidemia do século XXI. 
Segundo a OMS, a obesidade é definida como um acúmulo 
anormal ou excessivo de gordura corporal que pode atingir 
graus capazes de afetar a saúde (Obesidade | Alimentação 
Saudável, [s.d.]).

A OMS estima que a má alimentação, o excesso de 
peso, e falta de exercício físico sejam responsáveis pela 
morte de  8 em cada 10 pessoas na Europa. No gráfico 2 e 
3, retirados do estudo Alimentação Saudável em Números 
– 2014 (DGS) é representada a comparação europeia da 
prevalência de obesidade e excesso de peso por sexo. Contudo, 
aparentemente, o crescimento da obesidade em crianças 
parece ter abrandado nos últimos anos, mas esta eventual 
tendência necessita de ser confirmada em estudos posteriores 
e utilizando metodologias semelhantes.(Graça e Al., 2014)

Gráfico 3. Comparação europeia da prevalência de 
excesso de peso por sexo

Gráfico 2. Comparação europeia da prevalência de 
obesidade por sexo

O cancro é uma das principais causas de doença e de morte 
no mundo. Segundo a OMS, o número total de casos de cancro 
aumentou mais de 20% em menos de uma década, atingindo 
atualmente 14 milhões de indivíduos em cada ano. Só no ano 
de 2012 foi responsável por 8,2 milhões de mortes em todo 
o mundo. Este panorama piorará dramaticamente em todo o 
mundo e a OMS prevê que o número de novos casos aumente 
cerca de 70% nos próximos 20 anos. (SIC 2015)

O World Cancer Research Fund (WCRF) estima, que dos 
13 tipos de cancro mais comuns, aproximadamente 30% dos 
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casos seja nos países de alto rendimento, 25% nos países 
de rendimento médio e 24% nos de baixo rendimento. Estes 
estão relacionados com a alimentação desadequada, com 
baixos níveis de atividade física e elevado peso corporal, sendo 
possível evita-los com a adoção de estilos de vida saudáveis. 

Teresa F. Amaral e Daniela Araújo, afirmam que a 
alimentação é o principal veículo de consumo de alguns 
compostos químicos, nomeadamente as microtoxinas e 
os pesticidas, denominados disruptores endócrinos pois 
interferem com o sistema endócrino, levando também ao 
desenvolvimento de cancro. (SIC 2015)

Algumas das recomendações para a presença de cancro 
concentram-se na dieta alimentar, que deve ser composta 
maioritariamente por alimentos de origem vegetal, o consumo 
de carnes vermelhas deve ser limitado e o consumo de carnes 
processadas deve ser evitado. As bebidas açucaras devem ser 
evitadas, e substituindo-as por bebidas naturais. 

Recentemente, a agência internacional da Organização 
Mundial de Saúde que se dedica ao estudo do cancro 
(International Agency for Research on Cancer, IARC), lançou 
um relatório que classifica o consumo de carne vermelha e de 
carne processada com cancerígena. 

O consumo de carnes vermelhas foi colocado no grupo A2, 
e foi associado ao desenvolvimento do cancro colorrectal. Já 
o consumo de carnes processadas foi colocado no grupo 1 
(classificação máxima) que também inclui o fumo do tabaco e o 
amianto, mas não quer dizer que o risco seja equivalente. 

A OMS refere que “Por cada 50 gramas de carne processada 
ingerida diariamente, o risco de desenvolver cancro colorretal 
aumenta 18%, concluem os especialistas, segundo o 
comunicado de imprensa. Para o consumo de 100 gramas de 
carne vermelha por dia, o risco aumenta 17%.”

Este estudo vem comprovar as suspeitas já à muito 
investigadas, e pretende alertar a população para a redução do 
consumo de carne, e a adoção de hábitos de vida saudáveis. 

Em sintonia com o Plano Nacional para a Alimentação 
Saudável e com as recomendações atuais do WCRF, baseadas 
em evidência científica, será muito importante implementar 
estratégias de prevenção primária, de forma a evitar a 
ocorrência de um grande número de novos casos de cancro em 
Portugal, cerca de 16 mil por ano (SIC, 2015).

Estas, prevêem a redução da exposição a conhecidos 
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fatores de risco para as patologias mais presentes 
no nosso país, nomeadamente a obesidade e as doenças 
cardiovasculares, com a tradução em ganhos inequívocos na 
saúde dos Portugueses, e contribuíram também para atingir 
a economia sustentável do país, de forma poderosa e a baixo 
custo (SIC, 2015).

A população mundial encontra-se num estado de 
crescimento exponencial, sendo que a sua alimentação 
é baseada em dietas ricas em carne e produtos lácteos, 
provocando um aumento dos impatos ambientais em 
relação ao consumo de alimentos, isto é a massificação 
da agropecuária, com os seu métodos de produção 
industrializados acabam por interferir em todo o eco sistema 
mundial, sendo o seu resultado catastrófico. Estima-se que 
as atividades relacionadas com a cadeia alimentar sejam o 
principal agente que contribui para o aquecimento global na 
Europa (31%) (Tukker, 2006). 

No entanto, apesar do aumento significativo da ocorrência 
de fenómenos ambientais anormais, as entidades que 
promovem a sustentabilidade ambiental não referenciam a 
problemática da produção alimentar, como um dos factores 
que contribuem para o estado atual do meio ambiente. 

Em 2006, a ONU lançou um relatório, onde afirma que 
as vacas produzem mais gases de efeito de estufa do que 
todo o setor de transportes. Este fato levou o realizador do 
documentário Cowspiracy, estriado em 2014 (Figura 21), a 
realizar um longa pesquisa sobre o impato da indústria animal 
no aquecimento global e nas alterações climáticas. 

Em 2009 a ONU, em conjunto com outras agências, 
declarou que o gado, além de ser o grande responsável pelo 
aquecimento global, é também a causa principal do consumo 
de recursos e da degradação ambiental que está a destruir o 
planeta. A produção de carne e produtos lácteos, tem inerente 
o excessivo consumo de água, e segundo Louie Psihoyos para 
a produção de 1 hambúrguer é necessário cerca de 2500L de 
água (Gráfico 4), o equivalente á quantidade de água gasta 
em média no duche, durante dois meses. No documentário, é 
concluído que a produção animal consome 1/3 de toda a água 
do planeta (Tukker, 2006).

- Ambiente

Figura 21. Documentário 
Cowspiracy de Louie Psihoyos
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Gráfico 4. Representação do consumo de água pelo gado

Gráfico 5. Representação de emissão dos gases de efeito de estufa

Em 2009, dois conselheiros do Banco Mundial divulgaram 
uma análise sobre gases de efeito de estufa induzidos pelo ser 
humano, revelando que a produção animal é responsável por 
51% de todos os gases de efeito de estufa, em comparação 
com 13% das emissões de todos os transportes que utilizam 
combustíveis fósseis (Gráfico 5). O gás metano emitido 
pelas vacas forma-se através do processo digestivo, e é de 
25 a 100 vezes mais destrutivo do que o dióxido de carbono 
emitido pelos veículos. Isto torna a produção animal a grande 
responsável pelas alterações climáticas causadas pelo ser 
humano, pela desflorestação, a exploração do solo, a escassez 
de água, e a instabilidade social (Tukker, 2006).
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De forma a atenuar os efeitos das problemáticas 
anteriormente referidas é necessário tomar medidas de 
precaução, para uma minimizarão e tentativa de retorno dos 
problemas existentes, passando por uma re-educação para 
uma mudança de hábitos alimentares. Ou seja o reverter do 
padrão alimentar ocidental, que peca pelos excessos de todos 
os alimentos exceto vegetais e fibras. Assim é necessário 
reinventar o planeamento alimentar com base vegetal, como 
refere Gabriel Mateus “…em vez de acompanhar a carde com 
muitos legumes, eu diria que devemos pensar ao contrário, 
e acompanhar muitos legumes com pouca carne.” (Prós 
e Contras (XXIII) - Episódio 28 - RTP Play - RTP, [s.d.]). É 
essencial a adoção de uma dieta que se baseie em produtos 
hortícolas e cereais integrais, não só para defender a saúde 
individual de cada um, mas também para contribuir para uma 
maior sustentabilidade ambiental. 

No presente ano, a ONU apresentou a nova pirâmide 
alimentar (Figura 22), onde mostra uma preocupação 
inerente à problemática vivida atualmente, onde reduz o valor 
energético diário para 2.000 Kcal, dividido em 6 refeições, 
incluindo ainda a referência ao exercício físico. É dado grande 
destaque aos cereais integrais; hortícolas, vegetais e fruta; 
azeite e óleos vegetais, verificando-se que o grupo dos 
laticínios perdeu algum destaque. Já as carnes vermelhas, 
manteigas, cereais refinados e a batata  passaram para o 
último nível, devendo ser consumidos esporadicamente.

2.2.5.  Prevenção e mudança
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Figura 22. Nova Pirâmide Alimentar 2015, Walter C. Willett
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“TEM MAIS OLHOS DO QUE 

BARRIGA”
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2.3.1 Estudo nutritivo dos alimentos

Os nutrientes são substâncias que fazem parte da 
composição dos alimentos e dos quais o organismo retira 
todos os materiais de que necessita para obter energia, 
crescer, desenvolver e manter um bom estado de saúde. 
((FCNAUP), 2014) Os nutrientes dividem-se em sete classes: 
proteínas (prótidos), hidratos de carbono (glícidos), lípidos 
(gorduras), vitaminas, minerais, fibras alimentares e água. 

As proteínas são substâncias responsáveis pelo 
crescimento, manutenção e reparação dos órgãos, tecidos e 
células do organismo e também fornecem energia. Considera-
se que as melhores fontes de proteínas são os alimentos de 
origem animal, tais como lacticínios (leite, queijo, iogurte, 
requeijão), carnes, pescado e ovos, mas existem também 
quantidades apreciáveis em alimentos de origem vegetal como 
as leguminosas, e alguns cereais como a quinoa que é um 
alimento de alto valor biólogo possuindo todos os aminoácidos 
essenciais que o corpo precisa para funcionar corretamente.

Os hidratos de carbono fornecem ao organismo a energia 
indispensável para o seu funcionamento, e realização 
das actividade diárias. Deve ser privilegiada a ingestão de 
alimentos ricos em hidratos de carbono complexos (cereais 
integrais, frutos, produtos hortícolas e leguminosas), incluindo 
pequenas quantidades em todas as refeições. Estes alimentos 
são, também, boas fontes de fibras, vitaminas, minerais e 
outras substâncias que promovem o bom funcionamento do 
organismo e a saciedade, uma vez que são ricos em fibras. 
((FCNAUP), 2014)

Os límpidos e as gorduras, são responsáveis pelo 
transporte de algumas vitaminas (A,D,E,K) para o organismo, 
sendo as grandes fornecedoras de energia. Estas protegem-
nos do frio (energia calorífica), constituem reservas de 
energia, entram na constituição de diversas estruturas 
celulares (como as hormonas) e protegem os órgãos vitais 
de agressões externas. É possível dividir as gorduras em 
dois grupos distintos: as gorduras instauraras (azeite e os 
óleos de sementes, provenientes de frutos gordos e peixes),  
e as gorduras saturadas (manteiga, a banha, o leite e seus 

2.3 Os alimentos e as suas propriedades
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derivados e as margarinas). Deve-se privilegiar o consumo de 
gorduras instauraras, como o azeite, o óleo de amendoim ou o 
óleo de coco, que diminuem os níveis de colesterol1 sanguíneo 
e previnem o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, ao 
invés das gorduras saturadas, que promovem o aparecimento 
destas ((FCNAUP), 2014).

As vitaminas e os minerais, são substâncias indispensáveis 
para o crescimento e manutenção do equilíbrio do organismo. 
Embora não forneçam energia, são imprescindíveis em 
pequenas quantidades para regular as reacções químicas que 
ocorrem no organismo humano. As vitaminas têm funções 
específicas e encontram-se numa grande variedade de 
alimentos, quer de origem animal, quer de origem vegetal. 
Estas podem-se classificar em lipossolúveis (solúveis nas 
gorduras) e hidrossolúveis (solúveis na água). As lipossolúveis 
englobam as vitaminas A (Retinol), D (Calciferol), E (Tocoferol) 
e K (Menadiona). As hidrossolúveis compreendem a vitamina C 
(Ácido ascórbico) e as vitaminas do complexo B: B1 (Tiamina), 
B2 (Riboflavina), B3 (Niacina ou vitamina PP), B5 (Ácido 
Pantoténico), B6 (Piridoxina), B8 (Biotina ou vitamina H), B9 
(Ácido fólico ou folacina) e B12 (Cobalamina). 

Já os minerais são responsáveis pela regulação dos 
processos metabólicos, contribuindo para a conservação e 
renovação dos tecidos, para o bom funcionamento das células 
nervosas (cérebro). Encontram-se numa grande variedade 
de alimentos de origem animal e vegetal. O cálcio, fósforo, 
magnésio, sódio, potássio, enxofre e cloro, minerais que 
necessitam de quantidades superiores a 100mg/dia. Já o 
cobre, crómio, ferro, flúor, iodo, manganésio, molibdénio, 
selénio e zinco, são oligoelementos que necessitam de 
quantidades inferiores a 100mg/dia. 

Encontram-se as vitaminas e minerais em quase todos 
os alimentos, exceto as gorduras que apresentam apenas 
vestígios de minerais. ((FCNAUP), 2014)

As fibras alimentares são substâncias parcialmente 
absorvidas/digeridas pelo nosso organismo que desempenham 
funções importantes para a regulação e promoção do bom 
estado de saúde, visto que ajudam ao bom funcionamento 
do intestino; reduzem os níveis de colesterol e contribuem 
para a regulação dos níveis de glicose sanguíneos; provocam 
sensação de saciedade. Estas, existem apenas em alimentos 
de origem vegetal como cereais e derivados pouco refinados, 

1Colestrol, O colesterol é 
uma substância solúvel 
nos lípidos, essencial ao 
organismo para a formação 
dos ácidos da bílis, vitamina 
D e hormonas. No entanto, a 
sua ausência ou excesso no 
organismo são prejudiciais ao 
seu funcionamento e estão 
associadas a situações de 
doença ((FCNAUP), 2014).
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leguminosas, frutos e produtos hortícolas. Podem ser 
classificadas em dois tipos, as fibras solúveis, presentes 
na aveia, chia, linhaça, leguminosas, cevada, frutos (como 
maçãs, citrinos) e produtos hortícolas, que ajudam a baixar os 
níveis de colesterol e glicose sanguíneos. E as insolúveis que 
facilitam os movimentos do intestino promovendo o trânsito 
fecal, e encontram-se nos cereais integrais, farinhas pouco 
refinadas, nozes e outros frutos com sementes comestíveis e 
partes mais fibrosas de hortícolas. Estudos comprovam que 
uma dieta rica em fibras alimentares protege o organismo de 
vários tipos de doenças, entre elas, as do cólon (Coimbra e 
Amaral, 1994). 

Através da análise anterior, é possível concluir que as 
propriedades nutritivas dos alimentos são muito distintas, 
variando conforme o seu género e origem, não existindo, desta 
forma nenhum alimento capaz de fornecer todos os nutrientes 
necessários ao organismo. Cada tipo de alimento têm as suas 
características e os seus princípios nutritivos, e inerente um 
conjunto funções específicas para o organismo do Homem. 

Compreendidos o conjunto geral de nutrientes que 
constituem os alimentos, procedeu-se a um agrupamento 
destes em classes por origem e características gerais. Esta 
organização permitiu a compreensão da relação entre os 
grupos designados (hortícolas, leguminosas, cereais, fruta, 
fruta, carne e peixe)  e o seu valor nutricional, facilitando 
posteriormente uma nova organização onde se contrapôs a 
tipologia dos alimentos versus a sua cor, e a sua constituição 
nutricional versus a sua cor.  

Hortícolas
Verduras e legumes são 

plantas ou parte de plantas 
que servem para o consumo 

humano. As verduras são 
partes do vegetal como folhas, 

flores, e hastes. Os legumes 
são alimentos provenientes da 

terra, como turbéculos, frutos e 
sementes.

São ricos em fibras 
alimentares, vitaminas 

(carotenos, vitaminas do 
complexo B e C) e minerais 

(cálcio e ferro).
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Carne
Varia entre vermelha, branca, 

ou processada. É rica em 
proteínas de fonte animal, ferro, 

zinco, vitaminas, gorduras 
saturadas e colesterol.

Leguminosas
São grão de vagens ricos em 

proteínas, fibras, carboidratos, 
ferro, potássio, vitaminas do 

complexo B.

Cereais
Composto por grão e 

sementes originárias de 
plantas, são a principal fonte de 

energia, para o homem.
Os cereais podem ser

 integrais, refinados ou pro-
cessados.Os turbéculos, 

enquadram-se neste grupo 
devido á sua carga nutricional. 

Constituídos essencialmete 
por hidratos de carbono, 

vitaminas do complexo B, sais 
minerais e fibras alimentares.

Fruta
As frutas são alimentos com 

gosto adocicados, com algumas 
exceções. Botânicamente, a 
sua função é proteger o seu 

embrião: a semente.
Podem-se ser classidicadas 

em citrinos, caracterizados pela 
acidez, vermelhas carregadas 

de antioxidantes, hiper-
hídricas, 98% composta por 

água, e oleoginosas, ricas em 
óleos e gorduras vegetais.

Fornecem vitaminas, fibras 
alimentare, minerais como 

cálcio, ferro, potássio.
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Peixe
Divide-se em gordo, magro, 

crustácios e moluscos. O peixe 
possui proteínas de elevado 

valor biológico, é rico em 
vitaminas do complexo B e sais 

minerais como iodo, fósforo, 
sódio, potássio, ferro e cálcio. 

Os peixes gordos são ricos em   
ómega 3.

2.3.2 Cromatismo dos alimentos

A cor é uma onda luminosa de cor branca, que atravessa os 
olhos, e produz ao cérebro a sensação visual de uma gama de 
cores a todo o instante (Farina, Perez e Bastos, 2006).

“As cores influenciam o ser humano e seus efeitos, tanto 
de caráter fisiológico como psicológico, criando alegria ou 
tristeza, exaltação ou depressão, atividade ou passividade, 
calor ou frio, equilíbrio ou desequilíbrio, ordem ou desordem 
etc.” (Farina, Perez e Bastos, 2006)

 Apesar das pessoas não terem consciência, as cores 
influenciam o seu caracter a nível psicológico, uma vez 
que quando este se depara com cores “positivas” e bem 
combinadas reage favoravelmente sendo atraído por estas 
(Farina, Perez e Bastos, 2006). Desta forma foi essencial a 
realização de um estudo de cores em volta dos alimentos, para 
detetar as cores que os envolvem, e assim, destacar qual a 
combinação de cores mais adequada de aplicar á panela em 
desenvolvimento, e á restante linha de produtos. 

Este estudo divide-se em dois gráficos visuais, onde estão 
representadas as cores dos alimentos no seu estado natural, 
organizadas consoante a sua tonalidade, quente ou fria.          
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verde
verde

amarelo

castanho

vermelho

roxo

rosa

laranja

beje

branco

cinzeto

preto

No gráfico 4 é realizada uma comparação entre tipologia 
dos alimentos versus a cor. As manchas representam a área 
de cada tipo de alimento ocupa em relação às diferentes cores. 
Através da análise, é possível observar que a zona onde existe 
maior sobreposição de manchas é nos tons de bege, pois é 
intersetada por todos os grupos de alimentos. A cor menos 
predominante é o cinzento, apenas presente no grupo dos 
peixes. 

Gráfico 4. Estudo gráfico tipologia de alimentos versus cor
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verde
verde

amarelo

castanho

vermelho

roxo

rosa

laranja

beje

branco

cinzeto

preto

vitaminas antioxidantes (A, C e D)
-combatem o envelhecimento das 
células; 
-reduz o risco de cancro;
-melhora a circulação do sangue.

bioflavonoides
- caombate o envelhecimento celular;
- reduz o risco de cancro
- previne doenças cardíovasculares;
- previne problemas de memória e 
visão.

polifevnóis
- previne o cancro; 
- previne doenças cardiovasculares;
alicina (cebola)
-reduz colestrol;
- reduz pressão arterial.

cálcio
-previne problemas músculares;
- pevine a osteoporose.

betacaruteno
-previne problema de visão
-previne doenças cardiovasculares;
-reduz o risco de cancro
vitaminas C
-reforça defesas do organismo
-reduz risco de infecções

licopeno (antioxidante)
-previne doenças cardiovascu-
lares;
-reduz o risco de cancro;
vitamina A e C
-reforça defesas do organismo
potássio
-favorece a memória;
-reduz o risco de infeções.

O gráfico 5 dispõem os alimentos por cores, e analisa a 
sua constituição nutricional. Este estudo recaí sobre a área 
de composição dos alimentos e serviu para criar uma relação 
entre a cor e os benefícios dos alimentos quando consumidos. 
Como apoio à recolha desta informação recorreu-se à Grande 
Reportagem SIC “Somos aquilo que comemos (SIC, 2015). As 
conclusões terão contribuição para o capítulo do Cookbook, 
uma vez que contribui para a composição de uma alimentação 
saudável. 

Gráfico 5. Estudo gráfico constituição nutricional versus cor
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2.3.3 Geometria dos alimentos

No mesmo âmbito do estudo anterior, a análise geométrica 
pretende a compreensão das variáveis formas existentes nos 
alimentos, em particular no grupo de hortícolas, leguminosas, 
e fruta. Apesar da generalidade dos alimentos apresentarem 
formas e texturas complexas, é possível traduzi-las em 
quatro formas genéricas simples, a esfera, a pêra, a árvore, 
e o cilindro, estando estas representadas no gráfi co 6, onde 
os alimentos estão organizados consoante a sua geometria e 
dimensão.

Gráfi co 6. Estudo gráfi co da geometria dos alimentos
Grande dimensão 

Pequena dimensão 

Matriz oposta 

Pêra

Esfera

Árvore

Cilíndro
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Com a intenção de aprofundar o estudo constitucional 
do alimentos, foi ainda feita uma análise ás camadas dos 
alimentos, consoante as sua morfologia genética, isto é uma 
análise ao conteúdo de cada alimento, desde do núcleo até 
á camada exterior. Assim foram compreendidos em quatro 
grupos: com estrutura interna; com revestimento e estrutura 
interna; com revestimento; e núcleo (gráfi co 7). Esta análise, 
para além de fazer uma analogia em relação ás partes 
comestíveis dos alimentos, refl ete a forma como estes devem 
ser interpretados , na hora de confeção ou ingestão.

Gráfi co 7. Estudo gráfi co às camadas dos alimentos
Grande dimensão 

Pequena dimensão 

Com revestimento e
estrutura interna

Com estrutura interna

Com revestimento

Núcleo
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Segundo Munari (1982), a coloração sobreposta à matéria, 
para além de ser arbitrária e dar uma informação visual falsa, 
retira ao objeto a sua natureza, e desta forma, a cor de um 
objeto que se utiliza continuamente deve ser opaca e neutra. É 
necessário, também considerar o tipo de recetor com as suas 
condições fisiológicas e sensoriais as quais, que funcionam 
como filtros. Neste caso, com as crianças é necessário ser 
muito simples, extremamente claro, pois de outra maneira 
os miúdos não compreendem mesmo nada (Munari, 1982). 
Segundo Munari (1982) “Trata-se, sempre, de uma questão de 
clareza, de simplicidade. Tirar é mais do que acrescentar.”

Após a analogia referênte ao cromatismo dos alimentos, 
e tendo em consideração as palavras de Munari, é possível 
afirmar que a gama de cores que se adequada aos objetos em 
desenvolvimento, está concentrada nos tons neutros desde o 
bege ao cinzento, uma vez que os utensílios são objectos de 
uso diário, e é importante que estes não retirem protagonismo 
aos alimentos. 

No que toca ao estudo de geometria dos alimentos, 
como Munari (1982) refere “A forma geométrica, sugere 
apenas de pensamentos racionais, humanos, perante o 
ignoto e o mutável.” Para a quebra de barreiras, e estímulo 
da criatividade, foi importante analisar a morfologia dos 
alimentos, e daí concluir-se que o complexo é possível 
de traduzir em simples. Essa é a filosofia que o utensílio 
panela deve constituir, um meio transformador de entidades 
complexas, que não devem perder o protagonismo.  
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“ CASA DE FERREIRO 
ESPETO DE PAU”
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2.4 Utensílios

O papel da cozinha como meio agregador e de convivência 
nem sempre foi aquilo que hoje representa, aliás o espaço 
sofreu diversas alterações ao longo dos tempos, fruto de uma 
panóplia de artefatos que surgiram. Assim este sub-capítulo  
incide sobre uma visão global desta evolução, cruzando 
informação relativa aos utensílios de cozinha; espaço de 
confeção e tecnologias associadas aos utensílios auxiliares de 
cozinha, com a formação de uma linha de tempo (Esquema 2)   

De fato, até ao surgimento do primeiro fogão, o ato de 
cozinhar, embora que controlado, era ainda algo pouco prático, 
sujo, e para além disso muito problemático em divisões 
fechadas. No entanto, em 1490 com a construção do primeiro 
fogão a lenha este paradigma mudou completamente, uma 
vez que permitiu o domínio do fogo num espaço controlado, 
fechado, onde os gases emitidos na queima eram escoados por 
uma conduta para fora da área. 

Com esta nova realidade foram surgindo novos artefatos 
relacionados com a confeção, mais concretamente panelas, 
sendo um desses exemplos a panela de três pernas em ferro 
fundido de 1662.

Porém os maiores avanços deram-se com a introdução de 
novos materiais e técnicas surgidos na revolução industrial; 
o aço e a sua sistematização de produção, permitiram 
novos modos construtivos e também um aperfeiçoamento 
do próprio funcionamento. Para além desta revolução da 
produção, também surgiram novas fontes de ignição, mais 
concretamente o gás. 

Fruto desta realidade industrial, surge o fogão a gás (1850), 
sendo este um objeto de muito menor porte, com uma maior 
facilidade de utilização e higiene. No entanto, era ainda um 
objeto com um valor alto de mercado, sendo demorada a sua 
banalização, e como se pode observar nos contextos espaciais, 
este fenômeno apenas ocorreu no inicio do século XX. 

Para além do aço, o alumínio foi outro dos materiais 
surgidos, modificando totalmente, os utensílios, uma vez 
que provou ser um material leve, possuindo uma maior 
condutividade térmica, quando comparado com o ferro. 

2.4.1 Evolução dos utensílios de
cozinha



1960
Saroaneva cast iron 
pot, 
Timo Sarpaneva  

1925
Le Creuset 

1908
Electric Kettle, 
Peter Behrens 

1880 
Silver teapot 
(maximum effect 
with minimum 
means), 
Christopher Dresser

1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

evolução dos utensílios 
de cozinha 

evolução do espaço de 
confeção 

evolução tecnológica 
dos utensílios

1965
Center line,
Roberto Sambonet

1882
Invenção do Fogão 
elétrico, 
Thomas Ahearn 

1904 
Faltware, 
Josef Hoffmann and 
Wiener Werkstatt

1922 
AGA cooker, 
Gustaf Dalén

1930 
Moka Express 
coffee maker, 
Alfonso Bialetti 

1938
Revere ware, 
Rever Cooper and 
Brass company

1947
Primeiro micro-
ondas comercial

1946 
Tupperware, 
Earl Tupper

1958 
Coquelle, 
Raymond Loewy

1971
Bimby 2º geração, 
Vorwerk 

1967
Cylindak-line, 
Arne Jacobsen 

1946
Ekco Flint

1929
Pirex

1958
Panela de 
arroz 
electrica,
Toshiba 

1970
Opa Kettle,
Timo 
Sarpaneva 

1978
Tapio Yli-Viikari,
Ovenproof kokki

1966
Enamel, 
Dansk Kobenstyle

1998
Bjorn Dahlstrom, 
Hackman

1962
Duranel- 
utensílios de 
alumínio 
revestidos a 
aço 
inoxidável, 
Aluminium 
Specialty Cop.

1962
The Symbol 
line, 
Peter 
Muller-Munk

1986
The Cintura di 
Orione (Alessi),
Richard Sapper & 
Alberto Gozzi

1662
primeiro pote de 
ferro fundido com 3 
pernas,
Saugus Iron Works, 
América

1490 
Primeiro registo da 
construção de um 
fogão,
feito de tijolos e 
telhas alimentado a 
lenha, França

1735
Tapio Yli-Viikari-
fugão Castrol, 
François Cuvilliés

1850
Fogão a gás

2007
Neo,
Iittala

2011
Shiba Pot & Pans,
Naoto Fukasawa, 
Alessi

2013
Gravity Pot,
Eva Solo

1985
Whistling Bird 
Kettle,
Michael Graves

2008
My Pot 
(Barrazzoni),
Claudio Bellini

2011
Pasta Pot,
Patrick Jouin, Alessi

1985
Pasta Set (Alessi), 
Massimo Morozzi

2010
Guzzini Latina, 
Carlo Colombo

2013
Hook,
Karim Rashid

1997
Ingenio Easy,
Tefal

2014
Flare Pans,
Oxford University

2014
Terra Cotto,
Sambonet

1960- primeira panela revestida com 
“T-Fal” ou Tefflon

1960- primeiras frigideiras 

1961- primeira panela de alumínio com 
duplo revestimento de aço inoxidável, 
obtida através de laminagem

1969- primeira panela em alumínio com 
revestimento interior em áço inoxidável, e 
revestimento exterior em esmalte de 
porcelana 

2013- revestimento cerâmico antiaderente2005- tecnologia Multidisc, Silampos1953- primeira panela de alumínio 
revestida dom exterior de esmalte de 
porcelana 

1947- primeira panela de aço inoxidável 
revestida a cobre

1949- primeira panela de aço inoxidável 
com o fundo revestido a alumínio

1933- primeira panela de aço carbono 
cromado

1935- primeira panela de aço inoxidável 
revestida a aço carbono

1937- primeira panela de aço inoxidável 
com o fundo revestido a cobre 

1939- descoberta do Teflon 

1927- primeira panela de aço inoxidável1892- primeira panela de alumínio 
estampada 

1909- surgimento da Baquelite1874- primeira panela de porcelana 
esmaltada

1940
Robot de cozinha 
Assistant, 
Electrolux
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Surgem então em 1892 as primeiras panelas estampadas de 
alumínio, tornado mais cômodo e rápido o ato de cozinhar.

Outro dos grandes avanços foi a banalização da rede de 
distribuição eléctrica, modificando todo o ambiente urbano, 
especialmente o espaço “casa”. Assim passou a ser possível 
a vivência nas horas em que a luz natural não existia, 
abrindo ainda nova era dos utensílios de cozinha, os objetos 
elétricos. Estes foram de tal forma importantes que se 
mantém atualmente, dada a sua versatilidade e comodidade. 
Um dos  primeiros eletrodomésticos foi a Electric Kettle, de 
Peter Behrens (Figura 23), seguindo os cânones estilísticos 
da Bauhaus, trazendo uma nova linguagem para o mundo 
da culinária. Esta chaleira permitia o aquecimento de água, 
sem a existência de um elemento externo como um fogão, 
simplesmente teria de ser ligado numa tomada elétrica. 

Neste período foi também introduzido um novo material, 
a baquelite, sendo esta o primeiro plástico sintético, abrindo 
portas á sua utilização no contexto da cozinha, porém só depois 
da Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) é que a utilização 
desta tipologia de materiais se massificou. Também foi 
relevante a introdução de panelas de aço inoxidável em 1927, 
uma vez que estas tinham uma maior longevidade e higiene, 
dada a sua resistência á corrosão. Ademais a implementação 
de um fundo térmico de cobre, em conjunto com as pegas de 
baquelite com um sistema que a permitia pendurar, fizeram da 
panela Revere Ware de 1938 (Figura 24), um grande avanço no 
que toca à arrumação deste utensílio em específico. 

Apesar desta evolução técnica o habitat cozinha era ainda 
muito amorfo, pouco acolhedor, desprovido de elementos 
e adornos decorativos. Como forma de contrariar esta 
situação, surgem produtos como o fogão Aga e as panelas Le 
Creuset (1922 e 1925 respetivamente) (Figuras 25 e 26), que 
demonstram uma tentativa de aperfeiçoamento estético dos 
objetos presentes na cozinha, numa forma de tornar o ato 
de cozinhar muito mais interessante e personalizado. Desta 
forma a inovação destes passava pelo desenho e não por uma 
tecnologia. Porém, dentro deste mesmo período temporal, 
surge um novo material que incute neste meio uma nova 
gramática visual, o vidro Pyrex (Figura 27). A sua transparência 
foi algo completamente novo até então, e dadas as suas 
vantagens refratárias e peso reduzido face às travessas 
de barro, fizeram dos produtos realizados neste material 

Figura 23. Electric Kettle, de 
Peter Behrens

Figura 24. Cartaz publicitário 
referente às panelas Revere 
Ware de 1954

Figura 25. Fogão Aga

Figura 26. Cartaz publicitário 
referente às panelas Le Creuset 
de 1945
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um grande sucesso comercial, ainda presente no mercado 
atualmente. Assim o objetivo destes artefatos passava por 
proporcionar prazer em torno do ato de confecionar alimentos, 
sem o cizentismo até estão presente. 

Com a mudança do estilo de vida, as pessoas passaram 
a ter menos tempo para a realização das tarefas diárias, 
tendo com isto surgido novas necessidades. Esta tendência 
acentuou-se com o final da Segunda Guerra Mundial, onde 
a prosperidade reinava e a disponibilidade tecnológica 
estava num ponto muito mais avançado. Deste modo os 
electrodomésticos começaram a ganhar mais importância, 
sempre no sentido de facilitar e encortrar o tempo de 
confeção. Exemplos desta realidade são o Robot de cozinha 
Assistant 1940 (Figura 28) e o micro-ondas de 1947. O primeiro 
visa uma simplificação da ação de cozinhar, uma vez que é 
possível misturar, ralar, espremer e picar tudo no mesmo 
aparelho. Já o micro-ondas revela mais uma vez a necessidade 
de tornar as coisas “rápidas”, possibilitando o aquecimento de 
pratos apenas em alguns minutos. Outra invenção que surgiu 
neste âmbito foi o Tupperware em 1946 (Figura 29), permitindo 
guardar os ingredientes num local, de forma simples, 
mantendo-los sempre frescos. Estes também criaram um 
novo paradigma de transporte de alimentos de forma segura, 
sem um grande peso, fazendo com que este produto resisti-se 
com o passar do tempo, sendo ainda algo muito presente. No 
entanto as descobertas não se ficaram por aqui. A descoberta 
do Teflon, em 1939, revelou-se algo muito importante no 
universo da cozinha, servindo de material para revestimento de 
panelas, dada a sua anti-aderência e a sua inofencividade ao 
contacto com os alimentos. Além deste, a implementação dos 
plásticos nas pegas das panelas, modificou não só o aspeto 
das mesmas, como também, e acima de tudo, a comodidade de 
utilização, dada a característica de isolamento desta matéria. 

A escassez de tempo dedicado á preparação de alimentos 
e a inacessibilidade espacial para albergar objetos de grande 
porte, fez com que desde os anos 50, os eletrodomésticos 
como a Bimby (Figura 30) ganhassem lugar face aos utensílios 
mais rudimentares. 

A partir dos anos 60 até á atualidade o mundo dos 
utensílios, na sua gênese tecnológica, muito pouco mudaram, 
isto é, os pressupostos sobre os quais estes se baseiam-
se mantém-se intactos. Assim a sua variação deve-se a 

Figura 27. Cartaz publicitário 
referente ao utensílios Pyrex da 
década de 50

Figura 28. Robô de cozinha 
Assistant da Eletrolux

Figura 29. Cartaz publicitário 
referênte aos recipientes 
Tupperware

Figura 30. Bimby 1971
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preocupações de afinações ora de criação de uma linguagem 
que definisse uma marca, ou a “especialização” para um 
determinado tipo de uso, ou seja uma preocupação funcional. 

Fruto da busca de uma identidade definidora dos ideias de 
uma marca ou linha de produtos encontramos a Saroaneva 
Cast Iron Pot de1960 (Figura 31), a Enamel de 1966 (Figura 
32), a The Cintura di Orione de 1986, a Bjorn Dahlstrom de 
1998 (Figura 33), e a Terra Cotto de 2014. Em ambos os casos 
é notória a diferenciação baseada em formas ou detalhes que 
visam o apuramento estético, porém no último existe uma 
preocupação com o revivalismo das panelas de barro do pré 
revolução industrial.  

Por outro lado existem exemplos onde a questão chave 
do seu desenho é o desempenho, seja ele na confeção 
propriamente dita, ou nas questões inerentes a um objeto, 
entenda-se a sua arrumação e versatilidade. Dentro desta 
realidade podemos encontrar os casos da Center Line de 1965 
(Figura 34) e a Ingenio Easy de 1997, onde se denota o cuidado 
com as questões de arrumação, sendo que no caso da linha 
desenvolvida pela Tefal existe uma tentativa de modularização 
das pegas, onde esta funciona quase como uma extensão da 
mão. Também inserem-se nesta realidade construtiva os casos 
da panela Gravity Pot de 2013 onde existe uma preocupação 
com a fixação da tampa e a sua vedação; e a Flare Pans de 
2014 na qual o seu desenho peculiar é justificado pelo melhor 
desempenho energético. 

No que diz respeito á evolução do espaço cozinha, a 
mudança de hábitos fez com que ocorre-se uma alteração. 
Porém esta modificação verificou-se não só nos artefatos que 
dela fazem parte, como também, e acima de tudo, nos “atores” 
que nela interagem, passando o homem desempenhar um 
papel mais preponderante, sobre tudo desde a década de 90. 
Os eletrodomésticos passaram a dominar o cenário, relegando 
os utensílios manuais para um uso mais esporádico. 

Figura 31. Sarpaneva Cast Iron 
Pot 

Figura 32. Conjunto de panelas 
Enamel

Figura 33. Conjunto de panelas 
Bjorn Dahlstrom 

Figura 34. Conjunto Center Line 
de Roberto Sambonet
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Atualmente a concorrência económica e o estilo de vida 
tornam a inovação nos produtos, e procura de novas soluções, 
uma condição obrigatória para que estes se distingam no 
mercado. O benchmarking, ou seja, o processo de investigação 
do mercado, permite analisar e perceber quais os pontos fortes 
e fracos. Para um estudo mais alargado, foram analisadas 
as principais marcas nacionais e internacionais, sendo 
apenas recolhida informação de produtos que apresentassem 
características de interesse ao projeto. Foram destacados os 
produtos que dão reposta a mais que uma necessidade durante 
a utilização da panela, como o tipo de relação entre a tampa e o 
próprio utensílio, dado que é importante a fácil interação a fim 
de conseguir dar resposta a diferentes funcionalidades, como 
escorrer água, ou pousar a colher num local específico. 

A pesquisa online é um método que permite a recolha e 
absorção de informação de forma fácil e rápida, mas como 
contrapartida, não confere a perceção real dos objetos em 
causa. Desta forma, foi realizada uma observação direta na 
qual existiu contacto físico com os objetos em estudo, de forma 
a concluir aspetos de difícil compreensão via web, como a 
qualidade do objetos, os acabamentos, e peso.

Apesar do contacto com este tipo de utensílios e 
experiência já adquira na preparação de refeições diariamente, 
foi necessário recorrer a pontos de venda onde existe 
disponível uma maior variedade de oferta. Um das superfícies 
comerciais selecionadas foi o IKEA, devido ao prestígio da 
marca e à variedade de produtos e soluções que apresentam. 
Outra superfície comercial visitada foi o Continente, onde é 
possível encontrar produtos nacionais, da Silampos e Celar, 
sendo a sua análise importante para compreender o potencial, 
tecnologias e materiais praticadas na produção nacional. 

A observação proporcionou uma alteração de juízos de 
valor retirados da recolha de informação via online. No caso 
dos produtos do IKEA, existia a impressão de qualidade 
inerente á maior parte dos produto, mas após o contacto 
direto foi perceptível que apresentavam algumas lacunas 
maioritariamente em relação as tampas. A qualidade e 
resistência das diferentes panelas não correspondia á 
qualidade e resistência das tampas, apresentando em geral 
um aspeto frágil, devido á sua reduzida espessura, verificando-
se a existência de folga no encaixe dos dois objetos em alguns 
casos.  

2.4.2 Benchmarking
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Ikea
Empresa Sueca, em fase de exponêncial 

crescimento com 315 lojas em 27 países, 
orientada por valores e apaixonada pela vida 
de casa. Os produtos criados visam melhorar 
o dia a dia em casa, de forma acessível a todas 
as famílias. Caracterizam-se pelo constante 
desenvolvimento de produtos, com soluções 
inovadoras e sustentáveis e pelo baixo custo 
dos produtos. Nos últimos anos a empresa tem 
apostado no desenvolvimento de utensílios de 
cozinha, como as panelas tendo disponível uma 
alargada gama de soluções no mercado.
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Panela c/tampa: 39,99€
Diâmetro: 24cm
Altura: 15cm
Volume: 4.5l
Estrutura: Aço inoxidável, Alumínio
Tampa: Aço inoxidável, Vidro, Borracha de silicone
Pega/ Rebite: Aço inoxidável

Características principais:
- Pegas inclinadas e fáceis de manusear para 
poder verter o seu conteúdo de forma confortável e 
em segurança;
- A tampa possuí uma parte em vidro que permite 
observar o conteúdo do recipiente durante o 
processo de cozedura;
- Todo o recipiente, incluíndo a base e os lados, 
tem uma camada de alumínio entre duas camadas 
de aço inoxidável, que permite distribuir a energia 
de forma uniforme e eficaz;
- A base e os lados espessos distribuem o calor 
uniformemente para bons resultados;
- Interior graduado, o que permite medir os 
líquidos diretamente no recipiente;
- Adequada para todo o tipo de placas, incluindo 
indução;
- A tampa é inclinada no interior para que os 
pingos de condensação caiam para dentro da 
panela ao cozinhar, em vez de caírem sobre a 
bancada quando esta é aberta;
- Feita com aço inoxidável de elevada qualidade, 
que torna a panela muito duradoura e fácil de 
limpar;
- A válvula reduz a pressão para que o conteúdo 
não transborde facilmente.

Designer
Ann-Carin Wiktorsson

http://www.ikea.com/pt/pt/

Figura 35. Panela Sensuell

Figura 36. Características 
tampa

Figura 37.  
Características das pegas

1. SENSUELL
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Tampa: 
- Folga no encaixe com o recipiente;
- Espessura fina;
- Demasiado leve para a função que 
desempenha;
- Testo com concavidade, que permite 
que a água caia diretamente na panela;
- Área com vidro que permite a 
visualização para o interior da panela;
- Boa solução de isolamento entre a área 
de vidro e a tampa;
- Existência de dois pequenos orifícios 
que permitem a saída de vapor, 
diminuindo a pressão existente no 
interior da panela quando esta contem 
água a ferver.

Pegas:
- Boa solução de fixação das pegas;
- Pegas laterias com inclinação, que 
proporciona ao utilizador uma indecisão 
na forma como pegar;
- Pouco confortáveis;
- Bom isolamento das zonas de fixação 
das pegas. 

Panela:
- Peso elevado;
- Perfil irregular.

Figura 38. Geometria da 
pega lateral

Figura 39. Ergonomia das 
pegas laterais

Figura 40. Ligação entre 
pega e tampa

Figura 42. Perfil lateral da 
panela

Figura 41. Características 
tampa

Figura 45. Fundo da panela

Figura 44. Geometria da 
tampa

Figura 43. Pormenor da 
tampa

Observação direta
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Panela c/tampa: 29,99€ Caçarola: 19,99€ 
Diâmetro: 22cm
Altura: 17cm
Volume: 5l
Peso: 1.7kg
Estrutura: Alumínio, Revestimento Teflon(R) Select
Tampa: Borracha de silicone, Vidro temperado
Pega: Plástico de poliamida reforçado
Protector: Alumínio
 
Características principais:
- A tampa em vidro permite-lhe ver o conteúdo do 
recipiente durante o cozinhado;
- Como tem dois bicos, é ideal tanto para destros 
como para esquerdinos;
- A base e os lados espessos distribuem o calor 
uniformemente para bons resultados;
- Em alumínio, que permite distribuir o calor e a 
energia de uma forma uniforme e eficiente, para 
facilitar a regulação do calor e evitar que a comida 
pegue ou queime;
- Para todo o tipo de placas, incluindo indução;
- Com Teflon® Select, um revestimento 
antiaderente resistente que permite cozinhar com 
pouca gordura e facilita a limpeza;
- Pegas ergonómicas para ser mais fácil agarrar 
tachos e panelas.

Designer:
Olle Lundberg

http://www.ikea.com/pt/pt/

2. FÖRBLUFFAD

Figura 46. Panela Forbluffad

Figura 47. Funcionalidade da 
tampa

Figura 48. Interior da panela

Figura 49. Funcinalidade da 
tampa
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Observação direta

Tampa:
- Bom tacto ao colocar a tampa, sensação 
de firmeza e vácuo;
- Pega confortável;
- Acomulação de resíduos na fixação da 
pega à tampa.

Pegas:
-Pegas laterais com dimensões 
reduzidas.

Panela:
- Perfil irregular;
- Fundo em alumínio com textura.

 

Figura 50.Funcinalidade da 
tampa

Figura 51. Funcionalidade 
da tampa

Figura 52. Área de apoio da 
tampa

Figura 53. Perfil lateral da 
panela

Figura 56.  Área de apoio 
da tampa

Figura 57. Fundo da Panela

Figura 55. Ergonomia das 
pegas laterais

Figura 54. Pormenor da 
pega
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Panela c/tampa: 29,99€
Diâmetro: 23cm
Altura: 12.5cm
Volume: 4l
Peso: 1.8kg
Estrutura: Aço inoxidável, Alumínio, Aço inoxidável
Tampa/ Puxadores: Aço inoxidável

Características principais:
- Para todo o tipo de placas, incluindo indução;
- Todo o recipiente, incluíndo a base e os lados, 
tem uma camada de alumínio entre duas camadas 
de aço inoxidável, que permitem distribuir a 
energia de forma uniforme e efica;.
- Interior graduado; facilitando a medição de 
líquidos diretamente no recipiente;
- A base e os lados espessos distribuem o calor 
uniformemente para bons resultados;
- Feita com aço inoxidável de elevada qualidade, 
que torna a panela muito duradoura e fácil de 
limpar;
- As tampas em aço inoxidável refletem o calor 
para o interior, permitindo que a comida ferva 
rapidamente;
- A saída para o vapor reduz a pressão para o 
conteúdo não transbordar facilmente. 

Designer:
IKEA of Sweden/Halskov/Dalsgaard

http://www.ikea.com/pt/pt/

3. FAVORIT

Figura 58. Panela Favorit

Figura 59. Pormenor das pegas 
da panela Favorit

Figura 60.  Interior da panela 
Favorit
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Tampa:
- Tampa com folga, e leve para a função 
que desempenha;
- Boa solução de fixação da pega 
superior;
- Tampa concava que permite que a água 
acumulada no testo caia diretamente na 
panela.

Pegas:
-Pegas laterais com boas dimensões;
-Boa solução de fixação à panela.

Panela:
- Perfil ligeiramente irregular;
- Fundo liso;
- Com peso aceitável para a dimensão da 
panela;
- Bom acabamento.

Observação direta

Figura 61. Ergonomia das 
pegas

Figura 62. Geometria da 
tampa

Figura 63. Pormenor pega 
lateral, e modo de fixação

Figura 64. Perfil lateral da 
panela

Figura 67. Fundo da panela

Figura 66. Interior da 
panela

Figura 65. Ergonomia da 
pega superior
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Panela c/tampa: 14,99€
Diâmetro: 25cm
Altura: 15cm
Volume: 5l
Estrutura: Alumínio, Revestimento Teflon(R) Select
Tampa: Aço Inoxidável
Pegas: Plástico fenólico

Características principais:
- Tampa com fecho permite despejar mais 
facilmente a água através dos orifícios da tampa;
- Pegas ergonómicas para a facilidade de agarrar 
a panela;
- A base e os lados espessos distribuem o calor 
uniformemente;
- Em alumínio, permitindo distribuir o calor e a 
energia de uma forma uniforme e eficiente, para 
facilitar a regulação do calor e evitar que a comida 
pegue ou queime;
- Com Teflon® Select, um revestimento 
antiaderente resistente que permite cozinhar com 
pouca gordura e facilita a limpeza;
- Leve; fácil de pegar, mesmo quando cheio;
- As tampas em aço inoxidável refletem o calor 
para o interior, permitindo que a comida ferva 
rapidamente;
- A válvula reduz a pressão para que o conteúdo 
não transborde facilmente.

Designer:
IKEA of Sweden

http://www.ikea.com/pt/pt/

4. SKÄNKA

Figura 68. Panela Skanka

Figura 69. Funcionalidade da 
tampa da panela Skanka

Figura 70. Interior da panela 
Skanka

Figura 71. Funcionalidade da 
panela Skanka
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Tampa :
- Tampa com aspeto frágil e rude;
- Boa funcionalidade aplicada;
- Bom sistema de fixação da tampa à 
panela, que permite inclinar a panela 
sem que a tampa se desloque. 

Pegas:
-Pegas laterais com pequenas 
dimensões;
-Fixação à panela através de parafuso.

Panela:
- Leve;
- Sensação de pouca durabilidade;
- Fundo em alumínio com textura.

Observação direta

Figura 72. Pormenor de 
encaixe da tampa com a 
panela Skanka

Figura 77. Interior da 
panela Skanka

Figura 78. Pormenor de 
encaixe da tampa

Figura 73. Pormenor 
sistema de encaixe da 
panela Skanka

Figura 74. Pormenor da 
tampa

Figura 75. Ergonomia da 
pega lateral da panela 
Skanka

Figura 76. Fundo da panela 
Skanka

Figura 79. Sistema de 
fixação da pega à panela 
Skanka
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Acessório p/ cozer vapor: 6,99€ 
Diâmetro: 23cm
Altura: 8cm
Volume: 5l
Peso: 0.4kg
Estrutura: Aço inoxidável

Características principais:
- Permite cozinhar ao mesmo tempo diferentes 
tipos de comida a vapor, usando apenas um 
recipiente, poupando energia;
- A sua dimensão é adaptával à maioria dos tachos 
e panelas de 4-5 litros, ou maiores;
- É possível empilhar até 3 acessórios para 
cozinhar a vapor;
- Permite cozer os alimentos a vapor, preservando 
o seu sabor e os seus nutrientes.

Designer
Henrik Preutz

http://www.ikea.com/pt/pt/

- Boa qualidade de acabamento
- A dimensão não é a mais adequada, dado que 
possui um diâmetro de 23cm, porém caso tivesse 
22cm seria possível adaptar-se a uma variância 
mais alargada de panelas;
- Boa solução de fixação das pegas.

5. STABIL

Observação direta

Figura 80. Acessório Stabil

Figura 81. Funcionalidade 
do acessório Stabil

Figura 82. Geometria  do 
acessório Stabil

Figura 83.  Perfil do 
acessório Stabil

Figura 84. Geometria da 
pega do acessório Stabil
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Panela c/tampa: 4,99€ 
Diâmetro: 21cm
Altura: 12.5cm
Volume: 3l
Peso: 0.8kg
Estrutura: Aço inoxidável, com fundo térmico
Pega: Plástico fenólico, Aço inoxidável

Características principais:
- Entre a panela e a tampa existe uma abertura, 
para evitar que a água quando a ferver transborde, 
e para maior facilidade de vertimento da água;
- Adquada para todo o tipo de placas, incluindo 
indução;
- A base tem uma camada de alumínio entre duas 
camadas de aço inoxidável, o que proporciona a 
distribuição do calor uniformente e reduz o risco 
da comida pegar ou queimar;
- Em aço inoxidável, resistindo a impactos e fácil 
de limpar;
- A válvula reduz a pressão para que o conteúdo 
não transborde facilmente;

Designer:
K Hagberg/M Hagberg

http://www.ikea.com/pt/pt/

6. ÖNSKVÄRD

Figura 85. Panela Onskard

Figura 86. Funcionalidade 
da tampa da panela 
Onskard
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Silampos
Empresa portuguesa sediada em Cesar, 

especializada na produção de louça em aço 
inoxidável. Reconhecida a nível nacional e 
internacional pela produção de panelas de 
pressão em Portugal. Com o intuito de estar 
presente em todos os segmentos de mercado, 
criou em 2006 a marca Cook Silampos, que se 
encontra nas grandes superfícies comerciais 
como o Continente.
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Panela com tampa
Diâmetro: 20cm
Altura: 12.9cm
Volume: 3.9l
Estrutura e tampa: Aço inoxidável polido
 
Características principais:
- Design diferenciador;
- A válvula reduz a pressão para que o conteúdo 
não transborde facilmente;
- Adequada para todos os tipos de placas, incluindo 
indução.

Designer:
Silampos

DROP

RAINBOW VERMELHO LOVE

Figura 87. Panela Drop

Figura 88. Acessório de 
cozer a vapor

Figura 89. Caçarola Drop

Figura 90. Panela e 
acessório de cozer a vapor 
Rainbow

Figura 91. Caçarola 
Rainbow

Panela com asas e tampa
Diâmetro: 20cm
Altura: 13.6cm
Volume: 4l
Estrutura: Aço inoxidável polido
Pegas: Silicone
 
Características principais
-Pegas em aço inox, revestidas com uma manga de 
silicone, disponiveis em 6 cores diferentes;
- Para todo o tipo de placas, incluindo indução.

Designer:
Silampos

http://www.silampos.pt
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Panela c/ tampa: 38€ 
Aço inoxidável com fundo em alumínio
e silicone nas pegas.

Características principais:
- Tampa em vidro que permite visualizar o interior 
da panela;
- Pegas revestidas com material isolador.

Designer:
Silampos

COOK SILAMPOS

Observação direta

- Peso médio;
- Perfil da penela variável;
- Folga na tampa;
- Pegas com um bom dimensionamento revestidas 
com silicone;
- Acabamento superfícial confere um aspeto 
“barato”;

Figura 92. Panela Cook 
Silampos

Figura 93. Pormenor pega 
lateral

Figura 94. Pormenor pega 
superior

Figura 95. Perfil da panela

Figura 96. Fundo da panela
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Greepan
Empresa com sede na Bélgica, criada em 

2007, pioneira no desenvolvimento de louça 
sustentável e aplicação de revestimento 
antiaderente seguro e saudável. Revestimento 
cerâmico “saudável” denominado Thermolon™, 
(um material antiaderente resistente a altas 
temperaturas patenteado pela marca). A missão 
da marca é garantir confeção saudável, e a 
sustentabilidade dos produtos, garantindo que 
os materias utilizados são de origem ecológica. 
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1. Panela c/tampa: 124€ 
2. Caçarola c/ tampa: 75€ 
Diâmetro: 24cm
Altura: 18cm
Diâmetro: 19cm
Altura: 14cm
Estrutura: alumínio reciclado com acabamento em 
Oyster Branco; revestimneto interior antiaderente 
em Thermolon.
Pegas: aço inox com acabamento preto óxido.

Caracteísticas principais:
- Interior revestido Thermolon ™, antiaderente 
saudável para maior durabilidade e proteção 
contra a formação de bolhas;
- Base de alumínio revestido e pegas de aço 
inoxidável, que permitem a facilidade de limpeza;
-Resistênte até 450ºC sem libertar fumos tóxicos;
-O alumínio garante a distribuição de energia 
rápida e uniforme;
-É seguro de utilizar no forno até 200° C.

Designer:
Greenpan

http://www.green-pan.com/

THE MODERN NONSTICK

Figura 97. Panela The 
Morden Nonstick

Figura 98. Caçarola The 
Modern Nonstick
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Trem de cozinha com 10 peças: 200€
Saucepan c/ tampa
Diâmetro:18.8cm
Altura: 14.6cm
Peso: 0.77kg 
Saucepan c/ tampa
Diâmetro: 20.8cm
Altura: 17.1cm
Peso: 1.36kg 
Frying Pan
Diâmetro: 21cm
Altura: 7.11cm
Peso: 0.59kg  
Frying Pan
Diâmetro: 29cm
Altura: 8.13cm
Peso: 1kg  
Panela c/ tampa 
Diâmetro: 25cm
Altura: 12.7cm
Peso: 1,6kg  
Dutch Oven c/ tampa 
Diâmetro: 24.8cm
Altura: 18cm
Peso: 1.8kg
Tampa: Aço inoxidável, Vidro temperado
Pegas: Aço inoxidável 

Características principais:
- A tampa em vidro permite ver o conteúdo do 
recipiente durante o cozinhado;
- Revestimento cerâmico antiaderente;
- Resistênte até 450ºC sem libertar fumos tóxicos;
- O alumínio anodizado garante a distribuição de 
energia rápida e uniforme. 

Designer:
Greenpan

http://www.green-pan.com/

NONSTICK BLUE

Figura 99 Trem de cozinha 
Nonstick

Figura 100. Panela 
Nonstick

Figura 101. Caçarola 
Nonstick

Figura 102. Frigideiras 
Nonstick
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Alessi
Empresa de renome Italiana, especializada 

na criação de utilidades domésticas e utensílios 
de cozinha. Design de produtos de uso diário 
criados por designers prestigiados, como 
Philippe Starck ou Naoto Fukasawa. A marca 
caracteriza-se pelo seu design icónico, e pela 
excelente qualidade inerente aos seus produtos. 
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Panela c/tampa: 92€ 
Diâmetro: 16cm
Altura: 12.7cm
Volume: 5l
Estrutura e tampa: Aço inoxidável polido

Características principais:
- Denominada a terceira série Potes&Pans da 
Alessi, seguindo a mesma linguagem das edições 
anteriores, “Cintura di Orione” e“Mami”, possuindo 
um preço mais acessível, mas mantendo a  alta 
qualidade, design e funcionalidade;
- A pega da tampa permite ser levantada com uma 
colher de pau, e o acopolamento dos utensílios;
- Os utensílios são adaptados a qualquer tipo de 
placas, incluindo indução. 

Designer:
Jasper Morrison

Panela c/tampa: 92€ 
Diâmetro: 26cm
Altura: 12.8cm
Estrutura e tampa: Aço inoxidável polido

Características principais:
- Design elegante e ergonómico;
- Acessório de vapor com design inovador;
- Adequada para todo o tipo de placas, incluindo a 
de indução.

Designer:
Elisa Giovannoni

POTS&PANS

DOMENICA

Figura 103. Panela do trem 
Pots&Pans

Figura 105. Panela 
Domenica

Figura 106. Panela 
Domenica e acessório de 
cozer a vapor

Figura 104. Trem 
Pots&Pans



II Estado de Arte  72

Penela “Marieta”: mediação intergeracional para a educação alimentar

PASTA POT

Panela c/tampa: 269€
Diâmetro: 43cm
Altura: 12.7cm
Volume: 1.9l
Estrutura: Aço inoxidável 18/10
Pega: melamina

Características principais:
- O desenho da panela permite a incorporação 
da colher na pega, até mesmo com o encaixe da 
tampa; 
- Desenho da base de apoio, para colocar o 
utensílio na hora se servir;
-Inovação de utensílio para a cofeção de massas, 
uma vez que o material permite que o amido 
da massa seja completamente absorvido pelos 
ingredientes do molho;
- Indicado para todo o tipo de placas, incluindo 
indução.

Designer:
Patrick Jouin
Chef francês Alain Ducasse

http://www.alessi.com/en

Figura 107. Panela Pasta 
Pot

Figura 108. Pormenor de 
encaixe da colher da panela 
Pasta Pot
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Knindustrie
Marca italiana que se foca exclusivamente 
no desenvolvimento de utensílios de cozinha, 
caracterizando-se pela excelente qualidade e 
funcionlidade dos produtos.
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Caçarola com incerto
Diâmetro: 20/24cm
Capacidade : 2,5/5l
Estrutura e tampa: Aço inoxidável 18/10
Coador: Aço inoxidável 18/10
Panela de vapor: Bambu

Características principais:
- O seu design elegante coloca particular ênfase no 
material através dos seus reflexos;
- Feita com aço inoxidável de elevada qualidade, 
que torna a panela muito duradoura e fácil de 
limpar;
- O código QR marcado com laser sob a tampa 
permite receber novas receitas diretamente no 
smartphone;
- Indicada para qualquer tipo de placa, incluido a 
de indução.

INOSSIDABLE

Figura 109. Trem 
Inossidable

Figura 110. Panela 
Inossidable com acessórios 
de cozer a vapor

Figura 111. Panela 
Inossidable com acessórios 
de cozer a vapor

Figura 112. Panela KnPro 
Transparent

Figura 113. Panena 
KnPro Transparent com 
acessórios

Panela: 130€
Diâmetro: 24cm
Altura: 19,5cm
Estrutura: Vidro borosilicato resistente à chama.
Pegas: Aço inoxidável

Características principais:
- Panela caracteriazada pela sua transparência, 
que confere uma experiência diferente no ato de 
cozinhar;
- A sua transparência confere uma forma simples 
à panela, deixando assim como protagonistas as 
formas, cores e os movimentos dos alimentos 
colocados na panela;
- Devido ao seu material, não é apropriada para 
utilização no fogão de indução.

Designer:
Rodolfo Dordoni
http://www.knindustrie.com

KNPRO
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Coleção de potes, panelas, e caçarolas
Estrutura: Aço inoxidável, Alumínio
Tampa: Aço inoxidável, Vidro

Caracteristicas principais:
- Utensílios desenhados com dupla funcionalidade, 
com o propósito de confecionar os alimentos, e 
servi-los na mesa com elegância;
- Utensílios são constituidos por uma combinação 
de camadas aço inoxidável- aluminio- aço 
inóxidável 18\10, com revestimento em bronze, 
garantindo uma boa condução térmica, ao 
mesmo tempo que confere um aspeto elegante e 
sofisticado;
- Adquada para todos os tipos de placa, incluindo 
indução.

Designer:
Rodolfo Dordoni

http://www.knindustrie.com

FOODWEAR

Figura 114. Panela 
Forbluffad

Figura 115. Caçarola 
Forbluffad

Figura 116. Tampa da 
panela Forbluffad

Figura 117. Caçarola 
Forbluffad com acessório

Figura 118. Caçarola 
Forbluffad com acessórios
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Zani & Zani
Marca italiana, que iniciou a sua atividade 

em 1963, especializada na produção de louça 
e utensílios de cozinha de aço inoxidável. Os 
seu produtos apresentam excelente qualidade 
e caracterizam-se pelo seu design clássico 
irreverente.
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Figura 119. Panela Ligth

Figura 120. Panela Ligth 
com conjunto de acessórios

Figura 121. Panela Ligth e 
acessório de cozer a vapor

Figura 123. Panela Base 
Black

Figura 122. Trem Base 
Black

Panela com tampa
Diâmetro: 22cm
Altura: 10cm
Estrutura e tampa: Aço Inoxidável

Características principais:
- Utensílios desenhados com o propósito de 
encaixarem uns nos outros; 
- Aspeto elegante e sofisticado;
- A pega da tampa permite o encaixe na panela, 
quando esta está aberta;
- Adequada para todos os tipos de placa, incluindo 
indução.

Designer:
Zani&Zani

Trem de cozinha
Estrutura e tampa: Aço Inoxidável revestido com 
material antiaderênte

Características principais:
- Desenho elegante e sofisticado;
- Pegas de dimensão elevada, para a 
adaptabilidade a vários utilizadores;
- Adequada para todos os tipos de placa, incluindo 
indução.

Designer:
Enzo Mari

http://www.zaniezani.it

LIGTH

BASE BLACK
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Sambonet
Reconhecida marca Italiana, criada em 1932 

por Giuseppe Sambonet. Caracteriza-se pelo 
seu design inovador e irreverente e pela criação 
de novas soluções. Os seus produtos apresen-
tam boa qualidade, e bons acabamentos.
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Trem de cozinha
Estrutura e tampa: Aço Inoxidável
Pegas: Borracha de silicone

Características principais:
- As pegas em silicone permitem uma utilização 
confortável;
- O fato da pega da tampa possuir uma forma 
plana, pemite o apoio da panela em cima, e 
também que esta se prenda na própria panela;
- A tampa em vidro permite ver o conteúdo da 
panela, sem esta ser retirada;
- Fundo térmico, que permite uma distribuição 
uniforme de calor;
- Adequada para todos os tipos de placa, incluindo 
indução.

Designer:
Sambonet

http://sambonet.it/en

RED 12 O’CLOCK 

Figura 124. Trem Red 12 
O´Clock

Figura 125. Trem Red 12 
O´Clock

Figura 126. Caçarora Red 
12 O´Clock
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Eva Solo
Marca, que desenvolve utilidade domésticas 

e utensílios de cozinha. Desenvolveu apenas 
uma linha de panelas, que é marcada pela 
funcionalidade e simplicidade de utilização. Os 
seus produtos apresentam excelente qualidade.
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Panela e tampa: 139,95€
Diâmetro: 22cm
Capacidade : 5l
Estrutura: Aço Inoxidável
Tampa: Borracha de silicone e vidro

Características principais:
- Coador integrado permite escorrer a água de 
forma fácil;
- A tampa permite diferentes posições conforme a 
confeção realiza;
- A tampa em vidro permite ver o conteúdo da 
panela, sem esta ser retirada;
- Fundo térmico, que permite uma distribuição 
uniforme de calor;
- Adequada para todos os tipos de placa, incluindo 
indução.

Designer:
Eva Solo

http://www.evasolo.com/

GRAVITY

Figura 128. Trem Gravity

Figura 129. Posição da 
tampa da panela Gravity

Figura 127. Panela Gravity
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Makoto 
Koizumi

Designer japonês
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Panela, tampa e acessório: 176 €
Capacidade : 5,7l
Estrutura e tampa: Aço Inoxidável revestido a 
esmalte branco
Pegas: Madeira

Características principais:
- Utensílio prático e bonito, fácil de lavar devido ao 
seu acabamento em esmalte;
- O acessório de cozer massa permite a facilidade 
de escoamento;
- Conjunto de colheres inspiradas em formas 
orgânicas, cada uma com uma função específica.

Designer:
Makoto Koizumi

http://shop.nalatanalata.com

KAICO KITCHENWARE

Figura 130. Trem Kaico

Figura 131. Panela Kaico 
com acessório de cozer 
massa

Figura 132. Colher em 
utilização

Figura 133. Conjunto de 
colheres
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Utensílios 
crianças
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Raspador: 7,40€ 
Estrutura: Aço inoxidável

Características principais:
- Pequeno ralador projetado para as crianças 
usarem confortavelmente, grande o sufeciente 
para ralar profundamente; 
- A forma em pirâmide e a base em material 
antiaderente garante boa estabilidade durante a 
utilização do produto;
- Com 4 tipos de lâminas;
- Lavável na máquina de lavar.

http://www.howwemontessorishop.com/

Cortador: 2€ 
Estrutura: Aço inoxidável
Pega: Plástico

Características principais:
- Cortador desenho para crianças, para que estas o 
possam utilizar confortávelmente;
- A pega permite o apoio das duas mão de forma a 
garantir a execução da tarefa;
-Lavável na máquina de lavar. 

http://www.howwemontessorishop.com/

FIRST GRATER

CRINKLE CUTTER

Figura 134. Raspador First 
Grater

Figura 135. Raspador First 
Grater em utilização

Figura 136. Cortador 
Crinkle Cutter

Figura 137. Cortador 
Crinkle Cutter em utilização

Figura 138. Cortador 
Crinkle Cutter em ulilização
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2.4.3 Técnicas de confeção versus 
tipologia de panelas

“Cooking it´s about making delicious things happen with 

science.” (Lopez-Alt, 2015)  

A confeção transforma alimentos no estado natural em 
alimentos de melhor paladar, maior segurança e facilidade 
de ingestão, uma vez que durante a confeção, perderam os 
microorganismos. Segundo Lopez- Alt (2015), em termos 
técnicos, cozinhar consiste na transferência de energia e 
na aplicação de calor,  provocando a mudança estrutural 
das moléculas, originado reações químicas que alteram 
texturas e sabores dos alimentos. Consequentemente, os 
alimentos sofrem modificações nutritivas que dependem, 
entre outros fatores, do tipo de alimentos, do volume e 
tipo de líquidos utilizados, da duração e temperatura do 
aquecimento, da quantidade das porções, do método culinário 
e dos utensílios utilizados. Não é ao acaso que “ Um mau 
cozinheiro culpa sempre os seus utensílios.” (Lopez-Alt, 2015), 
pois quando estes não são utilizados de maneira adequada, 
as consequências refletem-se no resultados final dos seus 
cozinhados.

A gastronomia é composta por diversos métodos de 
confeção, e para cada um deles existem utensílios próprios, 
uns mais específicos e outros mais versáteis. Assim sendo, é 
importante contextualizar os diferentes utensílios disponíveis 
no mercado, e definir uma tipologia, consoante o tipo de 
confeção, de forma a perceber qual o propósito das geometrias 
e materiais praticados, que ao longo da história terão 
sofrido alterações. É necessário explorar a arte de cozinhar, 
estudar quais os tipos de confeção existentes, e as premissas 
associadas. Desde cozer, bringir, saltear, fritar, guisar, estufar, 
etc, o número de hipóteses da confeção é bastante alargado. É 
possível a sua distinção consoante o meio de transferência de 
calor, entre o utensílio e os alimentos, durante o processo de 
cozimento, variando entre a água e a gordura. 

A água como meio de transferência de calor, permite obter 
pratos saudáveis sem a adição de gordura, conseguindo ainda 
conservar os nutrientes. Cozer (Figura 139) é um método 
clássico e rápido, uma vez que com uma simples panela 
com água fervente, é possível cozinhar vários alimentos, 
especialmente hortícolas (Myhrvold, Young e Bilet, Volume 

Figura 139. Confeção de 
vegetais
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2, 2011). Este método, implica temperaturas mais suaves e 
maior tempo de confeção, conseguindo preservar um maior 
número de nutrientes. O método de cozer a vapor dispõe os 
alimentos sobre água a ferver, permitindo a diminuição de 
perdas de nutrientes, uma vez que estes não estão em contato 
com a água, ao abrigo do ar, preservando os constituintes, os 
sabores, as cores e texturas dos alimentos.

“Because boiling water moves chaotically, it conducts heat into 

the surface of the food two to three times fast as stagnant water a few 

degrees cooler does.” (Myhrvold, Young e Bilet, Volume 2, 2011) 

Como referido, a água a ferver cozinha muito mais depressa 
os alimentos, uma vez, que transmite calor de forma mais 
eficiente do que o ar, provocando um aumento rápido da 
temperatura do cozinhado, sendo difícil o acerto com o ponto 
de cozedura perfeito. 

A gordura como meio de transferência de calor permite 
obter pratos de forma rápida com sabor apurado. Saltear 
(Figura 140) é um método que tem como objetivo a confecção 
rápida dos alimentos, preservando e realçando o sabor 
destes, com a adição de pouca gordura. Este recorre a um 
utensílio apropriado bem quente, que garanta uma boa 
condução térmica, de forma uniforme e rápida, para o calor 
não seja dissipado através do ar. A velocidade de cozedura dos 
alimentos depende da quantidade de calor fornecido para a  
superfície dos alimentos,  e do tempo que este leva a  fluir até 
ao centro da comida. No centro dos alimentos o calor flui mais 
devagar em comparação com a sua superfície, desta forma é 
fundamental que os alimentos sejam cortados uniformemente, 
em pedaços pequenos, de forma a sofrerem uma cozedura 
rápida e idêntica (Myhrvold, Young e Bilet, Volume 2, 2011). 
Estas panelas são geralmente ampla e rasas com lados 
ligeiramente inclinadas, maximizando a transferência de calor 
entre a panela e a fonte de energia térmica. Também garantem 
uma larga superfície, permitindo que os líquidos dos alimentos 
acumulados evaporem rapidamente. Os lados ligeiramente 
inclinados proporcionam a facilidade de agitação dos alimentos 
em movimentos circulares, sacudindo a panela para a frente 
e para trás. Estes movimentos permitem o controlo eficiente 
do calor mantendo a panela sob-aquecida, garantindo que o 
processo de confeção seja controlado.

Referente ao material destes utensílios, o mercado 
disponibiliza uma grande variedade de opções, desde 

Figura 140. Saltear legumes
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cobre, alumínio, aço inoxidável, aço de carbono ou ferro, 
com diferentes espessuras e diferentes revestimentos 
antiaderentes. Contudo, esta variação de materiais não surte 
uma diferença substancial, dado que a técnica de saltear tolera 
pontos quentes e pontos frios uma vez que alimentos estão em 
constante movimento, sendo apenas importante a adequação 
do tamanho à quantidade de alimentos a confecionar. 

Existem ainda métodos de confeção de combinam a água 
e a gordura como meio de transferência de calor. Estes 
métodos, como estufar (Figura 141) ou guisar, consistem na 
cozedura de alimentos lentamente numa pequena quantidade 
de líquido (caldo, vinho ou água), num tacho tapado, originado 
assim a obtenção de refeições suculentas. A fonte de calor 
deve estar numa potência baixa, para que o preparado não 
atinja temperaturas demasiado altas, de forma a preservar 
e evitar a degradação das gorduras, e ajudar a maximizar os 
benefícios para a saúde dos produtos cozinhados, uma vez que 
os nutrientes que escapam para o líquido do cozinhado, são 
integralmente aproveitados no molho. 

Estas panelas são geralmente largas com paredes verticais 
com altura ligeiramente inferior ao próprio diâmetro. Possuem 
duas pequenas pegas laterais, uma tampa pesada e bem 
ajustada para conservar o calor e não deixar sair os vapores de 
cozedura dos alimentos, maximizando a transferência de calor.

Para este tipo de confeção lenta, um material com uma 
baixa condutividade térmica é o ideal, uma vez que resiste 
e mantém a diferença de temperatura entre o exterior e o 
interior mais facilmente, mantendo o líquido do conteúdo a 
evaporar lentamente. A principal forma de ocorrer a perda de 
água é através dos vapores espalhados acumulados na tampa, 
sendo que se estiver bem ajustada não existe a evaporação 
da água. Se a expansão térmica do testo não corresponder à 
expansão térmica da panela, a tampa não encaixa de forma 
correta quando está quente. No entanto se a tampa for pesada 
e ajustada, o simples peso desta é sufi ciente para manter uma 
boa vedação.

Na sequência da informação apresentada no Esquema 3, as 
panelas estão classifi cadas consoante o tipo de confeção. Para 
cada uma é descrito a geometria (1); a funcionalidade (2); as 
dimensões standards (3); e os materiais tipo (4).

Figura 141. Estufar carne
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2.4.4  Análise térmica aplicada à
panela

calor (J)

“Cooking is a physical process governed by scientific laws. Most 

of those laws describe how energy moves into, within, and from food- 

and what happens to the food and as a result. Energy transferred by 

way of heat, for exemple, cause irreversible physical and chemical 

changes that transform food from raw to cooked.” (Myhrvold, Young 

e Bilet, Volume 1, 2011)

Por outras palavras, cozinhar é a transferência de energia 
desde da fonte de calor até à comida. Essa energia causa 
alterações físicas e químicas permanentes na estrutura das 
proteínas, gorduras, e carboidratos (Lopez-Alt, 2015). No 
fundo cozinhar é alcançar algumas mudanças irreversíveis 
nos alimentos, de forma controlada. (Myhrvold, Young e Bilet, 
Volume 1, 2011)

“ The distinction between heat and temperature  can be one of 

the most confusing things in the kitchen, but grasping the concept is 

essencial to helping you become a more rational cook.” (Lopez-Alt, 

2015) 

Desta forma é necessário definir os conceitos de energia 
e calor, e perceber a sua relação. Segundo Myhrvold, Young 
e Bilet (Volume 1, 2011)  “Energy is the ability to make things 

happen.”, uma vez que a energia tem a capacidade de aquecer; 
arrefecer; e transformar os sabores e as cores dos alimentos, 
esta assume várias formas, e move-se de várias maneiras. 
Está associada ao estado de movimento das partículas, 
compondo a denominada energia interna do corpo. 

Ao cozinhar, a maneira mais comum de movimento de 
energia é o calor. O calor é a energia que fluí do corpo quente 
para o corpo frio. (Barham, 2001) 

“Hoje em dia sabemos que  a temperatura é apenas um 

indicador de um estado de agitação da matéria. O seu aumento 

corresponde a uma tendência para desestabilização das 

estruturas e para a eventual perda das formas de ordem que 

estas poderiam apresentar… Em resumo diremos, que o aumento 

da temperatura corresponde ao aumento de movimento, então 

aquilo a que chamamos resistência ao calor é a capacidade das 

ligações atómicas, moleculares e intermoleculares resistirem, sem 

quebrar, ao aumento da agitação das partículas que mantém 

ligadas.“(Manzini, 1993)
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A temperatura é o sistema de medida que quantifica a 
energia existente no sistema. A temperatura de um sistema 
depende, não só da quantidade total de energia no corpo, mas 
também de outras características como a densidade e o calor 
específico do material. (Lopez-Alt, 2015) Quando dois corpos 
a diferentes temperaturas se tocam, o calor fluirá sempre 
do objeto com maior temperatura para o objeto com menor 
temperatura. 

A densidade é a medida que quantifica o número de 
moléculas existentes em um determinado espaço. Quanto mais 
denso o meio, mais energia necessita para uma determinada 
temperatura. Regra geral, o metais são mais densos que os 
líquido, o que significa que, um metal para atingir a mesma 
temperatura de uma líquido necessita de mais energia (Lopez-
Alt, 2015). (kg/m3)

O calor específico é a quantidade de energia necessária 
para elevar uma determinada quantidade de material a uma 
certa temperatura, o que significa que quanto maior for a 
capacidade de calor específica de um material, mais energia 
será necessária para elevar a temperatura do material (Lopez-
Alt, 2015).

Inerente ao valor de calor específico está o coeficiente de 
condutividade térmica do material, a propriedade que define a 
capacidade do material conduzir o calor.

Fluxo de calor é a taxa de calor, fornecida pela fonte 
térmica, transferida de um objeto para outro. Esta taxa está 
dependente de alguns fatores, como o bom contato dos 
diferentes corpos, a velocidade a que o fluxo de calor atravessa 
os corpos, o calor específico de cada corpo e a diferenciação de 
temperatura entre os dois corpos (Barham, 2001). 

A taxa de calor depende principalmente da diferença de 
temperatura dos dois corpos. Ao se definir o fluxo de calor de 
H (heat flow), e as temperaturas dos diferentes corpos TH (hot) 
e TC (cold), chegamos à equação: 

Como é de esperar a temperatura do corpo quente irá 
diminuir, e a do corpo frio irá aumentar, então a diferença 
de temperatura irá reduzir constantemente até os corpos 
chegarem à mesma temperatura, ou seja, até atingirem o 
equilíbrio térmico. 

temperatura (ºC)

densidade
 (kg/m3)

calor específico 
J/(kg.K)

fluxo de calor 
(W= J/s)

condutividade térmica
(W/m.k)

H = (TH -TC)
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Fonte térmica é o sistema que fornece calor continuamente, 
sem que sua temperatura varie. 

Neste caso de estudo a fonte térmica provém do fogão. 
Actualmente existem diferentes tipos de fogões que variam 
entre si na forma de produção de energia. 

O fogão a gás funciona através da combustão do gás, que 
pode ser natural ou propano. Este flui a partir da válvula 
principal até à válvula de queima de cada boca do fogão. A 
válvula de queima regula a quantidade de gás que chega a 
cada boca através de um botão de controlo. Quanto maior a 
quantidade de gás que chega à boca, maior será a chama e o 
calor transferido, e vice-versa. 

 Placa de ferro fundido, funciona com uma fonte de geração 
de energia, que tanto pode ser elétrica, ou a lenha. Quando é a 
lenha a temperatura é mais difícil de regular. 

Placa de vitrocerâmica funciona através de eletricidade, 
que gera calor através de uma resistência que se encontra no 
seu interior. Cada boca do fogão tem uma resistência de área 
correspondente ao diâmetro da boca. 

Placa de indução funciona de maneira idêntica ao de 
vitrocerâmica, a diferença é a forma como é gerada energia. 
Esta forma-se através de uma bobine que produz um campo 
eléctrico magnético que atravessa a placa e só atua na área 
que o recipiente ocupa. Este fogão só funciona com panelas 
com um fundo ferromagnético, ou com multi camadas.

Com este sistema não existem perdas de calor, pois aquece 
diretamente o recipiente, e o aquecimento é mais rápido e 
mais equilibrado para os alimentos. Para além de ser fácil de 
limpar e mais seguro, especialmente para crianças. 

A transmissão de calor entre dois corpos pode ocorrer por 
três processos diferentes: condução, convecção e radiação 
térmica (irradiação).

fonte térmica

placa de gás

placa de ferro fundido

placa vitrocerâmica

placa de indução

 métodos de 
transferência

 de calor
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A transferência de energia de um corpo sólido para outro, 
ocorre por condução térmica (Lopez-Alt, 2015). Esta consiste 
numa transferência de energia através da vibração entre as 
moléculas que constituem o sistema. Por exemplo, aquando 
uma panela de aço inoxidável com fundo térmico exposta a 
uma fonte de calor, após algum tempo, toda a superfície vai 
aquecer (Figura 142). Isso acontece pois, as partículas em 
contato com a fonte de calor, ao receberem energia, agitam-
se mais intensamente, e esse movimento vibratório intenso 
propaga-se de molécula para molécula, até alcançar a 
superfície da panela. 

Visto que os materiais apresentam diferentes propriedades 
térmicas, estes podem ser classificados como bons 
condutores ou maus condutores térmicos. Bons condutores 
são aqueles em que o processo de condução de energia é 
rápido. Contrariamente, os maus condutores são aqueles cujo 
o processo de condução é lento, ou seja são materiais com 
características isoladoras. 

No caso da culinária, os materiais que usualmente servem 
como meio condutor de calor são aqueles que constituem os 
recipientes de confeção. No caso de estudo de uma panela, 
o fluxo de calor depende da diferença de temperatura, da 
espessura do material, da área da panela, e da condutividade 
térmica (Barham, 2001).

Fluxo de calor por condução: 

H Fluxo de calor (W/m K ou cal/s.cm. °C)
k condutividade térmica do material (cal/s .cm.ºC) A área (m2)
∆T intervalo de temperatura (ºC)
∆x intervalo de espessura (m)

-Condução

- Convecção

H = kA T
x

Figura 142 Condução térmica 
no fundo da panela

A conveção térmica é o processo de transferência de 
energia de um corpo sólido para outro, por intermédio de 
um fluído (Lopez-Alt, 2015). Por outras palavras, consiste 
na propagação de calor no qual a energia térmica muda de 
um local para outro, acompanhando o deslocamento das 
partículas do meio, causado pela diferença de densidade. 
Esta propagação ocorre nos fluídos (líquidos, gases e vapores) 
em virtude de uma diferença de densidade entre partes do 
sistema.
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Considerando um líquido sob aquecimento por uma fonte 
de calor na sua parte inferior, a sua densidade é diminuída e 
por consequência então, sobe na massa líquida. Já o líquido 
da parte superior, sendo relativamente mais denso, desce. 
Assim formam-se as correntes de conveção, que consistem 
em uma corrente ascendente de líquido quente e uma corrente 
descendente de líquido frio (Figura 143).

Na cozinha, a convecção como meio de transferência de 
calor está presente nas várias técnicas de confeção, como 
cozer; estufar; salter; etc, ou seja, em todos os processos que 
envolvam a água e o ar como meio de transferência de calor. 

Os tempos de cozedura dos diferentes alimentos está 
dependente do modo como são confecionados, visto que 
dependem do coeficiente de transferência de calor por 
conveção do material que serve como meio para a cozedura do 
alimento. Por exemplo, o processo de cozedura de batatas em 
água, é mais demorado que o processo de fritura em óleo. Isto 
deve-se à temperatura máxima que o fluído consegue atingir, 
neste caso 100ºC (água) e 180ºC (óleo) (Myhrvold, Young e 
Bilet, Volume 2, 2011).

O fluxo de calor por convecção :

F fluxo de calor (W)
h coeficiente de transferência de calor por convecção (W/m2 K) 
A área da secção transversal (m2)
T temperatura (°C) 

Figura 143. Convecção térmica 
numa panela com água

F = h T = hA (TH -TC)

É a transmissão de energia entre dois sistemas, sem que 
haja contato físico entre eles. Essa transmissão ocorre através 
dos raios infravermelhos. A energia que se recebe do sol chega 
até à Terra por radiação. 

Na cozinha é aplicado este meio de transferência de energia 
de duas maneiras, na utilização do grelhador (Figura 144), em 
que o calor das brasas ou da resistência eléctrica, é conduzido 
para a superfície dos alimentos por radiação, ou na utilização 
do microondas onde o calor é transferido por radiação e este é 
absorvido pela água dos alimentos (Barham, 2001).

- Radiação

Figura 144. Radiação térmica 
num grelhador elétrico
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-Tranferêcia de calor 
versus panela com 

água em ebulição

Como síntese da informação anteriormente referida, e 
compreensão dos métodos de transferência de calor que 
ocorrem durante o processo de confeção de alimentos, foi 
realizado um esquema que representa os fenómenos ocorridos 
quando uma panela com água no seu interior, é exposta a uma 
fonte de calor (Figura 145). Desta forma, foi possível indicar os 
factores que influenciam o desempenho deste sistema. Como 
apoio a este esquema representativo, foi consultado o livro 
Modernist Cuisine (Myhrvold, Young e Bilet, Volume 1, 2011).
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Figura 145. Representação de fenómenos de transferência de calor numa 
panela com àgua em ebulição

A tampa colocada irradia  
e conduz o calor e para o 
ar, para além de retardar 
a evaporação, reduzindo a 
perda de calor e fazendo a 
água ferver mais rápido 

As bolhas são preenchi-
das com vapor, que possuí 
uma temperaura mais 
elevada que o ponto de 
ebulição da água

Evaporação, calor perdido 
em forma de vapor de 
água, arrefece a água 
ligeiramente. 

Correntes de convecção 
misturam os pontos 
quentes com os pontos 
frios, de forma rápida, 
colocando a maior parte 
da água no seu ponto de 
ebulição.

Panela superlotada faz 
com que a temperatura 
da água fique estagnada, 
dandoorigem a pontos 
frios. 

As paredes laterais 
conduzem o calor para o 
ar através de conveção

A fonte de calor emite 
radiação para todas as 
direções

Água superaquecida 
(102ºC/108ºC) ao longo do 
fundo, quando a água se 
encontra em pleno ponto 
de ebulição.

Nos fogões a gás, a 
armação do fogão, conduz 
o calor para longe da 
panela.
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- Propriedades 
térmicas dos 

materias e dos 
alimentos

Por forma a enquadrar os conceitos referentes aos 
fenómenos térmicos listados anteriormente, foi elaborada 
uma lista de materiais e de alguns alimentos com os valores 
referentes as suas propriedades térmicas (Tabela 1). Assim, 
foi possível estabelecer uma linha de comparação que define 
o desempenho de cada um deles, num sistema de confeção de 
alimentos. Como apoio a esta tabela de valores, foi consultado 
o livro Modernist Cuisine (Myhrvold, Young e Bilet, Volume 1, 
2011).
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Alumínio
Calor Específico: 910J/(kg.K)
Densidade: 2,700kg/m3

Condutividade Térmica: 120-180W/m.k

Aço Inoxidável
Calor Específico: 490J/(kg.K)
Densidade: 7,849kg/m3

Condutividade Térmica: 12,1-45W/m.k

Ferro Fundido
Calor Específico: 460J/(kg.K)
Densidade: 7,210kg/m3

Condutividade Térmica: 55W/m.k

Cobre
Calor Específico: 390J/(kg.K)
Densidade: 8,960kg/m3

Condutividade Térmica: 401W/m.k

Vidro Pyrex
Calor Específico: 84J/(kg.K)
Densidade: 2,230kg/m3

Condutividade Térmica: 1,01W/m.k

Silicone
Calor Específico: 1,460J/(kg.K)
Densidade: 0,97kg/m3

Condutividade Térmica: 0,15W/m.k

Água
Calor Específico: 4,190J/(kg.K)
Densidade: 999kg/m3

Condutividade Térmica: 0,56W/m.k

Carne
Calor Específico: 3,431J/(kg.K)
Densidade: 1,029kg/m3

Condutividade Térmica: 0,47W/m.k

Peixe
Calor Específico: 3,589J/(kg.K)
Densidade: 1,100kg/m3

Condutividade Térmica: 0,48W/m.k

Clara de Ovo
Calor Específico: 3,849J/(kg.K)
Densidade: 1,065kg/m3

Condutividade Térmica: 0,60W/m.k
Tabela 1 Propriedades térmicas 
dos materias e alimentos
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2.4.4 Materiais e tecnologias

“ A panela é um objecto elementar, cujo o princípio de 

funcionamento se manteve praticamente invariável do neolítico até 

aos nossos dias. Mas esta estabilidade tem sido expressa em vários 

materiais, em fases técnicas diferentes (do barro ao cobre, alumínio, 

ferro esmaltado, aço inoxidável, cerâmica, vidro resistente ao calor). 

Estes materiais introduziram - relativamente ao objeto de cozedura - 

incrementos de desempenho secundários, mas nem por isso menos 

significativos: leveza, facilidade de manuseamento, distribuição 

uniforme do calor, facilidade de limpeza. Até agora os plásticos 

tinham-se aproximado da área das panelas e do calor com alguma 

circunspecção. As pegas de resina termoendurecida foram, durante 

muito tempo , a guarda avançada dos materiais poliméricos no seu 

percurso em direcção ao fogo doméstico. Neste contexto, o fabrico 

de panelas antiaderentes introduziu um desempenho muito pouco 

visível apesar de extraordinariamente significativo do ponto de vista 

funcional. Eram fabricadas através de vários sistemas, sendo o mais 

divulgado o revestimento com politretafluoretileno (PTFE), que possui 

boas propriedades térmicas e produz superfícies não aderentes. 

Encontramo-nos assim perante um objeto que não mereceu título de 

primeira página como exemplo da tecnologia avançada, mas que 

é uma proposta para uma utilização inteligente dos materiais. Cada 

um dos materiais preenche da melhor forma possível a função que 

é chamado a desempenhar. O metal resiste ao calor e distribui-o, e 

camada superficial impede a aderência do conteúdo ao recipiente.” 

(Manzini, 1993)

A panela é o meio de transferência do calor proveniente da 
fonte térmica para a comida (Lopez-Alt, 2015). Assim sendo, a 
diferença existente entre a quantidade de energia que a fonte 
de calor transfere, e a quantidade de energia que realmente 
chega à comida, deve-se ao utensílio utilizado. 

É possível afirmar, que o material é um fator importante 
associado à funcionalidade do utensílio, pois tem grande 
influência no processo de confeção dos alimentos, e em fatores 
como a uniformização da temperatura e o sabor dos alimentos. 

 “Se antigamente, ser resistente ao calor era praticamente 

sinónimo de material refratário de origem argilosa, neste novo campo 

da tecnologia do fogo, a expressão resistente ao calor tornou-se 

quase um sinônimo de metal, com anos e ligas que podem resistir 

a temperaturas de centenas de graus, …, continuando a conservar 
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uma percentagem aceitável das suas propriedades mecânicas.” 

(Manzini, 1993)

A maiorias das panelas são constituídas por material 
metálico, dado que este tem associado uma boa condução 
térmica, apesar de haver uma diferenciação da eficiência com 
que conduzem o calor, dependendo das propriedades de cada 
tipo de metal. O cobre, por exemplo, caracteriza-se por ter 
uma boa capacidade de transferência de calor, proporcionando 
uma temperatura uniforme na base da panela, mesmo quando 
esta não seja aquecida uniformemente pela fonte de calor. 
Contrariamente, o aço inoxidável, é um fraco condutor térmico, 
constantemente aplicado nas pegas das panelas, pois a 
temperatura que estas atingem, quando expostas a uma fonte 
de calor, é suportada pelo homem.

Quando se refere o desempenho do material de uma 
panela, existem dois factores que se destacam: a sua 
condutividade térmica, ou seja a capacidade de distribuir 
o calor uniformemente por toda a sua superfície; e sua 
capacidade de calor específico e densidade, ou seja a 
capacidade de reter o calor e transferi-lo de forma eficiênte 
para alimentos (Lopez-Alt, 2015).

A panela perfeita, deveria ser constituída por um material 
que permita que o calor flua livremente, mas também, que 
transmita o calor uniformemente sem a existência de pontos 
quentes ou zonas frias. Uma panela constituída por um 
material com um elevado coeficiente de condutividade térmica, 
não respeita os requisitos em cima listados, uma vez que 
a energia transmitida da fonte de calor passa diretamente 
para o fundo da panela e para a comida, não existindo uma 
distribuição uniforme de calor (Myhrvold, Young e Bilet, 
Volume 1, 2011). As panelas de cerâmica, por exemplo, tem 
a capacidade de cozinharem rapidamente, uma vez que este 
material é um mau condutor térmico e dessa forma armazena 
mais energia do que os metais.

A melhor constituição das panelas advém da combinação 
de materiais, uma vez estes conferem ao utensílio um melhor 
desempenho quer em termos de condução e uniformização 
de calor quer em termos de limpeza e resistência. Segundo 
Peter Barham (2001), as melhores panelas de aço inoxidável, 
são constituídas por diferentes camadas. A combinação de 
materiais pode variar em 2 a 3 constituintes, sem contar 
com as respetivas pegas das panelas. Desde alumínio ou 



II Estado de Arte  100

Penela “Marieta”: mediação intergeracional para a educação alimentar

ferro fundido revestido com uma camada anti-aderente, que 
evita que os alimentos colem à panela, facilitando a limpeza 
e evitando a contaminação dos alimentos com minerais 
provenientes do metal. Outra combinação muito comum, e 
praticada nos produtos de baixo custo, é uso de um recipiente 
constituído por aço inoxidável com fundo em alumínio, que 
confere ao produto uma uniforme condução de calor. Outra 
solução, um pouco mais dispendiosa, é a combinação de 
materiais em várias camadas, que variam entre cobre, aço 
inoxidável e alumínio. Este método apelidado de multidisk, 
proporciona melhores resultados, dado que o calor é 
distribuído uniformemente por todo o recipiente inclusive as 
paredes laterais. 

Panelas de vidro conseguem resistir á intensidade de calor, 
pois tem uma fraca condutividade térmica e caracterizam-se 
pela sua fragilidade, por isso não são indicadas para serem 
utilizadas em cozinha profissional. 

Outra consideração importante, é a espessura da base e 
das paredes da panela. As panelas com fundo de espessura 
elevada tendem a propagar o calor transferido da fonte de 
calor de forma mais uniforme, fazendo com que a panela 
mantenha uma temperatura alta, por um maior período de 
tempo, embora o controlo de temperatura seja mais difícil, 
aquando da necessidade de variações rápidas de temperatura. 
Regra geral este tipo de panelas caracteriza-se pela sua 
maior durabilidade, em relação às panelas com espessuras 
mais finas, que muitas vezes distorcem sob o calor ou são 
prejudicadas por desgaste em geral (Myhrvold, Young e Bilet, 
2011).

O alumínio é um metal caracterizado pela sua leveza, 
resistência à corrosão, e elevada condução térmica. Esta 
capacidade de distribuir o calor uniforme e rapidamente faz 
do alumínio um dos metais mais utilizados nos utensílios de 
cozinha (Ikea, [s.d.]).  Em contrapartida, é um material de baixa 
densidade, o que significa que necessitaria de ter uma elevada 
espessura para reter uma quantidade considerável de calor 
(Lopez-Alt, 2015). Em comparação com o aço inoxidável, o 
alumínio é relativamente suave e não muito resistente a riscos. 
Por esta razão, os tachos e panelas devem ser manuseados 
com cuidado, devendo ser utilizados apenas utensílios em 
plástico ou madeira. 

- Alumínio
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Atualmente todos os utensílios em alumínio são fornecidos 
com algum tipo de tratamento de superfície (revestimento 
anti-aderente) ou anodizados, de forma a neutralizar as 
desvantagens do alumínio. 

Os tachos e panelas de alumínio sem tratamento de 
superfície são reativos, o que significa que facilmente 
perdem a cor ou dão aos alimentos um sabor desagradável. A 
descoloração dos utensílios ocorre quando o alumínio reage 
com o oxigénio, oxidando. Este fator forma uma película muito 
fina que se dissolve quando exposta a determinados agentes 
como, água quente, alimentos e detergentes de lavar loiça. 
No entanto, este tipo de problema só ocorre em utensílios de 
alumínio sem tratamento superficial. 

Um bom tacho ou panela em alumínio necessita de conter 
uma grande quantidade de material, garantindo paredes e 
uma base espessas, para a maior concentração de calor, e 
distribuição uniforme (Ikea, [s.d.]).

- Condução eficiente de calor, de forma rápida e uniforme, 
poupando energia e evitando que os alimentos queimem;
- Devido ao seu peso, torna os tachos e panelas fáceis de 
manusear;
- Resistente à ferrugem. 

- Não é indicado para máquina de lavar loiça;
- Não pode ser utilizado em placas de indução;
- Se o material não sofrer tratamento torna-se bastante 
aderente. 

O alumínio anodizado é reforçado por meios elétricos através 
de um processo electroquímico, pelo qual o material passa 
a ter um revestimento de óxido duro e denso. A oxidação 
altera a estrutura das moléculas de alumínio torna-se 
mais forte do que o aço, mas sem afetar a condução de 
calor. Este tratamento imita o processo de oxidação, que 
ocorre naturalmente no metal, a diferença reside no fato da 
anodização reforçar a película de óxido de modo a torná-la 
10 a 12 vezes mais forte do que a película de óxido natural. 
Este processo não deve ser confundido com o revestimento 
antiaderente, que é aplicado na superfície das panelas de 
alumínio. 

Ao anodizar, os tachos e panelas mantém todas as 

vantagens

desvantagens

- Alumínio 
anodizado
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vantagens

vantagens

desvantagens

- Aço Inoxidável

propriedades positivas do alumínio puro (condução de 
calor rápida e uniforme, etc.), enquanto que neutralizam as 
propriedades negativas, uma vez que anodização “sela” a 
superfície, impedindo a descoloração ou transferência do 
sabor a metal para os alimentos. No entanto, este material 
continua sensível a ácidos, e a película de óxido anódico pode 
desaparecer se alimentos como molho de tomate ou sumo de 
laranja, permanecerem no recipiente por um longo período de 
tempo (Ikea, [s.d.]). 

Os tachos e panelas em alumínio anodizado são adequados 
para quase todos os tipos de cozinhados, incluindo os pratos 
delicados, por exemplo, à base de farinha e/ou leite. 

- Condução eficiente de calor, de forma rápida e uniforme, 
poupando energia e evitando que os alimentos queimem;
- Elevada resistência e durabilidade da superfície;
- Resistente à ferrugem. 

-Não é indicado para máquina de lavar loiça; o detergente pode 
danificar a superfície;
- Utensílios em metal com pontas afiadas não devem ser 
usados, já que podem arranhar o produto;
- Pode ser utilizado em qualquer tipo de placa/fogão. 

Aço inoxidável é um termo coletivo que denomina as ligas 
de aço inoxidável, que são constituídas por cromio, ferro e 
níquel. Dependendo da quantidade dos diferentes agentes, o 
material obtém diferentes propriedades, como flexibilidade ou 
proteção contra corrosão. O aço mais aplicado   nos utensílios 
de cozinha é o aço inoxidável austenítico, denominados por AISI 
304 18/10, que contém nominalmente 18% de crómio e 8-10% 
de níquel. Este é o mais adequado para o contato alimentar. 
(Ikea, [s.d.])

- Resistente ao impacto, duradouro, conferindo aos utensílios 
um longo período de vida. Se forem devidamente utilizados, 
mantém o seu aspeto novo por muito tempo. 
- Fácil de limpar, pois podem ser lavados na máquina de lavar 
loiça e resistem a uma limpeza intensa (incluindo esfregar), 
com exceção dos utensílios com revestimento antiaderente. 
- Não reage a ingredientes ácidos (por exemplo, vinho, vinagre, 
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limão ou tomate), o que significa que a superfície do tacho ou 
da panela permanecerá inalterada;
- Resistente à ferrugem;
- Pode ser utilizado em qualquer tipo de placa/fogão. 

- Como consequência da fraca condução de calor do material, 
o tacho ou a panela aquece de forma relativamente lenta, a 
temperatura é de difícil ajuste, pelo que os alimentos podem 
facilmente queimar ou colarem à base;
- Água calcária, água salgada, limão e vinagre podem deixar 
manchas no metal, podendo ser evitadas ao secar o utensílio 
de imediato após a lavagem; ao não adicionar sal até que a 
água comece a ferver. 

O aço inoxidável é um dos materiais mais resistentes 
à ferrugem, ao calor e ao impacto, sendo também muito 
duradouro. É, portanto, muito adequado para a produção 
de utensílios de cozinha. A única desvantagem inerente é a 
fraca condutividade térmica. Esta pode ser compensada de 
duas formas. O modo mais eficaz (mas também mais caro) o 
fabrico de todo o utensílio em três ou mais camadas através da 
tecnologia multidisk (Figura 146). Isso significa que um metal 
com elevada capacidade de condução de calor (por exemplo, 
alumínio) é laminado entre duas camadas de aço inoxidável. 
Este material combinado atravessa todo o tacho ou panela, 
tornando-o espesso, mas com melhores propriedades de 
condução do calor do que o aço inoxidável maciço. A espessura 
também é benéfica, uma vez que distribui uniformemente o 
calor pelo tacho minimizando o risco de os alimentos colarem 
no fundo (Ikea, [s.d.]).

Outra forma de equilibrar as fracas propriedades de 
condução de calor do aço inoxidável é a aplicação de fundo 
térmico (Figura147). A panela é constituída por aço inoxidável, 
com uma placa alumínio no fundo, revestida por outra placa 
aço inoxidável (em aço de crómio, para funcionar bem numa 
placa de indução). Assim, o utensílio obtém uma base com três 
camadas, de aço inoxidável – alumínio – aço inoxidável (Ikea, 
[s.d.]).

O aço carbono é, maioritariamente em tachos tipo wok. Este 
não é inoxidável devido ao baixo teor de crómio, e por isso, é 
fornecido com um revestimento anti-aderente para melhorar 

desvantagens

Aplicabilidade
 nas panelas 

Aço Inoxidável

Alumínio

Aço Inoxidável

Alumínio

Figura 146. Representação da 
tecnologia Multidisk

Figura 147. Representação da 
tecnologia fundo térmico

- Aço de Carbono
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as propriedades do utensílio (Ikea, [s.d.]).
O cobre é um metal que oferece uma elevada condutividade 

térmica, sendo um excelente material para aplicar nos 
utensílios de cozinha. O único entrave é o seu custo elevado 
da matéria prima, apesar das peças apresentarem uma boa 
durabilidade. O uso este material nos utensílios de cozinha 
é quase exclusivamente limitado ao campo profissional. É 
importante destacar que o cobre não é adequado ao contato 
alimentar e é geralmente coberto com uma camada de 
estanho, ou então, combinado com o aço ou alumínio (Italian 
National Association of Dietitians, 2006).

O ferro fundido é um dos materiais utilizados há mais 
tempo para produzir tachos e panelas. É duradouro e possui 
excelentes propriedades para alourar e fritar. Estes utensílios 
aquecem lentamente, mas, em contrapartida, armazenam e 
conservam o calor por um longo período de tempo, garantindo 
vantagem na preparação de pratos cozinhados lentamente. Os 
tachos e panelas em ferro fundido podem ser esmaltados ou 
sem tratamento (Ikea, [s.d.]). 

O ferro fundido sem tratamento é constituído por 100% 
ferro, o que significa que pode corroer, se não for tratado 
adequadamente. Portanto, é importante preparar o utensílio 
antes de utilizar, de forma que as cavidades microscópicas na 
superfície de metal serem preenchidas, tornando a superfície 
lisa; e secar a panela imediatamente após a lavagem e oleá-la 
regularmente. Outra desvantagem, é o facto de o material ser 
reativo ao contato com alimentos ácidos (por exemplo, limão e 
tomate)(Ikea, [s.d.]). 

O ferro fundido esmaltado possui um revestimento de 
esmalte de porcelana dura, que proporciona um acabamento 
permanente, que não exige qualquer preparação antes da 
utilização, e impede que o ferro reaja a alimentos ácidos. 

Podem ser utilizados dois tipos de esmalte: brilhante ou 
mate. O esmalte brilhante possui uma superfície uniforme 
e firme, é sensível a mudanças bruscas de temperatura, 
podendo rachar. O esmalte mate é poroso, pelo que deve 
sempre, ser tratado com óleo antes e depois de utilizar. 
Contudo, não exige um tratamento tão extensivo como o ferro 
fundido sem tratamento (Ikea, [s.d.]).

-Indicado para pratos de carne, pois garante que estes fiquem 

- Cobre

- Ferro Fundido

vantagens
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com um agradável aspeto dourado;
- Indicado para pratos que exigem cozedura lenta, pois o 
material conserva o calor em lume brando;
- Material duradouro e resistente;
- Conduz o calor uniformemente, ajudando a alourar os 
alimentos de forma homogénea;
- Risco reduzido da comida queimar ou colar, desde que o 
utensílio tenha o tratamento prévio adequado;
- Pode ser utilizado em qualquer tipo de placa/fogão. 

- Não é indicado para máquina de lavar loiça;
- O ferro fundido sem tratamento pode corroer se não for 
devidamente tratado;
- O ferro fundido sem tratamento é reactivo, pelo que não deve 
ser usado com alimentos ácidos que facilmente adquirem o 
sabor ou a cor do metal;
- Difícil de manusear, devido ao seu elevado peso;
- Pode rachar se sofrer um impacto forte.

O vidro de borosilicato, ou Pyrex, é um material 
particularmente adequado para utilização em contato com 
substâncias alimentares. As suas vantagens incluem inércia 
química, a transparência e a resistência ao calor, tornando-o 
ideal para a aplicação em utensílios de cozinha. No entanto, 
o vidro não é um bom condutor térmico, para além de frágil e 
pouco resistente a mudanças bruscas de temperatura. (Italian 
National Association of Dietitians, 2006)

O processo de fabrico é um factor importante que deve 
ser conciliado com o processo de conceptualização do 
produto, pois a geometria do produto e o processo de fabrico 
estão dependentes um do outro. Dependendo do processo 
implementado, as suas limitações condicionam a geometria do 
utensílio, que tem de respeitar alguns fatores.

 Neste caso projetual, a matéria-prima utilizada, 
maioritariamente, concentra-se nas ligas metálicas, e os 
processos habitualmente utilizados variam entre laminagem 
e consequentemente estampagem, ou então fundição. Estes 
processos referem-se apenas ao corpo principal da panela/
tacho e as tampas. 

As pegas possuem uma maior variância de processos visto 

desvantagens

- Vidro

2.4.5 Processos de fabrico
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que a gama de materiais utilizados é mais alargada, variando 
desde polímeros a metais. 

Vários processos de fabricos estão envolvidos na construção 
de um produto. No caso da maioria dos utensílios, a base 
do produto é a chapa de alumínio ou aço inoxidável. A chapa 
mais tarde vai sofrer conformação mecânica através da 
estampagem para obtenção de forma. Para a assemblagem do 
resto dos componentes, pegas, o produto passa por processos 
de furação e soldadura. Dependendo do design do produto, 
a fixação das pegas pode variar entre rebites, parafusos ou 
soldadura. 

A laminagem é um dos processos de fabrico mais 
importantes do mundo industrial. A grande maioria dos 
produtos de metal produzidos hoje em dia passam por este 
processo. A operação de laminagem consiste na deformação 
plástica do metal através de forças de compressão, que 
acontecem quando uma placa de metal é forçada a passar dois 
cilindros que giram em sentido opostos continuamente (Figura 
148). Estas forças atuam para reduzir a espessura do metal 
e para modificar a sua estrutura granular. Além de reduzir a 
espessura, os rolos também atuam para alimentar o material 
de trabalho, à medida que giram em sentidos opostos entre 
si. Para além de um método para chegar a geometrias úteis, o 
processo de laminagem serve também para criar propriedades 
desejadas nos materiais processos (Manufacturing Process, 
[s.d.]). 

As panelas que são projetadas para ter um melhor 
desempenho de distribuição de calor, são compostas por 
2 ou 3 materiais diferentes, e denomina-se de multidisc. A 
combinação mais usual é a de aço inoxidável com alumínio, 
através de 3 camadas, em que o alumínio fica entre duas 
camadas de aço inoxidável (Figura 149).

A estampagem é um processo de conformação mecânica, 
normalmente realizada a frio. A matéria utilizada é a chapa 
plana, que é submetida a transformações para obtenção da 
geometria pretendida. As operações básicas da estampagem, 
como o corte, o dobramento e a estampagem profunda, 
acontecem devido à plasticidade dos metais. A estampagem é 
feita através de prensas, mecânicas ou hidráulicas. As prensas 
mecânicas são utilizadas nas operações de corte, dobragem ou 
estampagem rasa. Já as presas hidráulicas são utilizadas no 

- Laminagem 

- Conformação por 
estampagem

Figura 148. Processo de 
laminagem

Figura 149 Processo de 
laminagem Multidisk
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processo de estampagem profunda. A prensa de estampagem 
é constituída pelo punção, que é preso na parte superior e 
efetua movimentos de subida e descida; e pela matriz presa 
na parte inferior. Para obtenção de forma da chapa, o punção 
desce, exerce uma força contra a matriz, e empurra o material 
para dentro da abertura desta (Figura 150). Assim, a forma da 
peça é definida pelo formato do punção e pela matriz (Oliveira, 
2007). 

No caso das panelas, após o processo de estampagem 
profunda, acontece o processo de recorte por estampagem, 
que serve para cortar o excedente do material da peça. Após 
esse processo é aplicado o acabamento nas beiras através do 
processo de rebarbação. 

Nas panelas constituídas apenas por uma camada de aço 
inoxidável, é colocado um fundo térmico, constituído por uma 
placa de alumínio, que pode variar até 3mm, e por uma placa 
de aço inoxidável para revestir. Estes materiais são ligados 
ao fundo da panela através do processo de soldadura por 
impacto, que consiste no impacto e aquecimento do alumínio 
(Manufacturing Process, [s.d.]). 

A união das pegas ao corpo da panela pode ser feita por 
vários processos. Se as pegas forem em aço inoxidável, a 
união é feita através de soldadura, ou rebites, mas caso sejam 
constituídas por outro material, como baquelite, estas são 
unidas através de parafusos.

A fundição é o processo em que as ligas metálicas em 
estado líquido (fundido) são vazadas em um molde para 
a fabricação dos mais variados tipos de peças. Os metais 
utilizados para a produção de panelas ou tachos através deste 
processo são o ferro e o alumínio, embora o ferro seja mais 
usual. 

A fundição pode dar origem a peças acabadas, com a sua 
geometria final, ou não. De modo geral, as peças fundidas 
passam por processos de acabamento como, corte de canais; 
usinagem; rebarbação; ajustes dimensionais; e soldagem 
(Manufacturing Process, [s.d.]).

Existem diferentes processos de fundição, os mais comuns 
são: fundição por gravidade; fundição por centrifugação; 
fundição sob pressão; e fundição de precisão. Cada uma 
delas é adaptada a determinadas exigências de qualidade, 

- Fundição

montagem do produto

matriz

punsão

Figura 150. Processo de 
estampagem
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custo ou tempo, mas a base do processo é igual para ambas 
(Manufacturing Process, [s.d.]). 

 O modelo da peça pretendida, é usado para dar forma 
ao molde do tipo não permanente, em areia, que mais tarde 
dará origem ao fundido. Os modelos podem ser de madeira, 
plástico, metal ou mesmo de cera.

Os machos servem para formar canais ou furos em 
peças que precisão de ser vazadas. Estes são feitos num 
material resistente, suficiente para suportar o processo de 
vazamento do metal fundido, mas por outro lado, quebrável 
após o processo de solidificação e esfriamento do metal, para 
que possa ser retirado da peça. No caso das panelas, não é 
necessário este tipo de peças devido à geometria das peças. 

Os moldes são o negativo da peça a ser produzida e o tipo 
de material com que são feitos depende do processo que será 
utilizado. No caso das panelas e tachos o material utilizado 
pode variar entre areia sintética, composta por uma mistura de 
areia, argila e água; areia verde, que contém areia silicosa; e a 
areia seca, utilizada quando se precisa de peças com melhor 
acabamento ou estabilidade dimensional, contendo aditivos 
que melhoram suas propriedades (Manufacturing Process, 
[s.d.]).

Na produção de panelas é utilizado o processo de fundição 
por gravidade, dado que é o processo mais barato e requer 
menos recursos. Nesse processo de preparação do molde 
é necessário colocar dois canais, o de vazamento e o de 
alimentação. Após o aquecimento e secagem do molde de 
areia, o modelo é retirado e é vazado o metal fundido que 
formará a peça. Após a solidificação o molde é partido, para 
que a peça possa ser retirada (Manufacturing Process, [s.d.]). 

Os moldes também podem ser em metal (permanentes), 
ou mistos, com partes permanentes e partes temporárias, que 
são partidas após a solidificação do fundido. O processo de 
fundição com uso de moldes permanentes de metal permite a 
produção de milhares de peças com um único molde que deve 
ser feito de um metal com ponto de fusão maior que o metal da 
peça a ser produzida. Devido ao seu custo elevado, os moldes 
em metal são utilizados apenas para produções em série. 

No casos dos tachos e das panelas, as peças são finalizadas 
com a aplicação de uma camada protetora, tanto no interior 
como exterior da peça. Essa camada varia entre esmalte, ou 
material antiaderente. 

modelo

macho

molde
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Foi realizada uma análise a algumas panelas, com a 
intenção de perceber quais as soluções técnicas existentes, 
e os seus problemas. Não só os problemas associados á 
utilização das panelas foram analisados, mas também foram 
estudados os seus sistemas de encaixe e fixação das pegas 
(Figura 151 e 152), para daí extrair alguma aprendizagem para 
o desenvolvimento do produto. Nas imagens à esquerda e 
abaixo, é possível observar algumas das soluções analisadas. 
No caso da panela do Ikea da Figura 155 à 158, observa-se 
que a pega é fixa ao recipiente através de rebites. Apesar de 
ser uma solução bastante segura, pois garante que a pega não 
cai, como no caso das Figuras 153 e 154, esta detém alguns 
problemas de manutenção, uma vez que na parte interior do 
recipiente os rebites estão salientes, o que dificulta a limpeza 
pois é frequente a acumulação de comida. 

No caso da panela da Figura 153, o parafuso que prende a 
pega ao recipiente acabou por enferrujar ao longo do tempo de 
utilização e consequentemente a pega desprendeu-se. 

2.4.6 Soluções técnicas

Figura 151. Pega da panela 
FÖRBLUFFAD desmontada

Figura 152. Sistema de 
fixação da pega ao testo da 
panela FÖRBLUFFAD

Figura 153. Panela com 
problema de utilização

Figura 154. Pormenor de 
ligação entre panela e pega

Figura 157. Pormenor de 
ligação entre a tampa e a 
pega

Figura 158. Pormenor de 
ligação entre a panela e 
pega

Figura 155. Pormenor de 
ligação entre a tampa e a 
pega interior

Figura 156. Pormenor de 
ligação entre penela e pega,
interior
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Para que a proposta esteja enquadrada segundo a 
legislação portuguesa, existe um conjunto de normas, 
referente a toda a comunidade europeia, que visam a 
regulação deste tipo de utensílios de cozinha, que se referem 
principalmente ao material que deve ser compatível com o 
contato alimentar.  

Assim, e segundo o regulamento da união europeia nº 
1935/2004 de 27 de Outubro de 2004, relativo aos materiais 
e objectos destinados a entrar em contato com os alimentos 
e que revoga as Directivas 80/590/CEE e 89/109/CEE, artigo 
4º, na alínea a); b) e c), os materiais e objetos, devem ser 
fabricados em conformidade com as boas práticas de 
fabrico de modo a que, em condições normais e previsíveis 
de utilização, não transfiram os seus constituintes para os 
alimentos em quantidades que possam representar um perigo 
para a saúde humana; ou provocar uma alteração inaceitável 
da composição dos alimentos; ou provocar uma deterioração 
das suas características organolépticas. (Anexo 1). 

Visto este ser um produto direcionado para crianças, e 
não existir normas específicas em relação ao produto em 
desenvolvimento neste projeto, consultou-se o Guia de 
Segurança de Produtos para Crianças (Child Product Safety 
Guide), lançado pela União Europeia em 2013, realizando 
assim, uma análise no que se refere a normalização de 
produtos para crianças. (Anexo 4)

2.4.7  Normas referêntes ao produto 
em desemvolvimento
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III. 
DESENVOLVIMENTO 

PROJETUAL
PANELA
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“O meu amigo Antonio Rebolini diz: “Quando um Problema não 

se pode resolver, não é um problema. Quando um problema se 

pode resolver, também não é um problema”. E com efeito é verdade. 

Mas esta afirmação origina algumas observações: é necessário 

antes de tudo saber distinguir se um problema é possível de resolver 

ou não…” (Munari, 1981)

De forma a delinear a falha que se quer colmatar, é 
necessário definir aquilo a que queremos chegar no final do 
projeto. Para isso é necessário conhecer bem o problema que 
queremos resolver pois este contém já todos os elementos 
para a sua solução; é necessário conhecê-los e utilizá-los 
no projeto solução (Munari, 1981) Desta forma, ”é necessário 
portanto começar pela definição do problema, que servirá 
também para definir os limites dentro dos quis o projetista 
deverá trabalhar.” (Munari, 1981)

No caso desta dissertação, o problema em causa consiste 
na projeção de um conjunto de utensílios de cozinha que 
proporcionem às crianças uma interação entre a aprendizagem 
e a praticidade de uma alimentação saudável, ao mesmo 
tempo que ocorra uma troca de saberes entre gerações.  

Consoante o pressuposto anterior é crucial definir também 
qual o tipo de solução pertendida, que pode variar entre uma 
solução provisória, definitiva, comercial, que dure no tempo, 
tecnicamente sofisticada ou simples e económica (Munari, 
1981). Como resultado final deste produto pretende-se que 
este se enquadre, na solução comercial, simples e económica 
(Figura 159).

3.1Definição do problema

Figura 159. Imagem referênte ao tipo de solução para o problema, Das coisas 
Nascem Coisas, B.Munari

3.2 Componentes do problema

“ Definido o problema é necessário desmontá-lo nas suas 

componentes para melhor o conhecer.” (Munari, 1981)
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proteção

versatil

indução

Figura 160. Representação dos Componetes do Problema

A decomposição do problema em partes, facilita a 
interpretação das questões que necessitam de resolução. 
Desta forma cada subproblema tem uma resposta 
correspondente à sua necessidade, não deixando para trás 
questões por resolver. 

No caso em estudo, subdividiu-se em 3 partes. A 
problemática da proteção, a versatilidade do utensílio, e a 
sua adaptação a todos os tipos de fonte de calor (Figura 160). 
Desta forma foi possível atribuir um grau de importância aos 
diferentes subproblemas. O que merece maior destaque, não 
só por ser parte fundamental do projeto, mas também por ser 
aquele que exige maior estudo e mais exigência na solução 
é a questão da proteção. Esta é a que garante ao utensílio 
características potencializadoras de diferenciação em relação 
á segurança de utilização do utensílio, e destaque no mercado. 

A questão da versatilidade do utensílio é consequência 
da linha de pensamento que é criada durante o estudo das 
diferentes formas de confeção dos alimentos. É objetivo o 
design de um conjunto de componentes que proporcionem 
diferentes experiências durante a confeção. 

A última questão, não menos importante, mas aquela que 
corresponde à solução mais fácil de resolver é a adaptabilidade 
do utensílio aos diferentes tipos de fogões. No entanto aquele 
que é mais recomendável ao mercado alvo parece ser a placa 
de indução devido ás suas características de segurança de 
operação. 
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Esta fase advém da síntese dos dados avaliados no capítulo 
II. Estado de Arte, sendo que neste foram apresentadas e 
analisadas as soluções existentes atualmente no mercado. 
Para uma interpretação mais clara, a informação recolhida 
foi sintetizada, definindo uma linha de pensamento, onde são 
clarificados os passos a seguir até ao produto final. 

Como primeiro passo, foi elaborada um exercício de 
benchmarking, matriz comparativa das panelas analisadas, 
sobre avaliação dos critérios: Funcional/ Estética e Radical/
Convencional (Figura 161).

Este estudo deu origem a um perfil de cada panela, definido 
pela sua posição na matriz, permitindo descartar e evidenciar 
as que mais se identificavam com as premissas projetuais. 
Foram então alvo de um estudo mais aprofundado as mais 
relevantes e diferenciadoras, possibilitando a apreensão de 
possíveis soluções já aplicadas e testadas no mercado. 

3.3 Análise de dados



III Desemvolvimemto Projetual Panela  118

Penela “Marieta”: mediação intergeracional para a educação alimentar

Radical

EstéticaFuncional

Convencional

Figura 161. Matriz de Comparação e Sintese de informação
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Figura 162.Fotografia de área de trabalho onde é visivel a onganização de informação

Figura 163. Fotografia de área de trabalho onde é visivel a análise de imagens de inspiração
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Como auxílio ao desbloqueio, e ainda no âmbito da fase 
anterior, foram recolhidos alguns projetos, tanto do mundo 
da cozinha, como também de outros pouco relacionados com 
a temática projetual, a fim de compreender os seus traços 
identificadores (Figura 162 e 163). Esta forma de atuação 
permitiu a definição do fio condutor que auxilia a definição da 
identidade do produto.

Foram estudados alguns projetos desenvolvidos para o 
público infantil, de modo a identificar a forma de comunicação 
da utilização do produto. Esta é feita ou através do exagero 
dimensional de certos pormenores do produto, como é o caso 
do projeto Domoor Cup (Figura 164), ou através da estimulação 
da imaginação das crianças, como é o caso do banco My ball 
(Figura 165), que com o recurso a pequenos orifícios, tem a 
função de auxílio ao transporte do banco, mas que podem ser 
interpretados como uma expressão facial humana ou animal. 

Foram ainda destacados alguns projetos que visam a 
modularidade como é o exemplo do sofá/cama (Figura 166) 
que se adapta à necessidade do utilizador, sem perder a sua 
função principal. 

Já o projeto “Kitchen by Thomas” (Figura 167) consiste no 
design de um conjunto de utensílios de cozinha “para todos 
os dias”, concilia a combinação de madeira, cerâmica, metal 
e silicone, garantindo que todos os utensílios cumprem a sua 
função completando-se entre si. A sua principal característica 
é a identidade conseguida de forma harmoniosa em todos 
os produtos e a complexidade de alcançar algo de forma 
simplificada. 

Como consequência da informação analisada 
anteriormente, foram selecionadas duas panelas como casos 
de referência para um estudo aprofundado, devido ás suas 
características se identificarem com os objectivos da panela 
em desenvolvimento. 

Figura 166. Sofá/Cama, 
Dynamic Life

Figura 164. Domoor Cup, 
Richard Hutten

Figura 167. Conjunto de 
utensílos da coleção Kitchen by 
Thomas

Figura 165. My ball, Shin Okada

3.3.1 Casos de referência
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1. FÖRBLUFFAD
Nome do(s) Autore(s)
IKEIA, Olle Lundberg
Descrição
Panela c/tampa: 29,99€ 
Diâmetro: 22cm; Altura: 17cm; Volume: 5l Peso: 1.7kg;
Estrutura: Alumínio, Revestimento Teflon(R) Select
Tampa: Borracha de silicone, Vidro temperado
Pega: Plástico de poliamida reforçado
Protector: Alumínio
 
- A tampa em vidro permite ver o conteúdo do recipiente 
durante o cozinhado;
- Em alumínio, com a base e os lados espessos que permitem 
distribuir o calor e a energia de uma forma uniforme e 
eficiente, para facilitar a regulação do calor e evitar que a 
comida pegue ou queime;
- Para todo o tipo de placas, incluindo indução;
- Com Teflon® Select, um revestimento antiaderente 
resistente que permite cozinhar com pouca gordura e facilita a 
limpeza;
- Pegas ergonómicas para ser mais fácil agarrar tachos e 
panelas. 
- Coador integrado permite escorrer a água de forma 
facilitada.

Análise do Caso 
Esta panela revela um design muito característico e 

invulgar. É bastante prática e permite escorrer a água de 
forma fácil. Tem a característica invulgar de prender a tampa 
à própria panela (Figura 168). Através da observação direta 
e da sua utilização, foi perceptível a existência de algumas 
lacunas em relação às pegas, uma vez que possuem uma 
peça de alumínio que estabelece a ligação entre a parte de 
poliamida ao recipiente de alumínio, fazendo com que quando 
a panela está exposta ao calor a peça da pega aqueça acima 
da temperatura aceitável ao contacto humano. Esta situação 
poderia ser solucionada com a aplicação de um outro material 
nesta peça, como por exemplo o aço inoxidável. 

Figura 168. Panela 

FÖRBLUFFAD

Figura 169. Funcinalidade da 
tampa
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2.  GRAVITY
Nome do(s) Autore(s)
Eva Solo
Descrição
Panela e tampa: 139,95€
Diâmetro: 22cm; Volume: 5l
Estrutura: Aço Inoxidável
Tampa: Borracha de silicone e vidro

- Coador integrado permite escorrer a água de forma fácil;
- A tampa permite diferentes posições conforme a confeção 
realiza;
- A tampa em vidro permite ver o conteúdo da panela, sem esta 
ser retirada;
- Fundo térmico, que permite uma distribuição uniforme de 
calor;
- Adequada para todos os tipos de placa, incluindo indução;
- Possuí uma linha de colheres que se adaptam à panela 
quando esta está com a tampa colocada. 

Análise do Caso 
Esta panela revela um design muito característico e 

invulgar. É bastante prática e permite escorrer a água de forma 
facilitada. Tem a característica de segurar a tampa à própria 
panela (Figura 170), quando esta está aberta. Tem a vantagem 
de ser fácil de arrumar com o resto dos componentes do trem. 

Figura 171. Posição da tampa 
da panela Gravity

Figura 170. Panela Gravity
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Figura 172. Vista frontal e lateral de uma criança representativo de uma criança 
de 10 anos

A ergonomia é uma disciplina que aplica conhecimentos 
científicos para possibilitar o bem estar do Homem nas suas 
relações com os objectos (International Ergonomic Association, 
2015). No entanto esta segundo Lida (2005) está compreendida 
em três domínios: a ergonomia Física, relacionada com as 
características anatómicas (antropometria); a ergonomia 
cognitiva ligada aos processos mentais; e a ergonomia 
organizacional, mais relacionada com a optimização das 
estruturas organizacionais e políticas. 

Uma vez que a proposta se destina a uma faixa etária 
mais jovem (dos 6 aos 12 anos) foi necessário direcionar a 
compreensão antropomética para estes. Assim, como ponto 
de referência intermédio foram estudadas as medidas gerais 
de uma criança de 10 anos. Dado que o presente projeto é de 
interação simples, e sobre tudo com as mãos, o estudo passou 
pela compreensão mais focada desta área do corpo. 

Deste modo, segundo Tilley e Dreyfuss, uma criança desta 
idade em posição hirta possuí as seguintes dimensões médias 
(Figura 172) (Tilley e Dreyfuss, 1993): 

3.3.3 Análise ergonómica e 
antropometrica

1486mm

798mm

232mm

473mm

73mm

161mm

620mm

351mm

309mm
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- peso: 39kg
- altura: 1486mm
- largura de ombros: 351mm 
- altura da bacia ao solo: 798mm
- altura do joelho á base do pé: 473mm
- comprimento do pé: 232mm
- comprimento do braço estendido: 620mm
- comprimento da mão: 161mm
- largura da mão: 73mm 

No entanto, visto que o objeto panela recorre sobretudo 
a uma interação com as mão, foi necessária a compreensão 
dimensional desta, e ainda a sua variação mediante a faixa 
etária. Para este efeito foi realizado um estudo das medidas 
médias da mão de uma criança de 6 e de uma criança de 12 
anos (Figura 173). 

Como se pode aferir na Figura 173, a diferença de tamanho 
é grande, sendo por isso a adoção de um meio termo a melhor 
opção, para assim conseguir abranger um maior número de 
utilizadores. 

130 mm

58.4 mm

56 mm
46 mm

74 mm

178 mm

71 mm

71 mm

90 mm

56 mm

46 mm

Figura 173. Estudo das medidas médias da mão de uma criança de 6 anos e de 
uma criança de 12 anos
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Para além deste levantamento, foram ainda investigados 
os movimentos limite da mão, isto é, o seu limite de dobrarem 
máximo para cima e para baixo, e a sua curvatura para a 
esquerda e para a direita (Figura 174). Esta compreensão é 
relevante dada a amplitude de movimentos executados no ato 
de cozinhar, tais como retirar a tampa, mexer, levantar, verter, 
entre outros. 

No que diz respeito á ergonomia cognitiva, é de frisar a 
sua especial importância nesta faixa etária. Uma vez que 
as crianças ainda não possuem modelos mentais muito 
desenvolvidos, as interações devem ser simples e de rápida 
execução, sem necessitarem de grande background.

Figura 174 Estudo do movimentos das mãos
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“Neste momento temos já bastante material para começar o 

projecto. É claro que todo o material recolhido não seria tomado 

em consideração por quem quisesse aplicar logo a ideia que tudo 

resolve. Para quem o processo projectar se altera: a proposta de 

uma ideia deste tipo é posta de parte em benefício de um outro 

modo mais criativo de proceder. Será precisamente a criatividade a 

substituir a ideia intuitiva, ainda ligada ao modo artístico-romântico 

de resolver um problema.

A criatividade ocupa assim o lugar da ideia e processa-se de 

acordo com o seu método. Enquanto a ideia, ligada à fantasia, pode 

chegar a propor soluções irrealizáveis por razões técnicas, materiais 

ou economias, a criatividade mantém-se nos limites do problema, 

limites que resultam da análise dos dados e dos subproblemas.” 

(Munari, 1981)

Tal como Munari refere, a fase da criatividade é a altura 
de dar forma e viabilidade à ideia. Esta exige um processo 
cognitivo que exteriorize as ideias. “A fantasia, a invenção 
e a criatividade pensam, a imaginação vê” (Munari, 1983), 
“Inventar significa pensar numa coisa que anteriormente não 
existia.”(Munari, 1983), esta é a parte mais complexa do projeto, 
pois nem todas as pessoas tem a capacidade de viabilizar 
ideias e soluções inexistentes. 

3.4 Criatividade

Como um método de invenção, “mind map funciona 
como uma representação gráfica de ideias que se organizam 
em torno de um determinado foco” (Relvas, 2010) .É uma 
ferramenta de auxílio do desbloqueio de ideias, que permite 
esquematizar uma série de informações que contribuem na 
construção do produto em desenvolvimento. Ver Tabela 2.

3.4.1 Mind Map
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Tabela 2. Mind Map

Estufar
(carne, legumes, 
peixe, arroz, 
massas)

-ferro fundido
-aço inox
-alumínio

a fonte de calor não 
deve ser muito alta

Cozer
(carne, hortaliças, 
legumes, peixe, 
massas)

Saltear
(carne, legumes, 
hortaliças vegetais)

Grelhar
(carne, legumes, 
vegetais, peixe)

-aço inox
-alumínio
-revestimento 
antiaderente

tampa pesada e bem 
ajustada

o idela é não deizar os 
vapores sair material bom condutor 

térmico

é necessário manter 
constante a alta 
temperatura 

material com baixa 
condutividade térmica é 
o mais indicado

-aço inox
-alumínio

-ferro fundido

necessário a existência 
de circulação de ar 
para não ocorrer a 
formação de uma 
atmosfer de pressão
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Após a elaboração do Mind Map foi possível clarificar 
quais as funções inerentes ao produto, desta forma, como 
um método de invenção. A análise morfológica2 consiste 
no estudo fracionado de todas as funções associadas ao 
produto, para reunir um conjunto de ideias e soluções eficazes 
e aplicáveis (Tabela 3). “A invenção estabelece a relação 
entre o que se conhece, mas com a finalidade de um uso 
prático” (Munari, 1981), em que é importante considerar o 
fator interação. Segundo Tomás Maldonado (1922) “nos dias 
de hoje, projetar objetos não é de fato diferente de projetar 
sistemas interativos” pois os objetos necessitam de transmitir 
uma carga emocional ao utilizador para que este o consiga 
compreender e usufruir de todas as suas funções. 

Esta ferramenta serve precisamente para criar e avaliar 
uma série de interações do utilizador com o produto. 

3.4.2 Análise Morfológica

2O ato de estudar cada uma 
das diversas palavras em uma 

frase independentemente, 
visando sua classe gramatical.
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escorrer
a água

pegar na
panela

pegar na
 tampa

libertar
vapor

encaixe
para a
colher

acessório
para

pipocas

Tabela 3.  Análise morfológica
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“ Também a criatividade é uma utilização finalizada da fantasia, 

aliás, da fantasia e da invenção, simultaneamente. 

A criatividade é utilizada no campo do design, considerando-

se o design como modo de projetar, um modo que, ainda que 

livre como a fantasia e exacto como a invenção, abrange todos os 

aspectos de um problema, não só a imagem como a fantasia, não só 

a função como a invenção, mas também os aspectos psicológicos, 

sociais, económicos e humanos. Pode- se falar do design como 

sendo a conceção do projeto de um objeto, de uma símbolo, de um 

ambiente, de uma nova didáctica, de um método de projecto para 

tentar resolver necessidades colectivas, etc.” (Munari, 1981)

Fazendo a interpretação do excerto anterior, é possível 
afirmar que da criatividade faz parte o processo de 
desenvolvimento de conceitos, onde é importante ter em conta 
todos os fatores avaliados anteriormente, de forma a que o 
produto possa corresponder a todas as necessidades definidas 
inicialmente. 

Primeiramente, numa fase livre de experimentação em 
que foram expostos os dados do estudo das propriedades 
organoléticas dos alimentos, existiu a tentativa de aplicação de 
formas de legumes a possíveis geometrias de panelas (Figura 
175). Este exercício permitiu compreender as características 
principais de cada alimentos representado, e quais as suas 
linhas de definição. 

3.4.3. Desenhos e esquissos

Figura 175. Conjunto de esquissos
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Numa segunda fase foi estudada a representação de 
texturas de alimentos nos conceitos. Uma vez que o público 
alvo são as crianças, esta conjugação de texturas pretendia 
o auxílio à intuição de utilização do produto, mas também 
um contributo à experiência da alimentação saudável. Esta 
seria conseguida através da escolha de um conjunto de 
texturas que remetessem para aqueles alimentos mais ricos 
nutricionalmente, como os legumes e as hortaliças (Figura 176 
e 177).

Figura 176. Conjunto de conceitos de panelas 
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Posteriormente iniciou-se o desenho de acessórios 
para complementar a panela na sua função. Como referido 
anteriormente, é importante garantir ao utensílio versatilidade 
nos métodos de confeção, especificamente na inclusão de 
um incerto de cozer a vapor. Foi também tido em conta a 
compatibilidade destes por forma a encaixem-se entre si, 
diminuindo o espaço necessário na arrumação. 

Figura 177. Conjunto de conceitos de panelas 
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Um destes elementos complementares à panela é a colher, 
tendo esta sido alvo de um estudo aprofundado, uma vez que 
o pretendido seria que esta se pudesse incorporar no objeto 
principal (Figura 178).

A estrutura do produto (Figura 179) ajuda a especificar o 
modo como o produto funciona e os componentes que o con-
stituem para auxiliar a definição e o melhoramento do conceito 
até à definição do produto final. 

3.4.4. Estrutura global do produto

Figura 179. Estrutura global do produto panela

Figura 178. Conjunto de conceitos de colheres
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O conceito final começou a ganhar forma mais 
concreta depois de ser definido o tipo de tampa. 
Revelou-se importante garantir que esta tivesse um 
sistema de orientação, para que intuitivamente as 
crianças conseguissem saber como a encaixar na 
panela, e com isso garantir que ficasse assente de 
forma segura. Assim foi delineado que a tampa teria 
uns pinos que encaixam nas pegas (Figura 180). Uma 
outra funcionalidade incorporada na solução final foi 
o sistema de escoamento de água, permitindo verter 
os líquidos de forma segura e confortável, e sem o 
conteúdo sólido sair. Este funciona com uns orifícios 
na parte interior da tampa, e uma pequena abertura 
na parte superior de um lado da panela. 

No que toca a materiais desde cedo que a escolha 
para o elemento tampa foi o vidro, revestido nas 
laterais com um polímero para construir as pegas. 
Esta característica permite não só manter os bons 
níveis de segurança como também a experiência de 
visualização os alimentos a serem transformados 
quando esta se encontra colocada.

A colher, ou as colheres, também foram 
acessórios tidos em conta durante a concetualização, 
uma vez que o pretendido era uma solução 
integrante do objeto principal (panela) e ainda pelo 
fato de serem artefatos de auxílio no processo de 
confeção (Figura 181). 

Assim a colher, o elemento externo ao recipiente 
de cozinhar mais utilizado, pensou-se como utensílio 
a incluir na zona de fixação da tampa. Em resultado 
foi criada uma peça no centro da tampa para o 
acondicionamento deste objeto(Figura 182), ajudando 
o utilizador a manter uma boa organização e higiene 
no ato de cozinhar.

Com o decorrer do processo de desenvolvimento 
foi sentida a necessidade de desenhar uma gama de 
produtos complementares à panela, tendo em vista 
uma maior versatilidade na confeção de vários tipos 
de alimentos. Desta forma, fez parte a idealização 
um utensílio para fazer pipocas (Figura 183), que as 
mexeria enquanto que estas estalavam, evitando que 
se colassem ao fundo. Este poderia ser um acessório 

Figura 180. Conjunto de conceitos da 
panela

Figura 181. Conjunto de conceitos de 
colheres

Figura 182. Conjunto de conceitos da 
tampa

Figura 183. Conceito do acessório 
para pipocas
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engraçado de incluir uma vez que as pipocas são 
um alimento bastante interessante de confecionar 
devido à transformação do milho. Assim o acessório 
encaixaria no orifício central da tampa, permitindo a 
rotação no interior da panela com a tampa fechada. 

Outra das possibilidades de desenho era a 
criação de uma família de panelas, ou seja, o 
desenvolvimento de outras tipologias de panela, 
como a frigideira (Figura184), sendo esta também  
pensada segundo a mesma filosofia da “panela 
mãe”, de forma a conciliar a colher.

Porém, uma vez que o presente projeto pretende 
não só o desenvolvimento de um objeto adaptado 
ao público-alvo (crianças) mas também e sobretudo 
a educação de hábitos alimentares e de confeção 
dos alimentos, foram idealizados outros artefactos 
complementares. O ato de cozinhar não envolve só 
a confeção. Previamente a este estado é necessária 
a preparação dos alimentos e o doseamento destes. 
Como tal a criação de utensílios é direcionada 
nesse sentido ou seja, no desenho de utensílios 
que auxiliassem as crianças neste processo pré-
confeção. 

Assim sendo, para uma melhor organização de 
ideias, foi realizado um esquema que clarifica os 
tipo de objetos utilizados para cada tarefa durante a 
preparação dos alimentos, permitindo uma melhor 
perceção das opções e da sua viabilidade de inclusão 
(Figura 185). 

Figura 184. Conceito de frigideira
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Depois de analisado o esquema apresentado na 
Figura 185, tornou-se claro que o mais relevante seria 
o desenvolvimento de uma bacia, que para além de 
servir para lavar os alimentos também servisse para os 
dosear. Este sistema de medição seria complementar 
com a panela, uma vez que nesta se encontrava a 
informação relativa à quantidade de água, e na bacia a 
quantidade de alimentos, sendo esta métrica pensada 
para todo o tipo de ingredientes.  

Para além disto, o coador foi tido como 
indispensável para o auxilio na lavagem. Para a 
resolução técnica deste foram pensadas duas opções. 
A primeira consistia no encaixe de uma rede sobre a 
bacia recorrendo ao mesmo sistema de fixação do testo 
na panela. A segunda passava pela incorporação de 
orifícios na lateral da bacia (Figura 187), criando assim 
canais de escoamento dos líquidos, evitando assim 
a produção de mais um elemento que aumentaria o 
preço, e ainda a complexidade do sistema (Figura 186).   

Figura 186. Conjunto de desenhos do 
coador e da bacia

Figura 185. Sequência de tarefas durante a preparação dos alimentos para 
confeção
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 Por fim para as tarefas de corte foi desenhado 
um ralador que encaixa tanto na bacia como na pan-
ela, permitindo ao utilizador ralar os alimentos de 
forma estável e confortável (Figura 188). Também foi 
projetado um conjunto de 2 tábuas que servem para 
cortar diferentes alimentos, que se distinguem pela 
sua espessura e desenho. Uma destina-se ao corte de 
alimentos para saladas, ou seja de vegetais, e a  outra 
para corte de ingredientes que têm de ser cozinhados, 
como carne e peixe (Figura 189). 

Figura 187. Desenho da bacia

Figura 188. Conjunto de desenhos do 
ralador 

Figura 189. Desenho do conjunto de 
tábuas
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3.5 Experimentação

Figura 190. Maquete 1

Figura 191. Maquete 2

Figura192.Maquete 3

Figura 193. Maquete 3 Figura 194. Maquetes 
de colheres
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A fim de aproximar esta fase o mais possível a um 
teste com o produto real, foi utilizado um recipiente 
de alumínio com as dimensões aproximadas, 
simulando o volume e peso, permitindo 
aumentar a noção de escala e comportamento 
no manuseamento. Deste modo, o foco principal 
desta fase de testes foi a avaliação ergonómica do 
modelo. 
Assim, foram efetuados testes de usabilidade 
com duas crianças de sexos e idades diferentes, 
embora num ambiente apenas de contato 
com o objeto, e não num ato de confeção real. 
Como tal foi possível avaliar num espetro muito 
mais alargado a ergonomia do artefato, sendo 
fundamental também para o desenvolvimento dos 
objetos auxiliares pretendidos, como a interação 
com a colher.

Figura 195. Maquete 5, 
colher montada

Fig 198. Maquete 5, 
sem colher

Figura 196. Maquete 5, 
colher em utilização

Figura 199. Maquete 5 
pormenor de encaixe da 
tampa

Figura 197. Maquete 5, 
desmontada

Figura 200. Maquete 5, 
desmontada
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Beatriz Lemos, 6 anos 

Tendência a levantar a tampa pela  
peça cilindrica que apoia a colher, que 
se encontra no centro da tampa. Ver 
sequência de operações da Figura 201 à 
Figura 209.Figura 201.

Experimentação da 
colher 

Figura 202. Apoio 
da mão na pega do 
utensílio

Figura 203. Ação de 
pegar na tampa

Figura 204. Ação de 
escorrer água 

Figura 208. Utilização 
da colher

Figura 209. Arrumação 
da colher

Figura 205. Ação de 
escorrer água

Figura 207. Pormenor 
da tampa quando 
aberta

Figura 206. 
Experimentação da 
colher



141

Universidade de Aveiro                               Mestrado em Engenharia e Design de Produto

Francisco Ribeiro, 11 anos

Não apresentou qualquer tipo de 
dificuldade na utilização da panela. Ver 
sequência de operações da Figura 210 à 
Figura 217.

Figura 210. 
Experimentação da 
colher 

Figura 211. Apoio 
da mão na pega do 
utensílio

Figura 213. Ação de 
pegar na tampa

Figura 212. Ação de 
pegar na tampa

Figura 217. Ação de 
escorrer água 

Figura 216. Utilização 
da colher

Figura 215. Apoio 
da mão na pega do 
utensílio

Figura 214. Ação de 
pegar na panela
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3.6 Modelo

Das conclusões alcançadas através da análise à interação 
das crianças com o mock-up, procedeu-se ao refinamento da 
proposta. Assim foi desenvolvido um modelo tridimensional 
computacional, onde foram previstas todas as observações 
anteriormente referidas. Este teve em vista a criação de uma 
modelação rigorosa, sobre a qual posteriormente pudesse este 
ser alvo de testes de verificação. 

Além do modelo da panela, este modelo CAD compreende 
ainda os restantes acessórios de complemento ao ato de con-
feção alimentar (figura 218). Ademais apresenta detalhes de  
relativos aos de utilização, como o pousar da colher, levantam-
ento da tampa e até mesmo a retirada das pegas para lavagem 
(figura 219).

Figura 218. Família de produtos
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Figura 219. Conjunto de figuras do modelo da panela
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3.7 Verificação

“Estes modelos deverão necessariamente ser sujeitos a todo 

o tipo de verificação para ser controlada a sua validade.” (Munari, 

2002)

Para existir uma validação do modelo foi necessário 
submetê-lo a testes, de forma a avaliar as suas características 
técnicas e a viabilizar as soluções que melhor se adaptam ao 
produto. Neste caso projetual o principal fator em estudo é o 
material. 

A condutividade térmica dos materiais e a distribuição 
de calor, são fatores que tem grande influência no resultado 
final dos alimentos quando estes são confecionados. Para 
ser efetuada uma escolha acertiva relativa a estes fatores é 
necessária a realização de testes que comprovem e justifiquem 
a escolha de materiais e geometria associadas ao produto. 

Este estudo divide-se em duas fases distintas, os testes 
práticos e os testes de modelação numérica. Os testes 
práticos tiveram uma metodologia associada, para que o 
processo seja igual em todos os casos de estudo, tendo sido 
a fonte de calor utilizada uma placa vitrocerâmica, para o 
melhor controlo de temperatura. Foram instrumentadas com 
termopares as superfícies de cinco casos de estudo, de modo 
a monitorizar a evolução da temperatura das mesmas ao longo 
de um processo de cozedura. Os resultados obtidos serviram 
de validação ao modelo numérico desenvolvido. O modelo 
numérico validado,permitiu, posteriormente, estudar o melhor 
acoplamento material e geometria. 

Tal como existe uma variedade enorme de geometrias no 
mercado, também se verifica a existência de várias opções em 
relação ao tipo de constituição dos recipientes das panelas e 
tachos. Esta constituição varia entre o número de materiais 
aplicados, e o tipo de fundo. Estes produtos apresentam 
fundos diferentes por uma razão lógica, que está diretamente 
relacionada com a distribuição de calor. Desta forma, os casos 
de estudo foram selecionados tendo em conta esses fatores. 

3.7.1 Casos de Estudo
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Panela Fagor 1 (P1)

Material: Aço inoxidável com fundo térmico em 
alumínio; 
Dimensões: Diâmetro 170mm; Altura- 80mm;

Panela Fagor 2 (P2)

Material: Aço inoxidável com fundo térmico em 
alumínio; 
Dimensões: Diâmetro-170mm; Altura- 105mm;

Panela Fagor 3 (P3)

Material: Aço inoxidável, com fundo térmico em 
alumínio. 
Dimensões: Diâmetro- 210mm; Altura- 85mm;

Panela Forbluffad (P4)

Material: Alumínio com revestimento Teflon (R) 
Select
Dimensões: Diâmetro- 220 mm; Altura- 170mm; 

Panela IKEIA (P5)

Material: Aço inoxidável com Alumínio, Borracha 
de silicone
Dimensões: Diâmetro- 240mm; Altura- 90mm; 

Figura 222. Panela P3

Figura 223. Panela P4

Figura 224. Panela P5

Figura 220. Panela P1

Figura 221. Panela P2
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Descrição
Esta experimentação teve como objetivo a confeção de 

pipocas em 3 casos de estudo que diferem entre si na sua 
constituição de material, mas mantém uma geometria 
semelhante (P2, P4, P5). O objetivo desta experimentação 
foi avaliar a influência do material na confeção de alimentos, 
em relação ao sabor e textura. Uma vez que a confeção de 
pipocas é um processo simples, mas delicado, a opção para 
a experimentação recaiu neste. Para uma maior veracidade 
dos resultados todos os ingredientes foram meticulosamente 
medidos, para que o resultado final não fosse influenciado pela 
discrepância na quantidade. 

Ingredientes
- 30g milho
- 5ml óleo
- 10g açúcar

Material
- placa elétrica 
- termómetro
- colher de pau
- panela e testo

Processo
1. Medir o óleo e colocar na panela;
2. Ligar a fonte de calor no 9;
3. Pesar o milho e deitar na panela;
4. Deitar o açúcar e mexer;
5. Colocar a tampa na panela;
6. Após o milho começar a estourar baixar a temperatura para 
o 6 na temperatura de calor;
7. Abanar a panela à medida que o milho vai rebentando;
8. Após o último estalo, desligar a fonte de calor.

3.7.2 Experiência 1, pipocas
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Resultados

P2
Quantidade final: 39g
Sobras (milho que não rebentou) : 5g
Descrição do produto final: sabor agradável; estaladiças; 
algumas um pouco queimadas.

P4
Quantidade final: 37g
Sobras (milho que não rebentou) : 5g
Descrição do produto final: 70% queimadas; pouco estaladiças, 
dão até mesmo a sensação de estarem recessas.

P5
Quantidade final: 35g
Sobras (milho que não rebentou) : 5g
Descrição do produto final: 70% muito queimadas; um pouco 
estaladas.

Figura 225. Resultado de P2

Figura 226. Resultado de P4

Figura 227. Resultado de P5
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Conclusão
Analisando o gráfico 8, é possível concluir que P2 e P5 apre-

sentaram um desempenho semelhante e mais rápido quando 
comparado com P4, que apesar de mais lento foi o que obteve 
melhor resultado no produto final. Já o produto final de P2 e P5 
falhou, pois a maior parte das pipocas queimaram, principal-
mente no P5 onde esse fato foi mais acentuado. 

Através da degustação de ambos os resultados é possível 
afirmar, que as pipocas do P4 em termos de textura são as 
que se aproximam mais do resultado esperado para este tipo 
de produto, sendo mais estaladiças do que os restantes casos, 
sendo que ao provar o resultados destes últimos, as pipocas 
parecem terem sido feitas umas horas antes. 

Com isto é possível comprovar que a condutividade térmica 
do material influencia o resultado da confeção dos alimentos, 
sendo necessário adaptar o material do recipiente de confeção 
ao tipo de alimentos que se vai preparar, concluindo-se que por 
esta razão existem panelas de vários materiais disponíveis no 
mercado. 

Gráfico 8. Comparação de resultados do teste de pipocas
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Descrição
Esta experiência abordou o ato mais básico da confeção dos 

alimentos, ferver água. O objetivo passou por colocar a mesma 
quantidade de água em panelas diferentes expostas à mesma 
fonte de calor, afim de avaliar os fatores envolventes, como 
o tempo de demora a atingir o ponte de ebulição da água. 
Para esta avaliação foi necessário o recurso a termopares 
colocados em contato com os objetos em análise. Cada teste 
teve um tempo de duração de 11 minutos, visto ser o suficiente 
para a água atingir o ponto de ebulição em todos os casos de 
estudo. Os valores obtidos através do sistema de aquisição 
de dados, foram registados de 30 em 30 segundos, de modo 
a conseguir um número considerável de amostras para 
análise aos utensílios. Nesta experimentação procedeu-se à 
avaliação consoante a geometria em função da constituição 
da panela, relativamente ao material, por forma a avaliar 
qual a combinação de materiais e desenho que conferem ao 
recipiente melhor desempenho. 

Material
- Água 700ml 
- Placa elétrica
- Termómetro 
- 2 termopares
- Copo medidor
- Papel de alumínio

Processo 
1. Colocar a água num copo medidor 
2. Revestir o fundo da panela com folha de platina
3. Deitar a água na panela
4. Colocar o material de medição na posição correta
5. Ligar a fonte de calor (9)

Figura 228. Material utilizado na 
experiência

3.7.3 Experiência 2, água em ebulição
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Nesta primeira abordagem foi avaliada a temperatura da 
água, com 2 termopares, com o intuito de conseguir avaliar a 
temperatura do conteúdo em mais que uma zona do recipiente 
(Figura 229). Desta forma, foi colocado o termopar 1 (t1) na 
zona central do recipiente, e o termopar 2 (t2) junto à parede 
lateral, ambos à mesma distância do fundo da panela. Este 
esquema de medição (Figura 230) permitiu avaliar mais que 
uma zona da área da água e fazer uma introspectiva do fluxo 
de calor existente durante o processo de ebulição da água. 

De modo a tornar a avaliação o mais verídica, foi revestido 
o fundo com papel de alumínio dos recipientes em estudo 
para impedir que a radiação emitida pelo fundo da panela 
influenciasse a medição da temperatura. 

A água utilizada nos testes foi sempre retirada da torneira, 
à mesma temperatura. Antes de iniciar o processo de 
avaliação, a água em teste era doseada num copo medidor, e 
retirada a sua temperatura inicial, para averiguar se ambos os 
termopares estavam sincronizados. 

Para cada caso de estudo foram realizados cinco testes, de 
forma a fiabilidade nas conclusões finais. 

t2t1

Figura 229. Medição da 
temperatura da água

Figura 230. Representação 
dos pontos de medição

- Medição da 
temperatura 

da água
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Como segunda abordagem, e de forma a complementar o 
conjunto de valores obtidos anteriormente, foi realizado um 
teste de medição da temperatura em diferentes localizações 
da superfície, em todos os casos de estudo. Esta experiência 
funcionou da mesma forma que a precedente, diferenciando 
apenas a colocação dos temopares (Figura 231). 

Neste caso experimental foram utilizados termopares 
de contacto, que facilitam a medição de temperatura na 
superfície. O termopar 1 (t1) foi colocado na parte inferior da 
panela, perto da fonte de calor, enquanto que termopar 2 (t2) 
foi colocado numa das pegas, na parte central (Figura 232). 
Os valores de temperatura, tal como na primeira experiência, 
foram registados de 30 em 30 segundos. No final dos 11 
minutos de teste foi medida a temperatura na zona superior da 
parede lateral, e na zona da pega mais próxima do recipiente, 
de forma a realizar uma comparação e verificar se a diferença 
de temperatura de ambas as áreas avaliadas era dispare. 

Neste caso, não foram utilizados todos os casos de estudos, 
mas sim apenas aqueles que diferem na constituição do 
material e que possuíam geometria semelhante (P2, P4, P5), 
deixando de parte os restantes (P1, P3). Esta exclusão deveu-
se ao objetivo desta avaliação, que pretendeu reforçar o estudo 
de materiais, e como anteriormente referido, complementar 
a validação de resultados dos testes numéricos, no qual foi 
utilizado um dos três casos de estudo. Assim foram apenas 
realizadas duas avaliações para cada recipiente. 

t2 t2.1

t1

t1.1

Figura 231. Medição da 
temperatura da superfície

Figura 232. Representação 
dos pontos de medição

- Medição da 
temperatura 

da  superfície
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Após a obtenção dos dados, e de modo a  simplificar a sua 
análise, foram formuladas tabelas, por cada caso de estudo, 
das duas experiências realizadas, gerando diferentes gráficos, 
com recurso ao programa Numbers®, para a organização de 
dados.

Uma vez que foi realizado mais que um teste para panela, 
foi importante nestes representar apenas a média de cada 
caso. De forma a conseguir representar a barra de erro, foi 
necessário calcular o erro padrão para cada teste, de modo 
a establecer o intervalo de confiança dos ensaios levados 
a efeito. Para o cálculo do erro padrão (Desvio Padrão/ 
RAIZQ(Número de Amostras)) foi necessário o cálculo da 
média (MÉDIA), que já tinha sido verificada anteriormente, e 
o cálculo do desvio padrão (DESVPAD). Todos estes cálculos 
foram realizados através das fórmulas apresentadas pelo 
programa utilizado.

Para a representação dos resultados são apresentados 
gráficos de comparação de casos de estudo, uma vez que 
revelou ser a maneira mais eficaz de conseguir retirar as 
devidas conclusões em relação aos objetivos pretendidos. 
Todas as tabelas encontram-se em anexo, disponíveis para 
consulta (Anexo 2). De modo a facilitar a leitura e distinção dos 
vários casos, foi atribuído a estes uma tonalidade distintiva, 
sendo identificados nas legendas dos gráficos com a respectiva 
cor e designação, como por exemplo, t1.3 (em que o t1 
representa o respectivo termopar, e 3 representa o número 
identificador da panela P3). 

Resultados
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O gráfico 9 apresenta o estudo da geometria, onde estão 
em análise três casos de estudo (P1, P2, P3), que apresentam 
diferentes dimensões com a mesma constituição material. 
Analisando o gráfico, é possível perceber que aquele que 
apresenta melhor desempenho, ou seja, o menor intervalo 
de tempo até à água entrar em ebulição é o P1, tendo o 
menor diâmetro e menor altura. Em relação ao P2 que 
apenas difere na altura comparando com P1, foi o que obteve 
pior desempenho dos três, até aos 6 minutos, mas partir 
do momento que a água entra em ebulição, este consegue 
ultrapassar o P3, e aos 8:30 minutos alcança o P1. O caso 
P3 é aquele que apresenta a mesma altura que o P1 mas o 
maior diâmetro de todos os casos de estudo. É possível ver 
que este acompanha o desempenho do P1 nos momentos 
iniciais até ao minuto 4, mas apartir daí a sua competitividade 
diminui, e partir dos 6:30 minutos é aquele que apresenta pior 
desempenho, onde a temperatura máxima da água não passa 
dos 92ºC. 

Sintetizando os dados anteriores, é possível definir duas 
linhas de observação. Uma diz respeito à influência do 
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Gráfico 9. Comparação de resultados em relação é geometria
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diâmetro, e outra á influência da altura da parede lateral 
dos diferentes recipientes. Quanto maior a altura das paredes 
laterais, maior o intervalo de tempo que o recipiente leva 
a aquecer, mas uma vez que este atinge a temperatura de 
ebulição da água garante um bom desempenho. No entanto, 
no que diz respeito ao P3 (apresenta maior diâmetro que 
a fonte de calor), menor o intervalo de tempo até atingir a 
temperatura de ebulição da água, mas pior desempenho 
apartir desse momento. Tal acontece, uma vez que este 
apresenta maior área de água em contacto com o ar, o que 
permite maior perda de energia por convecção, uma vez que 
os ensaios foram feitos sem tampa. Observando agora o 
comportamento dos dois termopares, que se encontravam em 
posições diferentes, é possível verificar que aquele em que 
o t2 difere mais do comportamento do t1 é o caso de P3, que 
apresentava um diâmetro maior do que o da fonte de calor, daí 
ser compreensível que a temperatura atingida pelo t2.3, seja 
menor que a do t1.3. 

Os dados que este estudo oferece correspondem ao 
expectável, visto não ser difícil compreender que quanto 
menor a dimensão do recipiente, mais depressa este aquece, 
e vice versa. Neste caso específico, a maior dúvida era em 
relação ao comportamento térmico dos recipientes que 
apresentavam diferentes alturas e o mesmo diâmetro (P1, 
P3), de forma a perceber qual a influência da altura da parede 
lateral no comportamento do fluxo de calor. Este estudo serviu, 
não para conseguir novos dados que iriam alterar a linha de 
pensamento mantida até agora, mas sim para confirmar e 
comprovar que a linha de pensamento estava correta. 
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O gráfico 10 representa a análise de materiais obtidos 
através do estudo da temperatura da água, em que estão 
representados três casos de estudo (P2, P4, P5), que 
apresentam dimensões semelhantes, e diferente constituição 
material. O P2 (alumínio com fundo térmico) apresentou um 
desempenho intermédio quando comparado com os outros 
dois casos de estudo, tendo demorado cerca de 7 minutos para 
a água atingir o ponto de ebulição. O P4 (alumínio revestido 
a teflon) foi aquele que apresentou o maior intervalo de 
tempo até a água ferver. Isto deve-se também ao fato de este 
ser o recipiente que apresenta maior altura. O P5 (aço inox, 
alumínio, aço inox) foi aquele que despertou maior expetativa 
em relação ao resultado, visto ser uma solução recente 
aplicada no mercado, atingindo o ponto de ebulição da água 
num menor intervalo de tempo. Sintetizando a informação, os 
dados obtidos foram de encontro ao esperado, sendo que o 
caso de estudo que garante melhor desempenho em termos 
de intervalo de tempo é o P5, devido á sua constituição que 
garante maior transferência de calor por todo o recipiente que 
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Gráfico 10. Comparação de resultados em relação ao material constituinte
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O gráfico representa o estudo de materiais obtido através da 
análise de temperatura da superfície, através da experiência 
2. Estão representados três casos de estudo (P2, P4, P5), que 
apresentam dimensões semelhantes, e diferente constituição 
material. Nesta situação é possível discutir a temperatura 
em relação á superfície do recipiente e á temperatura das 
pegas. Como é possível de observar, o P2 tem um desempenho 
surpreendente, pois inicialmente é aquele cujo o intervalo 
de temperatura mais varia. Inicialmente é o que apresenta 
temperaturas mais baixas, aos 5 minutos ultrapassa o P4, e 
no final é aquele que atinge uma temperatura mais elevada. O 
P5 tem um desempenho relativamente constante, e verifica-se 
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Gráfico 11. Comparação de resultados da superfície

comparando com o P2 apenas apresenta melhor condução 
de calor na base da panela devido ao fundo térmico.
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uma  menor temperatura superficial ao longo do tempo, sendo 
um resultado inesperado, visto que esta panela é aquela que 
tem uma condutividade térmica mais homogénea em todo o 
recipiente. O P4 também mostra um desempenho constante, 
no entanto nos primeiros instantes de tempo a mostra 
temperatura mais elevada. 

Em relação aos dados referentes às pegas, estes revelam 
resultados mais expectáveis, relativamente ao material 
constituinte das mesmas. No caso do P4 que apresenta as 
pegas em poliamida reforçada, é aquele que garante uma 
temperatura constante durante o intervalo de tempo. No caso 
do P2, em que o material é chapa de aço inoxidável, apresenta 
um resultado semelhante ao do recipiente da própria panela. 
Inicialmente é aquele que apresenta uma menor temperatura, 
mas no final acaba por registar a segunda maior. O P5 que 
apresenta uma pega em aço inox maciço e borracha de silicone 
na parte inferior, apresentando um desempenho constante, 
mas é aquele que inicialmente revelava uma temperatura mais 
elevada. 

Como foi referido anteriormente, após os 11 minutos 
foram medidas mais duas zonas da panela, a parede lateral 
na zona superior e a zona da pega mais próxima da parede 
lateral. Esta medição serviu para fazer comparação de valores, 
pois o objetivo não é apenas saber a temperatura atingida 
na zona inferior, mas também se torna crucial saber qual 
a temperatura do recipiente na zona superior próximo das 
pegas. 

Para a síntese de dados foi realizado um gráfico que 
compara a temperaturas dos três casos de estudos referidos 
anteriormente, em pontos específicos que foram avaliados. 
Neste gráfico são incluídos os dados da experiência 1 e da 
experiência 2, inclusive, bem como as medições referidas no 
parágrafo anterior e que ainda não foram apresentadas. Neste 
gráfico 12, são apresentados os valores medidos depois dos 
casos de estudo atingirem os 11 minutos. 
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Figura 233. Localização 
dos pontos retirados de 
temperatura.

Gráfico 12. Comparação de temperaturas de superfície do P2, P3 e P5

Como é possível observar, o gráfico 12 apresenta a 
síntese dos valores principais retirados dos testes abordados 
anteriormente. A Figura 233 representa a localização 
específica correspondente a cada ponto. Este gráfico serve 
como complemento de comparação, pois reúne todos os 
critérios que foram avaliados de forma simplificada. 

Nesta situação os pontos que tem maior importância 
na avaliação são o ponto 4, 5 e 6, pois é nestes que o calor 
tem maior influência no objetivo deste projeto. Como tal, é 
perceptível ver que os pontos onde existe maior discrepância 
de valores são os pontos 4 e 5. 

Avaliando cada ponto de contacto, o primeiro é aquele que 
revela maior consenso entre os três casos de estudo, apenas 
o P5 apresenta uma temperatura de água maior. No ponto 
2 os resultados são idênticos, sendo a exceção o P4, pois 
demonstra uma temperatura um pouco menor. No ponto 3, na 
temperatura superficial do recipiente, existe uma diferença 
notável nos resultados quando comparando com os pontos 
anteriores. Neste caso o que revela uma temperatura maior 
é o P2. No ponto 4 da avaliação da temperatura superficial da 
parede lateral da parte superior, os valores demonstram maior 
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discrepância entre si. O que apresenta maior temperatura 
superficial na parte superior da panela é o P5 (76ºC), resultado 
já esperado, uma vez que os materiais constituintes têm um 
maior valor de condutividade térmica na zona superior da 
panela. Onde se obteve uma temperatura inferior foi no P2 
(63ºC), devido ao fato da sua constituição na parte superior ser 
em aço inox, evidênciando valores inferiores de condutividade 
térmica. No ponto 5 de avaliação é visível que o caso de estudo 
que se destaca é o P4, visto que se obtém uma temperatura 
muito mais elevada que o P2 e o P5. Esta situação poderá 
dever-se ao fato de nesta zona a pega da panela ser constituída 
por alumínio, fazendo a ligação entre a parede lateral e a 
pega de poliamida, sendo aceitável este valor de temperatura. 
Em relação ao P2 e P3 os resultados diferem pela diferença 
na constituição das pegas, uma vez que a P2 é composta 
por chapa de aço inox e a P5 tem como constituição aço inox 
maciço, daí este revelar uma temperatura superior aos P2. 
Por último, o ponto 6, onde é avaliada a temperatura da pega 
na sua parte central, e como era previsível, a temperatura de 
P4 apresenta o valor mais baixo, enquanto que mais uma vez a 
temperatura de P5 é superior á de P2. 

Concluída a avaliação de dados, tornou-se fácil a perceção 
do melhor material para o projeto, uma vez que foram 
analisados os aspetos, positivos e negativos, dos diferentes 
casos de estudo. Assim tornou-se óbvio que o caso de estudo 
que mais se aproximou dos requisitos iniciais estipulados 
para o projecto foi, o P2. Este exemplo demonstrou um bom 
desempenho na confeção dos alimentos e em termos de 
escolha do material, conseguindo manter uma temperatura 
relativamente baixa na parte superior da panela. Embora P5 
apresente um melhor desempenho em ambos os casos do 
exemplo anterior e garanta uma uniformidade de temperatura 
em todo o recipiente, a verdade é que atinge uma temperatura 
demasiada elevada nas paredes laterais, podendo correr-se 
o risco de o material envolvente também vir a atingir uma 
temperatura elevada.   
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Para a criação de um modelo virtual recorreu-se ao 
software Solidworks®, no qual foram criados vários modelos 
de simulação numérica, analisados e implementados os 
parâmetros de funcionamento do sistema em análise. 
A criação destes modelos virtuais visa a verificação das 
características da panela em causa no seu processo de 
aquecimento, de forma a validar as geometrias e materiais 
analisados. Apesar do programa oferecer dois módulos de 
simulação diferentes, o módulo Thermal Analysis e o módulo 
Flow Simulation, foi utilizado para análise apenas o primeiro, 
porque se decidiu que uma análise em regime permanente dos 
diferentes modos de transferência de calor durante o processo 
de aquecimento era representativo do problema e permitiria 
tirar as elações necessárias sufecientes no auxílio ao projeto.

O módulo Flow Simulation é um módulo mais completo que 
conjuga o escoamento envolvido com a transferência de calor, 
a atuar de forma estacionária, não permitindo uma análise em 
regime transiente. 

Por sua vez o módulo Thermal Analysis apenas resolve 
fenómenos de transferência de calor, sendo possível a 
opção de análise transiente ou estacionária. Neste módulo, 
é necessário inserir todas as cargas térmicas existentes.  
Tendo-se optado por atribuir, sempre que possível, os mesmos 
valores da análise experimental.

Numa fase inicial, para o estudo térmico de geometria do 
recipiente, foi utilizado o módulo Thermal Analysis, em modo 
transiente, de forma a garantir uma análise do comportamento 
do fluxo de calor nas diferentes geometrias analisadas. 
No entanto, optou-se por realizar o estudo em regime 
permanente, pois a análise em regime transiente não traria 
qualquer mais valia em termos de construção projetual.

Assim o Thermal Analysis permite a análise dos fenómenos 
de transferência de calor, com a facilidade de alterações à 
geometria dos componentes, o que torna a criação deste 
modelo de simulação bastante útil no apoio ao estudo de 
geometria, de alterações construtivas dos componentes e de 
materiais. 

3.7.4 Testes de modelação numérica

Criação do modelo de 
simulação

Funcionamento dos 
módulos
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Implementação do 
modelo virtual

Cargas térmica

O SolidWorks Simulation usa métodos de análise por 
elementos finitos (FEA) para resolver problemas estruturais 
e térmicos. O processo começa com a criação de um modelo 
geométrico, que em seguida é subdividido em partes pequenas 
de formas simples (elementos) que são ligadas em pontos 
comuns (nós). Os programas de análise de elementos finitos 
consideram o modelo como uma rede de elementos discretos 
interconectados. (Kurowski, [s.d.])

A geração de malhas é uma etapa fundamental da análise 
de projetos, pois o gerador automático de malhas do software 
cria uma malha com base no tamanho de elemento global, na 
tolerância e nas especificações de controlo de malha local. 
Este permite especificar diferentes tamanhos de elemento 
para componentes (faces, arestas e vértices).

Para que os resultados obtidos através da análise dos 
modelos numéricos se aproximassem dos reais foi necessário 
definir uma série de condições de fronteira, que correspondem 
às condicionantes em que a simulação decorre. Após vários 
estudos e tentativas, estas foram definidas conforme a 
observação feita durante os testes práticos realizados. Para 
o auxílio desta disposição de dados foi consultado o livro 
Thermal Analysis with SOLIDWORKS Simulation 2015, que 
permitiu perceber quais as premissas necessárias para a 
obtenção dos valores pretendidos.

As condições de fronteira encontram-se representadas na 
Figura 234, de forma a simplificar a sua interpretação.

Antes de efetuar a criação do modelo virtual, foi necessário 
proceder à análise dos fenómenos de transferência de calor 
envolvidos neste processo. Como auxílio, recorreu-se à análise 
Métodos de Transferência de Calor (sub-capítulo 2.4.4), de 
forma a compreender quais os meios de transferência de calor 
existentes no sistema por condução e conveção. Neste caso em 
estudo a carga térmica diz respeito à fonte de calor que emite 
energia para o sistema em análise. Verica-se que existem 
perdas de calor por conveção do ar e pela água.

Malha computacional

3.7.5 Experiência 3, estudo de 
geometria da panela
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Após identificados os fenómenos de transferência de calor 
envolvidos estavam reunidas as condições para dar início 
à criação do modelo virtual. Este processo iniciou-se com 
a definição da geometria em análise, que em alguns casos 
foram alvo de ligeiras simplificações por forma a melhorar o 
desempenho da simulação.

Os valores do coeciente de transferência de calor por 
conveção da água e do ar inseridos no sistema foram retirados 
de bibliogra a especíca (Thermal Analysis with Solidworks 
Simulation 2013, [s.d.]) . A temperatura ambiente didadefin 
para estas duas condições foi de 18ºC em ambos os testes 
práticos realizados.

Para a definição da fonte de calor (i.e. heat power), foi 
consultado o livro de instruções da fogão utilizado para 
verificar qual a sua potência, sendo esta de 12kW.

Uma vez que foi utilizado o módulo Thermal Analysis, numa 

Aplicação das 
condições de fronteira

Fonte de Calor
12000 W

1. Convecção (ar)
10 W/(m^2k)
291K (18ºC)

2. Convecção (água)
6000 W/(m^2k)
291K (18C)

ºC
120
16

Água
294K (21ºC)

Alumínio
291K (18ºC)

Vitro 
cerâmica
291K (18ºC)

Figura 234. Condições de fronteira aplicadas no software de simulação
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Cálculo de gradiente 
de temperatura

Resultados

primeira fase, no modo transiente, necessitou-se de definir a 
temperatura inicial para os componentes em teste. Os valores 
atribuídos a estes componentes tiveram como o base os dados 
retirados dos testes práticos. Assim sendo, foi denida uma 
temperatura inicial para o recipiente e a fonte de calor de 291K 
(18ºC) e uma temperatura inicial para a água de 294K (21ºC).

A segunda etapa consistiu na atribuição dos materiais. Em 
consonância com a fase de testes práticos, a definição destes 
vigorou com os resultados obtidos nesta fase precedente, ou 
seja, foi utilizado o alumínio em todos os recipientes em teste, 
e o resto dos materiais com a informação presente na bibliote- 
ca do software.

Após a criação da malha e da introdução das condições 
de fronteira, iniciou-se o processamento de gradientes de 
temperatura ao longo do tempo, onde o importante seria 
extrair a compreensão do fluxo de calor em diferentes 
intervalos de tempo. Este foi compreendido entre os 0 
segundos a 660 segundos (11 minutos), que corresponde 
ao tempo do ensaio. Os intervalos de análise foram de 10 
segundos.

Figura 235. Teste geometria 1

Figura 236. Teste geometria 2
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Figura 237. Teste geometria 3

Figura 238. Teste geometria 4

Figura 239. Teste geometria 5

Discussão dos 
resultados

Através da observação das  figuras 235 à 239 
representadas, referentes às simulações realizadas, verifica-
se que a variação de dimensão da base do recipiente influencia 
o comportamento do  fluxo do calor. Apesar de esta variação 
ser mínima, é percetível que quanto mais reduzida a base da 
panela maior é o intervalo de tempo do calor a chegar á parte 
superior desta, existindo uma concentração do fluxo de calor 
na parte central e inferir da panela. Ou seja, quanto maior a 
área do recipiente na zona inferior, maior é a concentração 
do fluxo de calor. Desta forma, conclui-se que apesar desta 
variação de comportamento, não existe grande infuência de 
geometria do recipiente no desempenho da panela.
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Esta experimentação teve como objetivo a validação do 
teste numérico, consoante os valores conseguidos nos testes 
práticos, de forma a conseguir definir um modelo de teste que 
represente os mesmos valores que na realidade, para assim 
aplicar em estudo de materiais no produto em desenvolvimen- 
to.

Desta forma foi utilizado o modelo P4 apresentado 
anteriormente, tendo sido recriado tridimensionalmente 
consoante a realidade (geometria, dimensões e material), 
sendo importante a aproximação destes valores, afim de 
diminuir a discrepância da simulação.

Tal como na experimentação anterior, para que os 
resultados obtidos através da análise dos modelos numéricos 
se aproximem dos da realidade, foi necessário definir uma 
série de condições de fronteira, que correspondem às 
condicionantes em que a simulação decorre. Após vários 
estudos e tentativas, estas foram definidas conforme a 
observação feita durante os testes práticos realizados.

No início do processo foi utilizado o módulo Thermal 
Analysis no modo transiente, de forma a conseguir obter 
valores ao longo de 11 minutos, e assim compreender o 
comportamento do  fluxo de calor no sistema. Uma vez que 
os resultados obtidos não foram os expectáveis, visto que o  
fluxo de calor não chegava á parte superior da panela, não 
era possível fazer uma avaliação correta das possibilidades 
dos diferentes materiais. Procedeu-se pois a uma simplicação 
da avaliação. Assim sendo, passou a ser utilizado o modo 
estacionário, tendo como ponto de partida a temperatura da 
água em ebulição para todo o sistema.

Tendo como orientação os valores retirados dos testes 
práticos, foram atribuídas as condições de fronteira, que se 
encontram representadas na figura xx, de forma a simplicar a 
sua interpretação.

3.7.6 Experiência 4, validação

Aplicação das 
condições de fronteira
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Simplificações 
efetuadas ao 

modelo

Com o objetivo de reduzir o tempo de simulação do modelo, 
sem perder o rigor, foram efetuadas algumas simplicações 
no sentido de diminuir o recurso computacional. Esta simpli-  
cação deu-se maioritariamente ao nível do domínio de cálculo, 
no qual foi avaliado apenas metade da panela, visto que esta é 
simétrica.

As cargas térmicas neste caso de estudo são as mesmas 
referidas anteriormente na experiência 3. Após a identicação 
dos fenómenos de calor envolvidos, estavam reunidas as 
condições para passar à fase da criação do modelo virtual. Este 
processo iniciou-se com a definição da geometria em análise, 
na qual alguns casos foram alvo de ligeiras simplicações por 
forma a melhorar o desempenho da simulação (Figura 240).

Os valores de coeficiente de convecção da água e do ar 
inseridos no sistema são os mesmos utilizados na experiência 
3, a temperatura de convecção do ar manteve-se a mesma, a 
temperatura ambiente 18ºC, e apenas a temperatura de 2,con- 
vecção da água se altera para os os 95ºC.

Para a definição da fonte de calor (i.e. heat power), foi 
consultado o livro de instruções da fonte de calor utilizada para 
verificar qual a sua potência, sendo de 12kW.

Para garantir que a simulação se encontrava nas mesma 
condições de uma panela com água a ferver no seu interior, foi 
definida uma temperatura para cada um dos componentes do 
sistema em análise. Foi determinada uma temperatura para a 
água de 95ºC, e 90ºC para o recipiente.

A segunda etapa consistiu na atribuição dos materiais. 
Os materiais das peças que constituem a simulação foram 
definidos conforme a realidade, tendo sido aplicada a 
informação presente na biblioteca do software.

Cargas térmica
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Água
369K (95ºC)

Alumínio
363,15K (90ºC)

Poliamida
363,15K (90ºC)

1. Convecção (ar)
10 W/(m^2k)
291K (18ºC)

Fonte de Calor
12000 W

2. Convecção (água)
6000 W/(m^2k)
369K (95ºC)

ºC
120
16

Figura 240. Condições de fronteira
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Na figura 241 é possível observar o resultado do teste 
de modelação numérica, onde foram definidos os mesmos 
pontos de localização em relação ao teste prático e retirada a 
respectiva informação em relação à temperatura. Desta forma 
facilmente são comparáveis os valores com o teste prático.

Validação dos 
resultados

Figura 241. Resultado obtido através de simulação
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Da mesma forma, no gráfico 13 é feita a comparação entre 
os resultados obtidos experimentalmente relativos ao caso 
de estudo P4 e os resultados provenientes do modelo de 
simulação.

Através da análise do gráfico, é possível verificar que o 
modelo de simulação representa com bastante fiabilidade o 
comportamento da panela na realidade, apesar dos valores 
inseridos nas condições de fronteira condicionarem esses 
resultados.

Comparativamente, é possível afirmar que todos os valores 
estão relativamente aproximados, à exceção do valor repre- 
sentado pelo ponto 4, que no teste numérico apresenta um 
valor superior ao teste experimental. Isto deve-se ao fato de no 
teste de simulação ter sido definido uma temperatura de 90ºC 
para o recipiente, desta forma o software pressupõe que todo o 
corpo está a essa temperatura, apesar de terem sido definidas 
condições de convecção para o ar.

Gráfico 13. Comparação de resultados entre o teste de simulação e P4
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3.8 Seleção de materiais

“Referimos antes que estas tecnologias revolucionaram o 

porque de objetos da nossa civilização... Se um designer industrial 

é considerado, entre outras coisas, um criativo solucionador de 

problemas, e se deseja continuar a sê-lo, é importante que conheça 

as implicações sociais, económicas e culturais da realidade 

emergente.

Dito por outras palavras: para um designer industrial, a não ser 

que viva mergulhado num estado de sonambulismo profissisional, 

são iniludíveis algumas perguntas. Por exemplo, deverá interrogar-se 

em que medida aquilo que está a acontecer no mundo dos produtos 

pode alterar os métodos e os objetivos da sua actividade projetista. 

Vendo bem, por detrás desta pergunta existe outra, que respeita 

a incidência real dos nossos produtos sobre o ambiente, sobre a 

nossa vida quotidiana, sobre as nossas relações de comunicação 

interpessoal, sobre a nossa perceção da realidade exterior. “

(T. Maldonado,1922)

Segundo Maldonado a função de um designer Industrial 
ou de produto está estabelecia entre dar forma ao objeto, 
preocupando-se com a estética, e a função, conciliando a 
estratégia de manufaturação, viabilizando a materialização do 
produto, quer no contexto industrial ou artesanal.

O “design industrial continua a ser o que se relaciona com 
o processo formativo dos objetos como elementos estruturais 
do ambiente humano.”(Maldonado, 2006). Desta forma, o 
processo de desenvolvimento de produto deve estar aberto a 
uma introspecção daquilo que acontece na sociedade, de forma 
a considerar factores sociais e ambientais.

“Preferir, suponhamos, o factor simbólico ao técnico-con- strutivo 

pode ser irrelevante no caso dos objetos de baixa com- plexidade, 

como seja um talher, mas, mas pelo contrário, seria muito relevante 

no caso de um objeto de elevada complexidade, como um 

automóvel. “ (T. Maldonado,1922, 15)

A seleção dos materiais e consequentemente dos 
processos de fabrico é uma das fases que mais impacto 
tem na viabilização do projeto, uma vez que trazem fatores 
condicionantes (económicos e ambientais). “Embora as suas 
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opções projetivas possam parecer livres, e talvez por vezes 
sejam, trata-se sempre de opções feitas no contexto de 
um sistema de prioridades preestabelecidas com bastante 
rigidez. Em última análise é este sistema de prioridades 
que regula o design industrial.”(Maldonado, 2006). Por este 
motivo é muito importante garantir que durante o processo 
de concetualização, é tida em consideração a seleção de 
materiais e processos de fabrico, pois a sua aglutinação será 
condicionante da geometria do produto. Consoante a escolha 
do material é necessário verificar qual o processo de fabrico 
mais adequado, e dessa forma adaptar o desenho do produto 
ás condicionantes impostas. 

Propriedades
 mecânicas

3.8.1 Considerações iniciais

“ A selecção dos materiais poliméricos mais apropriados 
para a criação do elástico equivale a encontrar um compromis-
so entre as propriedades de rigidez e as de flexibilidade. 

É por isso importante estarmos familiarizados com as 
condições de utilização, as temperaturas de exercício e o tipo 
de carga.” (Manzini, 1993)

Para a realização da seleção de materiais de forma coesa,  
é necessário especificar quais as características pretendidas 
para o material em causa. No caso deste projeto, os fatores 
que interessam estudar são algumas propriedades mecânicas, 
propriedades térmicas, a flamabilidade dos materiais, e pro-
priedades de produção. Perceber o conceito de cada proprie-
dade auxilia à definição dos valores alvo para os materiais em 
pesquisa. 

- Densidade: é definida como a massa por unidade de vol-
ume de uma substância. Exprime-se em [kg/m3] .  A densidade 
varia conforme a disposição dos átomos de cada material, por 
exemplo, os metais apresentam uma densidade mais elevada 
pois os seus átomos são mais pesados e estão empacota-
dos densamente, já os polímeros são menos densos pois são 
constituídos por átomos mais leves (C, H, O), e apresentam 
geralmente estruturas de empacotamento menos densas;
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“ É essencial que a forma do componente evite que as tensões 

máximas de deformação ultrapassem o campo de elasticidade do 

material empregue. “(Manzini, 1993) 

- Módulo de Young: é a constante que avalia a rigidez/flexi-
bilidade do material, em regime elástico1.  (elevado módulo de 
Young corresponde a elevada rigidez do material) Exprime-se 
em Pascal (Pa);

“ A resistência de um material a várias temperaturas é, portanto, 

uma valor relativo à estrutura do próprio material, ao intervalo de 

uma temperatura em questão e ao sistema de cargas a que o 

material é sujeito. …. Por outro lado, o material mais resistente ao 

calor, é geralmente, aquele que é mais difícil de trabalhar e que 

causa mais problemas; a tarefa dos engenheiros é, portanto, a de 

encontrar um equilíbrio, um compromisso entre a resistência térmica 

e facilidade de ser trabalhado. “ (Manzini, 1993)

- Condutividade Térmica: é a constante que mede  a quanti-
dade de calor transmitida através do material. Exprime-se em 
Unidades S.I. [W/ m K];

- Calor específico: corresponde à capacidade calorífica do 
material por unidade de massa. Exprime-se em J/(kg.K);

-Temperatura Máxima de Serviço: corresponde à tempera-
tura máxima a que o material pode ser exposto;

Caracterização dos materiais consoante a sua composição 
química, classificando-os como inflamáveis, auto-extinção ou 
não inflamáveis. Os materiais auto-extinguíveis são aqueles 
que aquando a sua retirada da exposição á fonte de chama, 
o material deixa de arder. Isto deve-se ao facto de a chama 
provocar o desenvolvimento de gases densos (extremamente 
nocivos) , que acabam por expulsar o oxigénio das redonde-
zas da chama. Por vezes é utilizada água como elemento de 
hidratação, para retardar a chama, havendo assim a vantagem 
de os vapores libertados não serem tóxicos (Oliveira, 2007).

1 Corresponde à deformação 
elástica do material, que após 
a retirada de uma força de 
tração uniaxial, o material 
volta às suas características 
iniciais.

Propriedades 
térmicas

Propriedades de 
flamilidade
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- Facilidade de fabrico: condicionantes associadas aos 
processos de fabrico passíveis de realizar;

- Acabamento: as condições das superfícies dos materiais 
influenciam fortemente o tempo de vida, pois a maior parte 
das fissuras que originam o processo de falha iniciam-se na 
superfície do material. Pode-se evitar estes fatos, através: 
projeção do produto, evitando cantos vivos; e através do 
tratamento da superfície, eliminando arranhões ou marcas 
através de polimento (Oliveira,2007).

Para o auxílio à seleção de materiais foi utilizado o pro-
grama CES Edupack®, uma base de dados de materiais 
e de processos de fabrico. O processo de seleção através 
desta ferramenta consiste na aplicação de filtros para que 
a pesquisa de materiais seja refinada e consequentemente 
objetivada até ao alcance de um material que corresponda 
aos critérios definidos. Foi também recurso a consulta dos 
manuais de Princípios e Aplicações de Materiais (Oliveira, 
2007); Tecnologias e Processos de Fabrico (Oliveira, 2007) de 
Martinho Oliveira.

Cada componente do produto tem associado uma função 
específica e como tal, uma necessidade tecnológica diferente, 
exigindo assim, uma análise em relação ao seu material 
constituinte e ao processo de produção. Através do estudo 
do estado de arte tornou-se possível ter em consideração 
alguns materiais aplicados neste tipo de produto. Neste caso 
específico, o componente 1 (pegas) é aquele que merece maior 
atenção, pois está associado á função mais importante do 
produto, ver Figura 242.

Propriedades 
de produção

3.8.2 Processo de selecção

3.8.3 Componentes do produto
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1.1

2.1
2.3 2.2

3.1 

Este componente é o que garante ao utensílio o cumpri- 
mento dos requisitos definidos, tendo em conta que este será 
utilizado por crianças num ambiente considerado de risco, 
devido á elevada temperatura a que o produto será exposto. 
Antes de iniciar uma apresentação gráfica é necessário definir 
quais as características pretendidas para o material, de forma 
a que este garanta segurança ao utilizador. Assim sendo, o 
material necessita de ter uma condutividade térmica baixa, 
a fim de garantir o isolamento térmico; suportar elevadas 
temperaturas; ser lavável para garantir a higiene do utensílio, 
possuir uma baixa flamabilidade e deve ser leve.

No início, a seleção de materiais foi sujeita a uma pré- 
-seleção de plásticos, elastómeros, fibras naturais, compósit-
os, e matérias naturais, de forma a condicionar o número de 
opções.

Foram aplicados os seguintes limites: 
-Temperatura Máxima de Serviço: 140ºC 
-Condutividade Térmica: 0,4 [W/mK]
- Flamibilidade: Auto-extinguível
- Água: aceitável; excelente

Figura 242. Representação dos componentes do produto

Pegas (1)
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O primeiro gráfico 14 representa a condutividade térmica 
dos materiais versus a temperatura máxima de serviço. São 
destacados os nomes daqueles materiais que se encontram 
na zona do gráfico que representa valores mais aliciantes ao 
projeto.

De forma a conseguir outros critérios de comparação foi 
realizado mais um gráfico 15 que compara a condutividade 
térmica com a densidade do material. Esta última 
característica é de elevada importância a sua consideração 
e estudo, uma vez que é pretendido uma elevada leveza do 
produto.

Grá co 14. Condução Térmica versus Temperatura Máxima de Serviço

Gráfico 15. Condutividade Térmica versus Densidade
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É notório que a cortiça se destaca dos outros materiais, pois 
apresenta menores valores de densidade e de condutividade 
térmica. Também o silicone é aquele que se destaca dentro do 
grupo dos elastómeros por ter menor densidade.

O gráfico 16 compara a condutividade térmica com o preço 
do material, dado ser importante a contenção de custos. 
Assim foi definido um filtro de 16€/kg, para obter a melhor 
rentabilização de custos possível.

É notável que na zona de menor preço se encontra a resina 
fenol-formaldeído (PF) e os seus derivados. Esta é também 
chamada de baquelite, um dos materiais aplicados frequente- 
mente em pegas de panelas. Dentro do grupo dos elastóme- 
ros, o silicone é aquele que apresenta valores mais reduzidos 
em relação ao preço. Neste gráfico a Poliamida (PI), e os seus 
compostos foram eliminados devido ao seu custo.

Gráfico 16. Condutividade Térmica versus Preço
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Neste gráfico 17 é comparada a condutividade térmica com 
o módulo de flexão do material, com o objetivo de perceber 
quais os materiais que garantem a flexibilidade das pegas. É 
visível que neste gráfico o grupo dos elastómeros já não se 
encontra na mesma zona do grupo dos plásticos, em contra-
partida está mais próximo da cortiça. 

Conciliando a informação retirada através da análise dos 
gráficos, com a informação obtida no estado de arte que refere 
os materiais usualmente aplicados em utensílios de cozinha, é 
possível destacar algumas soluções: 

-Silicone (Heat Cured)
-Baquelite (PF fenol-formaldeído)
-Cortiça (Compósito)

Após a obtenção da lista dos possíveis materiais de apli-
cação na componente da pega, foi possível a realização de 
testes numéricos com o modelo de simulação definido na fase 
anterior. O teste realizou-se no modelo do conceito da panela 
já modelado. Para cada material, foi necessário a recolha dos 
valores correspondentes ás suas propriedades, de modo a 
inseri-los na biblioteca dos materiais do software, para po-
derem ser aplicados nos testes. Estes valores foram retirados 
das fichas técnicas dos respectivos materiais fornecidas pelo 
programa CES eduPack®. 

Gráfico 17. Condutividade Térmica versus Modulo de Young
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Figura 243. Resultado do teste numérico com o material silicone

17,8ºC
23ºC
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Figura 244. Resultado do teste numérico com o material cortiça

1. Silicone (VMQ, heat Cured)
- Módulo Young: 5000 N/mm2

-Coeficiente de Poisson: 0,49 N/A 
-Densidade: 1233 kg.m3 
-Resistência à Tracção: 10 N/mm2

-Condutividade Térmica: 0,25 W/(m.k) 
-Calor específico: 1100 J/(kg.k)

2. Cortiça (cork)
- Módulo Young: 2000 N/mm2

- Coeficiente de Poisson: 0,39 N/A
- Densidade: 1020 kg.m3

- Resistência à Tracção: 30 N/mm2

- Condutividade Térmica: 0,031 W/(m.k)
- Calor específico: 200 J/(kg.k)
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3. Baquelite (Fenol formaldeído)
- Módulo Young: 4800 N/mm2

- Coeficiente de Poisson: 0,394 N/A
- Densidade: 1300 kg.m3

- Resistência à Tracção: 60 N/mm2

- Condutividade Térmica: 0,15 W/(m.k)
- Calor específico: 1530 J/(kg.k)

Visto que os teste numéricos não destacaram nenhum 
material preferêncial, foi necessário considerar outros facto-
res que levem à escolha da melhor solução. Para tal, existiu 
a necessidade de interpretar as propriedades de cada um dos 
materiais, e perceber quais as vantagens e desvantagens que 
cada uma pode oferecer ao produto. Foi ainda necessária a 
compreensão dos fatores de produção, e perceber quais as 
suas condicionantes, contrapondo os fatores económicos e 
ambientais.

Através da observação dos resultados dos testes é pos-
sível concluir que ambos os materiais cumprem a função que 
lhes está implícita, não sendo notória grande discrepância de 
resultados entre os três materiais. É necessário referir que 
os testes de modelação numérica estão longe de conseguir 
representar fielmente a realidade, apenas representam uma     
aproximação. Assim sendo é necessário considerar uma mar-
gem de erro nos resultados obtidos. 

Figura 245. Resultado do teste numérico com o material baquelite

18 ºC
20ºC

32ºC

22ºC

3.8.5 Conceptualização de sistemas de 
encaixe
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A borracha de silicone, também designada por polidimetil-
siloxano possuí a grande vantagem de poder ser utilizada 
numa vasta gama de temperaturas (-100 a 250 ºC), e de ser 
bastante flexível. Existem algumas variações de silicone con-
forme o produto e a utilização pretendida. Actualmente, esta 
borracha é bastante aplicada em utensílios de cozinha, desde 
colheres, a luvas de forno, a formas de bolos, etc. 

O processamento de peças de silicone pode ser feito at-
ravés de moldação por injeção ou por prensa de vulcanização.

Visto que o silicone é um material facilmente lavável, 
revelou-se importante a possibilidade das pegas poderem 
ser retiradas, aumentando assim o cuidado com a higiene do 
objeto. Tirando partido da flexibilidade do material, as pegas 
funcionariam como uma “luva” envolvente, que possibilitaria a 
sua retirada para lavagem. Esta fixaria numas pegas interiores 
de metal fixas ao recipiente para panela, sendo que para colo-
car e retirar bastava exercer alguma força nas pegas para fora 
e no sentido descendente, libertando-a das fixações metálicas 
(Figura 246). 

Figura 246. Conjunto de desenhos representativos do sistema de encaixe

- Silicone
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- Baquelite (PF) Tecnicamente chamado polioxibenzimetilenglicolanhidrido, 
a baquelite é uma resina quimicamente estável e resistente ao 
calor. É formada pela combinação por polimerização de fenol 
(C6H5OH) e formaldeído (HCHO), sob calor e pressão. Esta é 
resistente ao calor, infusível, resistente, arde lentamente, e é 
de baixo custo (Oliveira). Antigamente, a baquelite só era pos-
sível de produzir na cor preta, atualmente já é possível fabricar 
baquelite colorida. 

Visto pertencer ao grupo dos termoendureciveis, esta 
apresenta como desvantagem o fato de não ser reciclável, pois 
após a sua cura, esta não pode voltar a ser moldada ou amole-
cida.

Esta pode ser processada através de moldação por injeção 
de termoendurecíveis, que tem implícita as vantagens de 
menor custo de equipamento, pressão de moldação reduzidas, 
bom acabamento sem as linhas de escoamento aparentes nos 
termoplásticos (Figura 247).

Figura 247. Conjunto de desenhos representativos do sistema de encaixe
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     Visto que este material é facilmente lavável, e possibili-
ta a lavagem na máquina de lavar, pensou-se que não seria 
necessário o envolvente ser removível para lavar o produto. 
Sendo assim, este seria dividido em duas peças, em que na 
peça inferior na zona das pegas encaixaria numa pega de met-
al fixa ao recipiente da panela, e de seguida encaixaria a peça 
superior de forma a conjugar todos os componentes (Figuraxx). 
A peça superior fixaria à peça inferior através de encaixes e 
cola, visto ser uma peça que necessitaria de ficar permanente-
mente fechada. Teria como desvantagem o facto de se notar o 
encaixe na parte superior, o que poderia até causar a acumu-
lação de lixo, e do ponto de vista ambiental o fato de não ser 
reciclável. 

A cortiça é uma matéria prima 100% natural, reutilizável 
e reciclável. É um dos materiais mais versáteis do mundo. 
Apresenta características únicas, a capacidade natural de 
impermeabilização a líquidos e gases, elasticidade, com-
pressão, elevada resistência, leveza, flutuação, isolamento 
térmico e acústico e uma lenta combustão, fazem da cortiça a 
matéria-prima por excelência. 

Atualmente é perceptível o aumento de utensílios de co-
zinha com aplicação de cortiça, desde bases, a potes, pegas 
de recipientes, ect. Também tem vindo a aumentar o número 
de compósitos de cortiça disponíveis no mercado, existindo 
várias soluções aplicadas em diferentes ambientes, como na 
indústria automóvel, construção civil e bens de consumo. O 
processo de obtenção de forma dos produtos de cortiça faz-se 
através de maquinação dos blocos de material. 

Este é o material que apresenta características mais 
aliciantes para as premissas do produto. Neste caso as pegas 
ao serem em cortiça teriam de ser removíveis para a facili-
tar a lavagem do produto. Visto que a cortiça é um material 
que garante estrutura ás pegas, estas não necessitam de um 
apoio interno. Aproveitando o fato de esta possuir uma elevada 
resistência ao atrito, é apresentada a possibilidade de haver 
uma “cunha” a fixar as pegas. Quando é pretendida a retirada 
destas, remove-se a cunha e as pegas saem facilmente (Figura 
248). 

-Cortiça 
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Figura 248. Conjunto de desenhos representativos do sistema de encaixe
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- Baquelite (PF) 
e silicone

De forma a redobrar a segurança do utilizador garantindo o 
isolamento térmico do material, foi pensada a possibilidade de 
combinar a baquelite com o silicone. A baquelite iria compôr a 
estrutura interna das pegas e seria fixa ao recipiente da panela 
de forma permanente através de dois parafusos, e o silicone 
iria compôr a parte externa que funcionaria como uma “luva” 
envolvente. Para a lavagem do recipiente seria retirada a parte 
de silicone (Figura 249).

Figura 249. Conjunto de desenhos representativos do sistema de encaixe
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Reflexão

Tampa (2)

Após uma reflexão da análise dos dados anteriores é 
possível afirmar que as soluções mais apelativas são as duas 
últimas, no entanto foi efetuada uma avaliação das vantagens e 
desvantagens de cada uma. Uma primeira questão é a banal-
ização da utilização a cortiça, visto que esta tem sido aplicada 
de várias formas, por vezes descontextualizadas e sem uma 
verdadeira pertinência, podendo a sua aplicação ter o efeito 
contrário ao pretendido para o consumidor,  transmitindo a 
ideia de mais um produto cliché de cortiça. Na verdade a tenta-
tiva da inclusão da cortiça neste projeto seria apenas para tirar 
partido das suas características (isolamento térmico, leveza e 
naturalidade) porém é um produto mais caro de produzir, e que 
não garante a perfeita higienizarão do produto.

Já o silicone é agradável ao toque, permite incorporar 
texturas e em termos de produção será mais barato. Apesar de 
não ser um material natural apresenta maior durabilidade e 
versatilidade em relação à sua coloração. Pode ter como des-
vantagem ser encarado como uma “chinesice” se o acabamen-
to e materiais não forem os adequados. Porém permite uma 
coerência entre os diferentes elementos, pegas e tampa. Outro 
dos pontos negativos desta proposta é o facto da baquelite, 
embora que barata em termos produtivos, não ser reciclável, 
colocando assim um problema na redução da pegada ecológica 
do produto no seu fim de vida. 

Medindo todas estas questões foi tomada como opção a 
seguir, no que toca a materiais, a combinação da baquelite e do 
silicone, uma vez que permitem uma maior higiene ao produto, 
redução de custos de produção e ainda uma maior coerência 
formal e estética entre todos os elementos.

A tampa é constituída por três componentes, em que ex-
istem algumas opções viáveis de aplicar. A escolha está condi-
cionada pela seleção do material das pegas, visto ser impor-
tante existir uma coerência visual entre as duas componentes, 
de forma a conferir ao utensílio um aspecto uniforme.

2.1. Seguindo a mesma linguagem, e tendo em consider-
ação que o componente vai estar em contacto com os alimen-
tos na zona interior tampa, o material escolhido será o silicone 
devido ás suas propriedades excelentes em relação ao contacto 
com os alimentos. Para a produção deste componente foi se-
lecionado o processo de moldarão por injeção, devido á forma 
complexa da peça. 
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 2.2 Este componente é aquele que permite que o 
utilizador estabeleça uma relação com o interior da panela 
quando esta se encontra fechada, devido á sua propriedade 
de transparência. Desta forma as opções de escolha não 
deixam muitas hipóteses. A avaliar pelos produtos deste tipo 
existentes no mercado, o material usualmente aplicado é o 
vidro temperado, que garante resistência a altas temperaturas 
e uma menor condutividade térmica. Foi ainda ponderado 
o uso de acrílico (PMMA) para este componente, uma vez 
que garante um peso inferior em comparação com o vidro, 
e também tem a vantagem de não partir tão facilmente na 
possibilidade de algum impacto de força maior.  Mas este não 
poderá ser aplicado pois tem uma temperatura máxima de 
utilização de 70ºC, podendo em situações especiais chegar 
aos 100ºC (Oliveira, 2007), não sendo mesmo assim suficiente. 
Desta forma foi selecionado vidro temperado de 4mm.

2.3 Este componente tem uma função que não exige 
o cumprimento de nenhum requisito específico, apenas 
a resistência a elevadas temperaturas, desta forma será 
produzida em silicone para estar em coerência com os 
restantes componentes do produto.

O recipiente é aquele que exige menos tempo de pesquisa 
para a definição do material, uma vez que já fora definido 
anteriormente que irá ser composto pela Tecnologia Impact 
disc Plus, que consiste na aplicação de fundo térmico em 
alumínio. As ligas metálicas aplicadas no produto necessitam 
de respeitar as normas Europeias e relação ao contacto 
alimentar, desta forma foi opção seguir os materiais utilizados 
pela Silampos  nas suas panelas. Assim o recipiente é 
composto por aço inoxidável austenítico ASIS 304 18/10 (18% 
crómio; 10% níquel), com 0,8mm de espessura, apropriado 
ao contato alimentar. Para a camada de alumínio do fundo 
térmico, recorreu-se a liga de alumínio (90% percentagem 
puro) de 6,3mm de espessura. Para a camada inferior a opção 
foi pelo Aço inox ferrítico com 0,7mm de espessura para 
adaptabilidade da panela ao fogão de indução. 

O processo de fabrico para a obtenção de forma é a 
estampagem, método usado para conformar, regra geral a 
frio, pelas com formas côncavas a partir de chapas planas. 
(Oliveira, 2007), e a maquinação para retirar o excesso de 
material. Na aplicação de fundo térmico é colocada a placa de 

Recipiente (3)
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alumínio (diâmetro depende altura pretendida para o fundo) 
mais a placa de aço inoxidável no recipiente já estampado, o 
fundo é aquecido num forno de indução até o alumínio atingir 
o seu ponto de fusão (500ºC), e de seguida a panela passa por 
uma prensa hidráulica, sendo exposta a uma pancada de cerca 
de 2000 toneladas de forma a conformar o fundo térmico, 
fazendo com que ocorra uma ligação dos diferentes materiais. 
Para acabamento, a panela é lixada na parte inferior, e poli- 
da na parte exterior. A colocação dos números no interior do 
recipiente é obtida por descarga electrolítica.

A ligação dos suportes de fixação das pegas será feita por 
soldadura de descarga de condensadores.
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160 mm
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3.9 Produto final

Como solução final é apresentada a Panela Marieta (Figura 
250), que se caracteriza pela sua geometria simples e intuitiva. 
Esta compreende um conjunto de funções que pretendem dar 
resposta às diferentes necessidades do utilizador. 

Figura 250. Panela Marieta

Figura 251. Dimensões gerais da panela Marieta

Na figura 251 são apresentadas as dimensões gerais da 
panela Marieta. Esta enquadra-se na tipologia “panela de 
sopa”. Em anexo encontram-se os desenhos técnicos dos 
componentes que compõe produto pela seguinte ordem: 
conjunto panela Marieta; conjunto tampa; conjunto panela. 

3.9.1 Dimensões Gerais
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A figura 252 apresenta as soluções técnicas propostas 
para a fixação das pegas laterais à panela, e do suporte da 
colher à tampa. Para este desempenho foi opção a seleção de 
componentes standard como parafusos e os seus derivados. 
Existiu especial cuidado na seleção do componente porca, 
sendo que deve conter uma gaiola que permita a soldadura 
à panela do suporte da porca, para ser alcançado uma boa 
conexão das partes. 

Figura 252. Pormenores técnicos da Panela Marieta

3.9.2 Pormenores Técnicos

parafuso M6
anilha M6

porca com gaiola M5
parafuso M5
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A bacia (Figura 254) têm a função de apoio à lavagem dos 
diferentes ingredientes, incluindo uma escala medidora que 
permite a dosagem dos alimentos consoante a quantidade 
desejada. Como complemento, é apresentado o coador 
(Figura 255) que têm a função de coar os ingredientes que 
anteriormente foram lavados.  

Figura 254. Funcionalidade da bacia

3.9.3 Funcionalidade

A panela Marieta é complementada por um conjunto de 
acessórios (fi gura 253) que promovem a realização de tarefas 
relacionadas com a preparação de alimentos para a confeção. 
Estes garantem a sua funcionalidade associada à panela, 
criando um sistema completo de funções sequenciais. 

Figura 253. Panela Marieta e família de acessórios
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Para a ação de corte dos alimentos é apresentada a 
tábua de vegetais e a tábua de proteínas (Figura 256), que 
apresentam a mesma funcionalidade, com a diferença que a 
tábua das proteínas possui melhor acessibilidade aquando a 
ação de colocar os ingredientes na panela. 

Ainda na sequência de preparação e corte dos alimentos, 
é apresentado o ralador, que demonstra a possibilidade de 
utilização na panela em uma ação inicial de confeção (Figura 
257 e 258), posterior à colocação da panela numa fonte de 
calor; ou a utilização na bacia (Figura 259) para ações mais 
demoradas durante o processo de confeção de um prato.

Figura 255. Funcionalidade do coador

Figura 256. Funcionalidade da tábua
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Figura 258. Utilização do ralador colocado na panela

Figura 259. Utilização do ralador colocado na bacia

Como forma de garantir a versatilidade de confeção de 
alimentos, é apresentado um incerto, que permite a realização 
de alimentos a vapor. Este apresenta uma geometria 
semelhante à das pegas da panela, de forma a permitir o 
encaixe adequado da tampa (Figura 260). 

Figura 257. Colocação do ralador na panela
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Figura 260. Conjunto de imagens representativas da utilização do incerto
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Para a perfeita lavagem do utensílio panela, sem a 
acumulação de resíduos entre componentes, a pega exterior 
é removível (Figura 262), e ambos os componentes podem ser 
colocados na máquina de lavar loiça. 

A colher (Figura 261) compõe uma dupla funcionalidade, 
de um lado permite a retirada de uma porção de alimentos, 
já do lado oposto permite que os cantos do recipiente sejam 
rapados. Na tampa localiza-se um apoio para a colocação da 
colher quando esta não está a ser utilizada.

Figura 261. Utilização da colher

Figura 262. Conjunto de imagens representativas da ação de retirar as pegas de 
silicone
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De forma a facilitar a utilização do conjunto de utensílios, 
foi projetado um sistema de sinalética que representa um 
apoio e indicação de certos fatores. Na componente de apoio 
à colher foi desenhado uma bola que simboliza para que lado 
estão direcionados os furos existentes na tampa para escorrer 
a água (Figura 263). 

Foi também projetada uma escala de medição aplicada no 
recipiente da panela e na bacia, de forma a que em ambos os 
utensílios seja facilitada a concordância de medidas. A escala 
presente na panela serve maioritariamente para a medição 
de água, já a da bacia serve para a medição dos alimentos 
que serão confecionados. A escala está representada com a 
mesma linguagem em ambos os utensílos, no entanto dado 
que na maioria dos pratos a quantidade de água é o dobro da 
dos alimentos, a panela já efetua essa conversão. 

No incerto de cozer a vapor está indicado, dentro da mesma 
linguagem, a quantidade de água que deve ser utilizada para 
a utilização deste. Esta linguagem simples, para o sistema de 
medição, é facilmente interpretada pelas crianças (figura 264). 

Figura 264. Conjunto de imagens representativas da escala de medição

Figura 263. Sinalética do suporte da colher 

3.9.4 Sinalética
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3.9.5 Contexto de uso

Figura 265. Panela em contexto de uso

Figura 266. Panela em ambiente de uso
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Como complemento ao objeto resultante da componente 
prática, pensou-se relevante a criação de um manual 
que proporciona-se às crianças uma aprendizagem mais 
profunda sobre o ato de cozinhar. Deste modo este artefato 
elevaria o conhecimento do leitor sobre a temática, formando 
um conhecimento de base genérico, importante para a 
compreensão do mundo da culinária. 

Neste livro deverão estar presentes não só algumas 
receitas saudáveis, como também uma aprendizagem básica 
sobre os alimentos, o modo de os preparar e confecionar. 
Ademais, no sentido de criar maior empatia com a observação 
e apreensão dos conteúdos, a linguagem comunicativa 
deverá ir de encontro a uma simplifi cação formal, de grande 
expressividade, mantendo sempre um caráter simpático. 
Partindo destas premissas foram exploradas algumas 
abordagens no sentido de encontrar a linguagem expressiva 
ideal (Figura 267).

Assim inicialmente a proposta poderá passar pela 
apresentação dos vários grupos de alimentos (Figura 268), 
referenciando as suas vantagens e desvantagens. Também 
deverá ser abordada a parte da preparação, onde é feita 
referência ao ato de lavar, cortar, ralar, entre outros (Figura 
269). Por fi m poderá ser sugerido um determinado número de 
receitas, que tenham em vista uma alimentação saudável e 
equilibrada, com uma baixa complexidade de execução, dando 
destaque às sopas.  

4.1 Abordagem e conteúdos

Figura 267. Exploração de várias abordagens de linguagens comunicativas, do 
nabo
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Figura 268. Representação do grupo dos alimentos

Figura 269. Representação do conjunto de utensílios desenhados numa 
linguagem infantil
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Após os dezoito meses de desenvolvimento projetual “ 
2014-2015” adquiriu-se as competências técnicas e culturais 
necessárias à consideração projetual de uma artefato 
destinado a um utilizador infantil, apresentando as condições 
morfológicas e materiais que permitam a sua perfeita 
exequibilidade industrial no distrito de Aveiro, nomeadamente 
no agrupamento de indústria de panelas de Cesar, onde 
está sediada a reconhecida empresa Silampos. Do estudo 
efetuado está ciente no sentido de oportunidade social de 
um equipamento votado à educação infantil que contribuirá 
certamente para a correção dos maus hábitos alimentares 
que imperam nas sociedades urbanas contemporâneas, 
pelo frequente recurso aos alimentos industrialmente 
processados. O objetivo previsto pela Organização Mundial de 
Saúde traduzido na mais recente publicação da pirâmide dos 
alimentos privilegiando a ingestão de produtos hortícolas em 
detrimento de hidratos de carbono e outros açúcares, só será 
verdadeiramente atingida recuperando tradicionais hábitos 
alimentares domésticos, nomeadamente pela recuperação da 
sopa como uma das mais interessantes formas da alimentação 
mediterrânica. 

O projeto Marieta, constituído pela edição de uma panela 
mais livro de receitas manifesta um sentido de oportunidade 
social, que lhe é aferido não só pela lacuna reconhecida no 
mercado mas, sobretudo, pela oferta instrumental educativa 
que poderá constituir, reforçando laços parentais, criatividade, 
iniciativa e planejamento estratégico, cultura organoletipca, e 
capacidade crítica gastronómica, e de modo geral inteligência 
emocional. 

5.1 Considerações finais
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Reconhecem-se como desenvolvimentos futuros do 
projeto Marieta o estudo da sua viabilidade comercial, cujo a 
implementação obrigará a uma campanha comunicacional 
a fim de que a extensão dos seus propósitos possam ser 
devidamente reconhecidos pelo mercado. A criação de uma 
marca e embalagem própria e, eventualmente uma plataforma 
web para troca de receitas e experiências familiares, poderá 
contribuir para o êxito da sua apropriação social. No entanto 
a sua produção industrial em grande escala deverá ser 
antecedida por uma validação monitorizada pela observação 
etnográfica da sua utilização em ambientes familiares, 
escolares, lazer. Afim de produzir um quadro de correções a 
implementar no modelo antes da sua distribuição. A marca 
Marieta poderá no futuro ocupar um lugar relevante no 
comercio de toda a espécie de equipamentos e matérias 
primas para a cozinha oferecendo volume e autonomia da 
marca. 

5.2 Trabalhos Futuros
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Anexo 1
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Anexo 2
Tabelas de apoio aos testes realizados



Experiência 2, água em ebulição  
Medição da temperatura da água 

P1

1 2 3 4 5 média desvio 
padrão

tamanho erro padrão

min
utos

t1.1 t2.1 t1.2 t2.2 t1.3 t2.3 t1.4 t2.4 t1.5 t2.5 t1.1 t2.1 t1 t2 t1 t2 t1 t2

0:00 21,5 21,4 21,7 21,6 21,7 21,7 21,9 21,4 23,4 22,2 22,04 21,66 0,773 0,329 5 5 0,346 0,147

0:30 21,7 21,5 21,7 21,6 21,8 21,8 21,4 22,6 23,3 22,4 21,98 21,98 0,753 0,492 5 5 0,337 0,220

1:00 22,6 22,8 22,9 25,1 24,7 24,8 24,4 26,1 24,2 24,5 23,76 24,66 0,945 1,201 5 5 0,423 0,537

1:30 25,6 25,4 26,9 28,4 26,1 27,6 27,8 28,7 27,6 29,6 26,8 27,94 0,946 1,590 5 5 0,423 0,711

2:00 29,2 30,1 32,1 34,3 33,2 33,2 32,4 34,6 32,9 33,4 31,96 33,12 1,601 1,788 5 5 0,716 0,800

2:30 33,9 33,8 38,8 40,6 37,4 39,5 39,5 40,1 38,0 38,8 37,52 38,56 2,174 2,745 5 5 0,972 1,227

3:00 38,7 39,7 47,4 48,4 44,1 45,2 45,8 46,1 44,5 45,6 44,1 45 3,283 3,212 5 5 1,468 1,436

3:30 44,1 45,6 54,1 55,1 50,7 52,4 51,6 52,3 49,5 52,9 50 51,66 3,705 3,573 5 5 1,657 1,598

4:00 51,6 51,3 62 62,5 57,1 57,9 59,1 58,2 56,9 59,5 57,34 57,88 3,808 4,104 5 5 1,703 1,835

4:30 57,2 57,6 68,7 69,6 63,3 64,2 64,8 64,2 61,9 67,3 63,18 64,58 4,198 4,517 5 5 1,878 2,020

5:00 62,6 63,6 73,6 75,4 68,8 69,1 70,1 70,3 67,7 71,7 68,56 70,02 4,003 4,298 5 5 1,790 1,922

5:30 67,7 68,4 80,3 82 73,8 74,6 75,4 75,5 75,4 76,3 74,52 75,36 4,527 4,848 5 5 2,025 2,168

6:00 73,3 73,5 84,7 87,7 79,7 80,6 80,3 80,8 79,3 81,7 79,46 80,86 4,068 5,043 5 5 1,819 2,255

6:30 77,7 78,1 87,5 89,7 84,2 84,8 85,3 85,2 84,3 85,2 83,8 84,6 3,659 4,154 5 5 1,636 1,858

7:00 82,3 83 89,8 91,4 88,1 89,2 88,4 88,2 86,3 86,8 86,98 87,72 2,898 3,126 5 5 1,296 1,398

7:30 86,2 86,3 90,6 91,9 92,7 91,9 90,7 91,2 90,3 89,1 90,1 90,08 2,378 2,405 5 5 1,063 1,075

8:00 89,3 88,9 91,3 92,4 93,6 93,8 93,1 91 90,9 91,3 91,64 91,48 1,740 1,813 5 5 0,778 0,811

8:30 91,2 90,4 91,2 92,8 93,7 93,5 93,1 92,4 91,6 91,4 92,16 92,1 1,163 1,217 5 5 0,520 0,544

9:00 92,6 91,6 91,8 93,1 93,9 94 93,5 92 92,1 91 92,78 92,34 0,898 1,203 5 5 0,402 0,538

9:30 92,9 91,6 92,4 93 94 94,6 93,7 92,8 92,5 92 93,1 92,8 0,718 1,158 5 5 0,321 0,518

10:00 93,8 92,1 92,1 92,9 95,3 94,1 93,6 92,8 93,2 92,1 93,6 92,8 1,155 0,819 5 5 0,517 0,366

10:30 93,2 92,6 92,8 92,5 95,1 94,4 94,9 93,9 93,4 92,6 93,88 93,2 1,047 0,886 5 5 0,468 0,396

11:00 93,4 92,1 92,1 93,4 94,9 94,8 95,1 94,2 93,8 93,1 93,86 93,52 1,218 1,038 5 5 0,545 0,464



P2

1 2 3 4 5 média desvio 
padrão

tamanho erro padrão

min
utos

t1.1 t2.1 t1.2 t2.2 t1.3 t2.3 t1.4 t2.4 t1.5 t2.5 t1.2 t2.2 t1 t2 t1 t2 t1 t2

0:00 21,8 21,8 21,6 21,6 21,7 21,5 21,7 22,1 22,3 22,3 21,82 21,86 0,277 0,336 5 5 0,124 0,150

0:30 21,9 22,1 21,8 21,8 21,7 21,6 21,7 22,4 22,4 22,4 21,9 22,06 0,292 0,358 5 5 0,130 0,160

1:00 23 24,5 23,2 23,4 22,7 23,1 22,9 23,9 23,5 25,3 23,06 24,04 0,305 0,882 5 5 0,136 0,394

1:30 26,3 27,5 26 26,3 27 25,9 26,2 27,2 26,9 27,8 26,48 26,94 0,444 0,808 5 5 0,198 0,361

2:00 29,7 30,9 29,8 28,5 30,6 30,5 31,3 31,5 31,6 31,7 30,6 30,62 0,857 1,277 5 5 0,383 0,571

2:30 35,1 36 34,2 33,4 34 34 37,6 38,3 37,7 37,4 35,72 35,82 1,810 2,112 5 5 0,810 0,945

3:00 41,3 42 39,2 38,8 37,1 37,5 43,1 43,8 43,2 43,5 40,78 41,12 2,624 2,833 5 5 1,174 1,267

3:30 47 47,9 45,6 44,6 43,6 43,5 49,2 49,8 47,2 48,8 46,52 46,92 2,077 2,733 5 5 0,929 1,222

4:00 54,1 54,2 51,2 51,5 50 49,6 55,6 56,2 52,8 54,2 52,74 53,14 2,231 2,590 5 5 0,998 1,158

4:30 59,1 59,3 58,4 58,2 56,6 56,7 62,2 62,6 58,4 59,2 58,94 59,2 2,044 2,169 5 5 0,914 0,970

5:00 64 65,3 62,7 62,3 61,4 61,8 66,6 66,9 62 64 63,34 64,06 2,063 2,110 5 5 0,923 0,944

5:30 70,1 70,4 67,3 66,5 67,1 67,2 71,5 71,1 67,1 67,8 68,62 68,6 2,052 2,031 5 5 0,918 0,908

6:00 74,4 75,9 72,3 72,2 71,7 72,9 76,7 76,4 72,8 71,8 73,58 73,84 2,012 2,152 5 5 0,900 0,963

6:30 82,2 82,1 77,1 76,5 79,1 77,6 79,8 80,2 74,8 76,1 78,6 78,5 2,799 2,570 5 5 1,252 1,149

7:00 84,4 85,4 81,7 80,9 87,9 85,2 83,3 86,4 78,9 79,5 83,24 83,48 3,327 3,069 5 5 1,488 1,372

7:30 88,1 88,3 84,7 84,2 92,4 89,6 87,6 89,7 83,1 82,2 87,18 86,8 3,573 3,407 5 5 1,598 1,523

8:00 89,9 90,6 89,8 88,2 94,9 92,8 90,2 90,6 85,3 84,9 90,02 89,42 3,398 3,005 5 5 1,520 1,344

8:30 91,3 91,7 92,8 90,7 96,1 95,1 92,2 91,9 87,6 86,9 92 91,26 3,055 2,944 5 5 1,366 1,317

9:00 91,9 91,7 94,4 91,8 97 95,4 93,4 92,5 89,3 88,1 93,2 91,9 2,864 2,603 5 5 1,281 1,164

9:30 92,9 92,4 95,5 92,3 96,3 96,1 93,8 93,8 90,3 89,2 93,76 92,76 2,355 2,513 5 5 1,053 1,124

10:00 93,4 92,9 95,8 93,3 96,2 96 94,2 92,6 91,1 89,9 94,14 92,94 2,049 2,171 5 5 0,916 0,971

10:30 93,8 93,1 96,1 93,8 96,8 96,1 93,8 93,1 91,3 90,2 94,36 93,26 2,178 2,108 5 5 0,974 0,943

11:00 93,8 93,2 95,5 93,6 95,7 95,9 94,3 94,3 91,5 90,3 94,16 93,46 1,688 2,045 5 5 0,755 0,915



P3

1 2 3 4 5 média desvio 
padrão

tamanho erro padrão

min
utos

t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1.3 t2.3 t1 t2 t1 t2 t1 t2

0:00 21,5 21,4 22,1 22,4 23,2 22,9 21,6 21,7 21,8 21,7 22,04 22,02 0,688 0,614 5 5 0,308 0,275

0:30 21,5 21,8 22,1 22,4 23,7 23,1 21,9 21,8 21,9 21,8 22,22 22,18 0,856 0,576 5 5 0,383 0,258

1:00 23,8 23,8 22,1 24,4 24,7 25,4 23,4 23,9 23,2 24,7 23,44 24,44 0,945 0,650 5 5 0,423 0,291

1:30 26,4 27,2 25,9 27,7 29,3 29,2 27,8 27,4 28,3 29,8 27,54 28,26 1,390 1,165 5 5 0,622 0,521

2:00 31,7 30,7 31,8 32,1 33,9 34,3 33,8 33,6 32,1 33 32,66 32,74 1,097 1,397 5 5 0,491 0,625

2:30 34,8 36,2 37,1 37,7 39,6 38,1 41,4 37,6 39,1 39,3 38,4 37,78 2,529 1,112 5 5 1,131 0,497

3:00 41,3 42,8 42,8 44,1 46,3 44,6 47,9 44,3 45,2 44,7 44,7 44,1 2,656 0,765 5 5 1,188 0,342

3:30 48,6 48,3 48,8 49,8 51,5 50,6 53,8 50 51,0 50,7 50,74 49,88 2,142 0,963 5 5 0,958 0,431

4:00 55 55,3 55,1 54,7 58 55,9 59,6 56,1 56,4 54,9 56,82 55,38 1,973 0,610 5 5 0,882 0,273

4:30 59,1 60,5 61,5 59,6 63,2 61,7 64,9 61 57,7 59,4 61,28 60,44 2,933 0,961 5 5 1,312 0,430

5:00 64,1 65 65,9 64,5 68,3 68,7 69,6 65,3 66,1 64,3 66,8 65,56 2,161 1,799 5 5 0,966 0,805

5:30 68,9 71,1 68,9 71 72,8 70,5 72 70,3 70,7 68,3 70,66 70,24 1,773 1,135 5 5 0,793 0,508

6:00 73,5 75,6 72,8 75,1 76,4 77,2 76,2 75,5 74,9 72,7 74,76 75,22 1,598 1,621 5 5 0,715 0,725

6:30 76,1 79 77,2 76,9 77,4 81,9 80,1 80,6 78,7 76,5 77,9 78,98 1,538 2,325 5 5 0,688 1,040

7:00 81,4 81,8 80,9 81,9 78,9 82 85,7 81,7 81,6 79,0 81,7 81,28 2,479 1,279 5 5 1,109 0,572

7:30 84,3 85,3 84,7 84,8 83,8 85 88,8 85,4 83,9 81,8 85,1 84,46 2,099 1,506 5 5 0,939 0,673

8:00 85,2 87,3 87,3 87,1 86,7 86,3 90,7 88,3 86,2 83,8 87,22 86,56 2,092 1,699 5 5 0,936 0,760

8:30 86,8 89,2 92,3 88,7 89,7 89,3 95,7 91,1 87,2 85,7 90,34 88,8 3,721 1,957 5 5 1,664 0,875

9:00 87,2 89,4 93,1 89,3 91,2 91,4 91,1 89,7 88,4 86,7 90,2 89,3 2,370 1,684 5 5 1,060 0,753

9:30 88,8 90,8 94,7 90,8 92,1 92,2 91,4 90,3 88,8 87,3 91,16 90,28 2,481 1,810 5 5 1,109 0,810

10:0087,9 90,6 92,3 91,7 91,6 92,3 96,7 94,2 89,4 88,6 91,58 91,48 3,355 2,073 5 5 1,500 0,927

10:3087,7 90,6 89,7 93,1 90,8 92,8 95,7 94 89,7 88,7 90,72 91,84 3,000 2,155 5 5 1,342 0,964

11:0088,4 91,2 90,1 92,7 91,8 93 97,4 93,3 89,7 88,2 91,48 91,68 3,525 2,106 5 5 1,577 0,942



P4

1 2 3 4 5 média desvio 
padrão

tamanho erro padrão

min
utos

t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1.4 t2.4 t1 t2 t1 t2 t1 t2

0:00 21,7 21,7 21,9 21,9 23,7 23,6 21,8 21,4 21,4 21,4 22,1 22 0,914 0,919 5 5 0,409 0,411

0:30 23 22,7 21,9 22,5 23,6 23,6 21,8 21,9 21,4 22 22,34 22,54 0,921 0,680 5 5 0,412 0,304

1:00 23,6 23,9 22,9 23,3 24,4 24,6 24,2 22,1 22,8 22,6 23,58 23,3 0,729 0,997 5 5 0,326 0,446

1:30 26,1 26,6 26,8 26,2 26,2 27,9 25,3 24,8 24,9 25,9 25,86 26,28 0,757 1,126 5 5 0,339 0,503

2:00 29,2 29,7 29,6 30 31,3 30,8 29,5 30,4 28,8 29,6 29,68 30,1 0,958 0,500 5 5 0,428 0,224

2:30 34,1 33,8 34,2 33,4 35,6 36,1 33,6 33,4 32,2 33,8 33,94 34,1 1,224 1,136 5 5 0,547 0,508

3:00 39,2 39,6 39,8 37,9 41,3 40,7 37,8 39,4 38,4 38,9 39,3 39,3 1,353 1,022 5 5 0,605 0,457

3:30 45,4 45,3 44,7 43,9 47,2 46,6 43,5 44,4 42,8 43,2 44,72 44,68 1,717 1,318 5 5 0,768 0,589

4:00 50,9 51,2 49,7 49,9 53,2 51,8 48,4 49,1 47,9 48,3 50,02 50,06 2,128 1,447 5 5 0,952 0,647

4:30 56,5 56,9 54,9 54,8 58,9 57,6 53,9 54,4 52,6 53,1 55,36 55,36 2,439 1,853 5 5 1,091 0,829

5:00 61,5 62,1 59,7 60 65,5 63,8 58,3 59,4 56,8 57,6 60,36 60,58 3,357 2,413 5 5 1,501 1,079

5:30 67,1 67,8 64,3 64,3 69,6 67 63,3 64,4 61,4 61,9 65,14 65,08 3,233 2,359 5 5 1,446 1,055

6:00 72,7 72,7 68,4 68,4 75,3 72,3 67,7 68,3 65,3 65,8 69,88 69,5 4,039 2,933 5 5 1,806 1,312

6:30 76,6 80,1 72 73,1 79,8 75,9 72 76,2 69 69,3 73,88 74,92 4,282 4,010 5 5 1,915 1,793

7:00 81,1 84,6 75,1 76,3 83,2 79,9 76,7 81,1 72,4 74,3 77,7 79,24 4,406 4,052 5 5 1,971 1,812

7:30 85,5 84,8 80,1 79,7 87,1 84,8 80,3 84,6 75,3 79,3 81,66 82,64 4,719 2,871 5 5 2,110 1,284

8:00 88,6 87,6 82,4 82,1 92,7 89,1 83,7 86,3 78,7 82,7 85,22 85,56 5,481 3,057 5 5 2,451 1,367

8:30 91,5 90,3 86 85,8 95 91,2 86,8 88,4 82,1 83,1 88,28 87,76 5,028 3,326 5 5 2,248 1,487

9:00 92,2 91,6 88,9 89,6 94,3 92,6 89,7 90,6 83,4 84,8 89,7 89,84 4,115 3,031 5 5 1,840 1,356

9:30 94,4 92,5 91 91,2 95,2 93,7 93,5 93,3 85,6 85,4 91,94 91,22 3,879 3,391 5 5 1,735 1,516

10:0094,9 92,5 92,7 92,7 96,2 94 95,2 93,6 84,7 86,1 92,74 91,78 4,673 3,235 5 5 2,090 1,447

10:3094,8 93,4 93,7 93,3 96,9 93,6 95,8 93,9 87,3 87,2 93,7 92,28 3,769 2,849 5 5 1,686 1,274

11:0095,1 93,9 94,3 93,6 96,1 93,9 96,8 94,1 88,6 87,3 94,18 92,56 3,261 2,946 5 5 1,459 1,317



P5

1 2 3 4 5 média desvio 
padrão

tamanho erro padrão

mi
nut
os

t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1.5 t2.5 t1 t2 t1 t2 t1 t2

0:00 21,9 21,8 23,1 22,2 21,8 21,6 22,7 22,7 21,8 21,6 22,26 21,98 0,602 0,471 5 5 0,269 0,211

0:30 21,9 22,1 23,2 22,3 21,8 21,5 22,8 22,7 22,6 24,2 22,46 22,56 0,598 1,014 5 5 0,268 0,453

1:00 23,7 23,5 24,9 23,3 23,7 23,2 24,7 24,8 26 25,9 24,6 24,14 0,959 1,176 5 5 0,429 0,526

1:30 26,1 25,8 28,7 25,8 26,8 25,8 29,3 29,4 30,4 30,8 28,26 27,52 1,778 2,407 5 5 0,795 1,076

2:00 29,6 29,9 32,6 30,7 31 30,3 36,3 34,2 37 36,1 33,3 32,24 3,247 2,755 5 5 1,452 1,232

2:30 34,3 34 37 35,2 37 35,6 43,8 41,7 42,8 42,4 38,98 37,78 4,110 3,950 5 5 1,838 1,766

3:00 38,6 39,4 42,7 42 44 41,7 49,9 48,9 50,1 49,7 45,06 44,34 4,931 4,647 5 5 2,205 2,078

3:30 43,9 44,4 49,3 47,9 48,8 47,3 55,1 55,7 56,2 56,3 50,66 50,32 5,035 5,356 5 5 2,252 2,395

4:00 50 51,3 54,9 53,4 54,8 53 62,1 62 62,3 62,6 56,82 56,46 5,296 5,393 5 5 2,368 2,412

4:30 55,6 55,9 60,8 60,2 58,2 58,8 66,9 68,3 67 67,2 61,7 62,08 5,133 5,417 5 5 2,296 2,423

5:00 62,3 61,6 65,2 63,4 63,3 63,4 73,3 73,9 72,2 73,6 67,26 67,18 5,134 6,043 5 5 2,296 2,703

5:30 65,9 66,6 70,6 68,5 68,1 67,9 79,3 79,8 78,3 77,4 72,44 72,04 6,050 6,087 5 5 2,705 2,722

6:00 70,9 71,5 74,8 72,7 72,6 73,2 84,4 86,8 83,5 81,8 77,24 77,2 6,288 6,746 5 5 2,812 3,017

6:30 76,9 76,2 78,1 77,2 77,6 77,8 91,1 90 86,5 85,7 82,04 81,38 6,396 6,126 5 5 2,860 2,739

7:00 80,2 80 81,1 81,8 80,9 81,1 94,8 94,1 89,1 88,1 85,22 85,02 6,474 5,976 5 5 2,895 2,673

7:30 83,8 83,9 87,2 84,7 85,4 84,8 95,9 96,4 92,3 89,8 88,92 87,92 5,043 5,285 5 5 2,255 2,363

8:00 86,8 87,2 92,8 88,2 89,9 88,3 94,7 97 93,1 91,9 91,46 90,52 3,128 4,038 5 5 1,399 1,806

8:30 88,9 89,6 93,9 90,9 93,2 91,2 94,3 97,2 94,2 92,9 92,9 92,36 2,277 2,950 5 5 1,018 1,319

9:00 89,9 90,6 94,7 93,2 95,4 94,9 94,4 97,2 95,8 94,1 94,04 94 2,380 2,411 5 5 1,064 1,078

9:30 91,2 91,2 95,3 94,1 95,9 96,1 94,7 97,8 96,2 93,8 94,66 94,6 2,018 2,497 5 5 0,903 1,117

10:0091,9 92,3 95,3 94,9 96,6 95,6 94,2 97,4 95,8 94 94,76 94,84 1,820 1,890 5 5 0,814 0,845

10:3092,7 92,4 96,8 95,3 96,9 96,2 96,5 95,9 95,4 94,7 95,66 94,9 1,759 1,512 5 5 0,787 0,676

11:0093,4 93,4 96,2 95,5 97 96,2 95,1 97,8 96,1 94,2 95,56 95,42 1,383 1,721 5 5 0,619 0,770



Experiência 2, água em ebulição  
Medição da temperatura da superfície 

P2

1 2 média desvio padrão nº amostras erro padrão

minuto
s

t1.1 t2.1 t1.2 t2.2 t1.2 t2.2 t1 t2 t1 t2 t1 t2

0:00 20,9 20,4 22,4 22,2 21,65 21,3 1,061 1,273 2 2 0,750 0,900

0:30 20,9 20,6 22,7 22,3 21,8 21,45 1,273 1,202 2 2 0,900 0,850

1:00 21,8 20,6 23,8 22,4 22,8 21,5 1,414 1,273 2 2 1,000 0,900

1:30 24,6 20,8 26,6 22,4 25,6 21,6 1,414 1,131 2 2 1,000 0,800

2:00 29,6 21,2 29,8 22,7 29,7 21,95 0,141 1,061 2 2 0,100 0,750

2:30 34,7 21,7 35,7 22,9 35,2 22,3 0,707 0,849 2 2 0,500 0,600

3:00 40,3 22,5 41,1 23,2 40,7 22,85 0,566 0,495 2 2 0,400 0,350

3:30 46,3 22,4 46,8 23,1 46,55 22,75 0,354 0,495 2 2 0,250 0,350

4:00 51,4 22,4 50,7 23,3 51,05 22,85 0,495 0,636 2 2 0,350 0,450

4:30 57,1 22,4 55,8 23,3 56,45 22,85 0,919 0,636 2 2 0,650 0,450

5:00 62 22,4 60,8 23,7 61,4 23,05 0,849 0,919 2 2 0,600 0,650

5:30 66,6 22,4 65,8 24 66,2 23,2 0,566 1,131 2 2 0,400 0,800

6:00 71,7 22,4 68,9 24,3 70,3 23,35 1,980 1,344 2 2 1,400 0,950

6:30 73,8 23,1 73,4 24,7 73,6 23,9 0,283 1,131 2 2 0,200 0,800

7:00 77,8 23,3 76,6 25,1 77,2 24,2 0,849 1,273 2 2 0,600 0,900

7:30 81,3 23,7 79,7 25,7 80,5 24,7 1,131 1,414 2 2 0,800 1,000

8:00 84,7 24,1 82,2 26,4 83,45 25,25 1,768 1,626 2 2 1,250 1,150

8:30 87,2 24,4 85,9 27,2 86,55 25,8 0,919 1,980 2 2 0,650 1,400

9:00 89,3 24,9 87,2 27,8 88,25 26,35 1,485 2,051 2 2 1,050 1,450

9:30 91,7 26,6 91,7 27,8 91,7 27,2 0,000 0,849 2 2 0,000 0,600

10:00 93,7 26,4 92 28,4 92,85 27,4 1,202 1,414 2 2 0,850 1,000

10:30 94,3 26,8 92,4 28,9 93,35 27,85 1,344 1,485 2 2 0,950 1,050

11:00 93,6 27,2 93 29,4 93,3 28,3 0,424 1,556 2 2 0,300 1,100

… 62,7 37,8 64 38,5 63,35 38,15 0,919 0,495 2 2 0,650 0,350



P4

1 2 média desvio padrão tamanho erro padrão

minuto
s

t1 t2 t1 t2 t1.4 t2.4 t1 t2 t1 t2 t1 t2

0:00 21,4 22,3 22,7 24,1 22,05 23,2 0,919 1,273 2 2 0,650 0,900

0:30 22,8 22,4 23,7 24,2 23,25 23,3 0,636 1,273 2 2 0,450 0,900

1:00 27,2 22,7 27,6 24,1 27,4 23,4 0,283 0,990 2 2 0,200 0,700

1:30 31,4 22,4 30,7 24,1 31,05 23,25 0,495 1,202 2 2 0,350 0,850

2:00 35,5 23,4 35,1 24 35,3 23,7 0,283 0,424 2 2 0,200 0,300

2:30 39,6 22,6 38,6 23,8 39,1 23,2 0,707 0,849 2 2 0,500 0,600

3:00 44,8 22,4 43,7 23,9 44,25 23,15 0,778 1,061 2 2 0,550 0,750

3:30 50 22,4 48,1 23,8 49,05 23,1 1,344 0,990 2 2 0,950 0,700

4:00 54,4 22,4 52,1 23,9 53,25 23,15 1,626 1,061 2 2 1,150 0,750

4:30 58,6 22,4 55,5 23,8 57,05 23,1 2,192 0,990 2 2 1,550 0,700

5:00 62,4 22,4 59,3 23,8 60,85 23,1 2,192 0,990 2 2 1,550 0,700

5:30 65,9 22,4 64,1 23,8 65 23,1 1,273 0,990 2 2 0,900 0,700

6:00 69,8 22,4 67 24 68,4 23,2 1,980 1,131 2 2 1,400 0,800

6:30 72,4 22,5 69,3 23,9 70,85 23,2 2,192 0,990 2 2 1,550 0,700

7:00 75,4 22,6 72,6 24,1 74 23,35 1,980 1,061 2 2 1,400 0,750

7:30 78,6 22,6 74,4 24,2 76,5 23,4 2,970 1,131 2 2 2,100 0,800

8:00 80,9 22,7 76,8 24,4 78,85 23,55 2,899 1,202 2 2 2,050 0,850

8:30 83,4 22,8 80,2 24,6 81,8 23,7 2,263 1,273 2 2 1,600 0,900

9:00 86,4 23 81,6 24,6 84 23,8 3,394 1,131 2 2 2,400 0,800

9:30 87,4 23,2 84 24,9 85,7 24,05 2,404 1,202 2 2 1,700 0,850

10:00 88,8 23,3 85,9 25,1 87,35 24,2 2,051 1,273 2 2 1,450 0,900

10:30 88,8 23,5 86,5 25,3 87,65 24,4 1,626 1,273 2 2 1,150 0,900

11:00 89,3 23,8 87,2 25,4 88,25 24,6 1,485 1,131 2 2 1,050 0,800

… 69 60 70 61 69,5 60,5 0,707 0,707 2 2 0,500 0,500



P5

1 2 média desvio padrão tamanho erro padrão

minuto
s

t1 t2 t1 t2 t1.5 t2.5 t1 t2 t1 t2 t1 t2

0:00 21,9 23,8 23,3 25,3 22,6 24,55 0,990 1,061 2 2 0,700 0,750

0:30 23,2 23,8 24,6 25,4 23,9 24,6 0,990 1,131 2 2 0,700 0,800

1:00 26,3 23,8 26,7 25,5 26,5 24,65 0,283 1,202 2 2 0,200 0,850

1:30 29,2 23,7 30,4 25,3 29,8 24,5 0,849 1,131 2 2 0,600 0,800

2:00 32,5 23,6 33,5 25,4 33 24,5 0,707 1,273 2 2 0,500 0,900

2:30 36,6 23,7 37,2 25,3 36,9 24,5 0,424 1,131 2 2 0,300 0,800

3:00 40,1 23,7 42,2 25,3 41,15 24,5 1,485 1,131 2 2 1,050 0,800

3:30 44,8 23,7 47,1 25,1 45,95 24,4 1,626 0,990 2 2 1,150 0,700

4:00 48,6 23,7 51,2 25,2 49,9 24,45 1,838 1,061 2 2 1,300 0,750

4:30 52,2 23,7 54,9 25,2 53,55 24,45 1,909 1,061 2 2 1,350 0,750

5:00 56,6 23,8 59,3 25,3 57,95 24,55 1,909 1,061 2 2 1,350 0,750

5:30 60,1 23,9 62,4 25,8 61,25 24,85 1,626 1,344 2 2 1,150 0,950

6:00 63,9 24,1 66,2 26,2 65,05 25,15 1,626 1,485 2 2 1,150 1,050

6:30 67,2 24,3 69,1 26,3 68,15 25,3 1,344 1,414 2 2 0,950 1,000

7:00 71,1 24,7 72,8 26,8 71,95 25,75 1,202 1,485 2 2 0,850 1,050

7:30 73,8 25 75,3 27,2 74,55 26,1 1,061 1,556 2 2 0,750 1,100

8:00 76,4 25,4 78,7 27,8 77,55 26,6 1,626 1,697 2 2 1,150 1,200

8:30 79,2 25,9 81,1 28,5 80,15 27,2 1,344 1,838 2 2 0,950 1,300

9:00 81,1 26,3 83,7 29,3 82,4 27,8 1,838 2,121 2 2 1,300 1,500

9:30 83,6 27 83,9 30,1 83,75 28,55 0,212 2,192 2 2 0,150 1,550

10:00 86,1 27,6 85,6 30,6 85,85 29,1 0,354 2,121 2 2 0,250 1,500

10:30 85,5 28,4 86,3 31,4 85,9 29,9 0,566 2,121 2 2 0,400 1,500

11:00 86,4 28,8 86,6 34,2 86,5 31,5 0,141 3,818 2 2 0,100 2,700

… 74,9 46,7 76,4 48 75,65 47,35 1,061 0,919 2 2 0,750 0,650



Experiência 1, pipocas 

Processos P2 ºC P4 ºC P5

1. colocar óleo 0,0 0 0,0 0 0 0

2. ligar fonte de calor 0,0 9 0,0 9 0 9

3. colocar milho 1,40 9 1,40 9 1,40 9

4. colocar açúcar 2 9 2,40 9 2 9

5. colocar a tampa 2,33 9 3,40 9 2,44 9

6. abanar 2,34 9 4,20 9 2,44 9

7. primeiro estalo 2,35 9 4,37 9 2,42 9

8. reduzir temperatura 3,30 6 4,50 6 3 6

9. abanar segunda vez 4 6 6,00 6 3,30 6

10. abanar terceira vez 4,30 6 7,36 6 3,50 6

11. último estalo 4,40 6 8,40 6 4,45 6

12. desligar 4,43 6 8,43 6 4,45 6
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Anexo 3
Desenhos técnicos
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