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1. RESUMO 

No mercado atual a vantagem competitiva está diretamente ligada à sua capacidade de 

introduzir novos produtos e serviços no mercado, estes com técnologia, qualidade, 

desempenho, custo e distribuição que satisfação às necessidades dos consumidores. O 

processo de desenvolvimento de um produto envolve diversas metodologias cabe a 

cada equipe escolher a que melhor se adequa ao seu projeto. Baseado nisso, neste 

trabalho, utilizaremos a metodologia de projeto com o objetivo de analisar a visabilidade 

técnica e econômica de desenvolvimento de um portfólio de utensílios domésticos com 

aquecimento interno para facilitar a retirada de objetos sólidos e congelados em seus 

respectivos recipientes que atende uma necessidade vista no mercado, e que até a 

presente data não foi desenvolvido no Brasil. Para tal foi feito um estudo de mercado 

para se determinar se existe um público e qual é o potencial de ganho. Também foi feito 

uma análise cientifica do mecanismo para se determinar a viabilidade e qual modelo 

utilizar. 

2. INTRODUÇÃO 

Existe uma dificuldade em retirar porções de produtos congelados ou sólidos de suas 

embalagens originais durante a preparação de pratos no ambiente doméstico com os 

utensílios existentes atualmente, gerando insatisfação dos usuários e desperdício.  

No mercado brasileiro não existe um utensílio específico que ajude efetivamente o 

cliente na retirada dos produtos congelados ou sólidos. Essa insatisfação faz com os 

consumidores busquem outras soluções, como por exemplo, descongelamento do 

produto antes do consumo. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo é o desenvolvimento de um portfólio de produtos e utensílios que facilitem a 

retirada de porções de alimentos sólidos ou congelados de suas embalagens originais 

durante a preparação de pratos no ambiente doméstico.  

4. METODOLOGIA 
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O processo de desenvolvimento de um produto pode ser realizado através de várias 

metodologias, a utilizada neste é a metodologia de projeto. Desta forma primeiramente 

tivemos que identificar uma oportunidade no mercado de sorvete atual que foi a falta de 

um produto que facilitasse a remoção do sorvete. Assim que o problema foi identificado 

foi feita uma análise que deu resultado as seguintes premissas: 

 Os freezers domésticos e indústrias costumam armazenar com a temperatura 

média de -18 °C, o que mantém o sorvete congelado e torna difícil a retirada, 

desta forma para os efeitos de cálculo foi adotada esta temperatura como padrão. 

 Foi considerado que a transferência de calor segue um modelo uniforme. 

Com as premissas definidas vem a etapa de geração de idéias, a qual, foi se 

determinado um método de solucionar o problema e este será testado através dos 

conceitos básicos de ciências térmicas. 

Método – aquecimento do filamento. 

 Este método envolve o aquecimento de um filamento que se encontra no 

contorno da colher que entra em contato com o sorvete. O aquecimento é dado 

devido a uma corrente gerada por uma fonte de energia (pilha/bateria/tomada), 

fazendo com que o filamento esquente e permanecá na temperatura de -5 °C 

durante o processo de atravessamento do sorvete. Este processo envolve o 

estudo de: qual melhor filamento para ser utilizado (cobre, Nicrómio, latão); qual 

deles é permitido o contato com alimento; qual a melhor fonte de energia para se 

atingir a potência necessária (pilha/bateria/tomada).  

Levando em consideração o método e as premissas, foi realizada uma série de contas 

para se determinar se o projeto é viável, qual o material utilizado e qual será a fonte de 

energia. E todo esse processo será representado a seguir. 

5. DESENVOLVIMENTO 
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O desenvolvimento do protótipo deve primeiramente ter uma base teórica que 

comprove o seu funcionamento correto e adequado ao problema citado em 

metodologia, para tal foi realizado da seguinte forma: 

Para uso de cálculo foi adotado que o formato da colher será quadrado e posteriomente 

será alterado para o formato oval. 

 

Considerando o sorvete como uma superfície em sólido infinito tem a condução de calor 

e a 1a Lei da termodinâmica. 

        

Também é necessário determinar a vazão de sorvete fundida conforme a profundidade 

que a colher penetra o sorvete. 

  

Com as fórmulas anteriores é possível se formular o problema como um todo: 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com os cálculos realizados se tem como resultado que o Qgerado(t) está dentro do 

padrão aceitável para o metal que se foi utilizado e a quantidade de energia necessária 

para se alimentar o processo está dentro dos padrões de pilhas permitindo desta forma 

considerar que a colher quadrada é viável e posteriormente adaptar os cálculos para 

um modelo oval. 
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