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RESUMO 

 

O presente projeto tem como objetivo desenvolver um relógio de pulso 

dotado de características que o identifique com a cultura ítalo-trentina do município de 

Rodeio (SC), comuna que possui a população predominantemente de descendência 

da região de Trento, Itália. Para o desenvolvimento do trabalho estabeleceu-se 

parceria com a ‘Ótica Lucchesi’, relojoaria localizada em Rodeio (SC), e a utilização 

do ‘Método de Desdobramento em 3 Etapas (MD3E)’ proposto por Santos (2006). A 

união entre o levantamento bibliográfico e a coleta de dados gerou referências para a 

geração de conceitos, que resultou em um produto adequado com os objetivos e 

requisitos estabelecidos. 
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ABSTRACT 

 

The current project has as objective to develop a wristwatch gifted with 

Trent-Italian cultural characteristics from Rodeio (SC), a community with its 

predominant population descending from Trent region, Italy. To the work development, 

a partnership was established with a watch-house located in Rodeio (SC) named ‘Ótica 

Lucchesi’, and the ‘Método de Desdobramento em 3 Etapas (MD3E)’ proposed by 

Santos (2006) was used. The union between bibliographical survey and data 

collection, has generated references to the creation of concepts, which resulted in a 

product with the established objectives and requirements. 

 

Key-words: Wristwatch. Trent-Italian culture. Design emotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para o presente Trabalho de Conclusão do Curso Superior de Tecnologia 

em Design de Produto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Santa Catarina (IF-SC), selecionou-se projetar um relógio de pulso. 

O relógio de pulso é um objeto para indicar a hora, que teve suas origens 

para ser um produto que demonstra o tempo de forma imediata e prática. Inicialmente 

utilizado por mulheres como uma joia, posteriormente popularizou-se também entre 

os homens, sendo utilizado como um objeto funcional. Com o avanço tecnológico 

surgiram concorrentes ao relógio, tais quais os telefones celulares que também 

permitem visualizar o horário, e com isto o relógio de pulso passa a ser utilizado para 

além da funcionalidade prática, também como um artefato que explora as 

características estéticas e simbólicas, no qual o usuário transmite sua personalidade, 

gostos e estilo de vida. 

Para o desenvolvimento do produto foi utilizado o Método de 

Desdobramento em 3 Etapas (MD3E) proposto por Santos (2006), tendo como 

perspectiva de projeto considerar os aspectos emocionais na relação usuário-produto. 

Pois como afirma Mont’Alvão e Damazio (2008, p.07), “[...] as pessoas estabelecem 

relações afetivas com os produtos que as cercam, e que é possível projetar com vistas 

a proporcionar experiências prazerosas e desencadear sentimentos positivos nos 

usuários.” 

O presente projeto é desenvolvido em parceria com a ‘Ótica Lucchesi’, 

pretendendo através do relógio de pulso promover o resgate da cultura ítalo-trentina 

do município de Rodeio (SC), comuna que possui a população predominantemente 

de descendência da região de Trento, Itália. 

Dessa forma, a pergunta que norteia o desenvolvimento deste projeto 

passa a ser de que forma pode-se adequar o relógio de pulso para que traga em sua 

composição características da cultura ítalo-trentina de Rodeio (SC)? 

Assim, inicia-se o trabalho com os processos de planejamento tais quais 

justificativa, objetivos norteadores a serem alcançados, explicação do método 

utilizado e descrição da empresa parceira ao projeto. 
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Em sequência apresenta-se o levantamento bibliográfico, sendo que com 

os tópicos referentes à cultura ítalo-trentina de Rodeio (SC) busca-se conhecer e 

relatar os acontecimentos históricos que propiciaram o surgimento da população 

rodeiense e de suas tradições. Identifica-se os aspectos culturais que predominam e 

se mantém em determinado município, para projetar em vista de que: 

[...] mediante os efeitos da globalização, onde a qualidade não é mais um 
diferencial dos produtos e serviços, mas um aspecto inseparável, a inovação 
pode estar no apelo original, na emoção e nos sentimentos que se desperta 
nos consumidores através de signos e símbolos de sua cultura, aproximando-
o do objeto em questão. Portanto, é de suma importância que ao projetar 
novos produtos se tenha um entendimento acerca dos elementos que formam 
a cultura e a identidade do local ao qual o produto se destina. (PICHLER, 
2011, p.02) 

Nos tópicos sobre o relógio de pulso se estabelece a relação entre tempo 

e produto, um breve histórico do que é e como surgiu, e a identificação da estrutura 

formal. E por sua vez, com os tópicos de emoção e artefato, relata-se brevemente 

sobre as emoções e a relação afetiva entre usuário-produto. 

Posterior ao referencial teórico encontra-se o levantamento de dados 

realizado através de entrevistas com o público-alvo e de análise de concorrentes e 

similares. As entrevistas auxiliam na compreensão da relação entre usuário e relógio 

e a análise de concorrentes e similares possibilita a identificação de que forma as 

relações afetivas são projetadas na área de relojoaria. 

A união entre levantamento bibliográfico e coleta de dados por entrevistas 

e análises são as referências para definição dos requisitos de projetos, que delimitam 

a etapa de concepção para a geração de caminhos criativos e alternativas. 

Após a geração de conceitos realiza-se a seleção da alternativa mais 

adequada aos requisitos, estabelecendo os refinamentos e adequações necessários. 

Com isto chega-se na última etapa do projeto, a de pós-concepção, realizando todo o 

processo de detalhamentos e representações para definir funções, materiais e 

processos de produção do produto então projetado. 

Portanto, o projeto é estruturado com o intuito de identificar o que é a cultura 

ítalo-trentina e de como ela surgiu, além da busca pela compreensão das relações por 

aspectos emocionais entre usuário e produto, para assim desenvolver um produto 

dotado de características que o identifique com a cultura ítalo-trentina do município de 

Rodeio, de Santa Catarina, Brasil. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O relógio de pulso é considerado um dispositivo que atende à necessidade 

básica de visualização imediata da “hora”, ou seja, “de medir intervalos de tempo mais 

curtos do que as unidades naturais: como o dia, o mês lunar, e os anos”. (PORTO, 

2014) 

Porém atualmente com o uso constante de “smarthphones” e 

“smarthwatches”, os quais possibilitam também a visualização rápida do horário 

dentre outras funções, o relógio de pulso passa a competir com estes em sua função 

prática e atinge outro patamar de uso, o de adorno pessoal1. Conforme afirma Merlo 

(2012): 

Muitas pessoas deixaram de usar relógio de pulso pelo fato do celular já 
mostrar as horas. Porém o relógio não foi aposentado, ele apenas mudou de 
setor, deixou de ser apenas um acessório funcional e passou a ser um 
acessório de moda. (MERLO, 2012) 

O relógio de pulso como adorno é utilizado para complementar o visual de 

quem o usa, demonstrando a personalidade e gostos do usuário. Através de formas, 

materiais e cores o relógio não é mais apenas um objeto funcional, é também um 

agente de representação de características estéticas e simbólicas. Tal característica 

é admitida pela Relogiolândia (2008): 

Nunca os relógios estiveram tão na moda. Peças bonitas, originais e 
disponíveis numa enorme variedade de modelos, hoje quase todos têm mais 
do que um. Para além de nos informar as horas e os minutos, os relógios são 
autênticos acessórios de moda que combinamos com o vestuário, com a 
ocasião ou com o estado de espírito! (RELOGIOLÂNDIA, 2008) 

Deste modo, o relógio de pulso como adorno pessoal não compete com 

seus concorrentes “smarthphones” e “smarthwatches”, pois seu papel não é o de 

disponibilizar inúmeras possibilidades de funções práticas, mas sim o interesse pelo 

despertar dos sentidos e significâncias no usuário que o possui. Conforme Ribeiro 

(2008, p.20), certo que “[...] não mais consumimos a maioria dos produtos que 

utilizamos em nossas casas, nossos espaços particulares, por motivos práticos, 

                                            
1 Segundo Santos (2012), o adorno pessoal caracteriza-se por ser “os objetos usados sobre o corpo 
[...] como extensão de pensamentos, meios de expressar e comunicar ideias, ou um diálogo do sujeito 
com os próprios valores e as representações sociais”. Ou seja, um objeto no qual inúmeros usos e 
significados podem ser atribuídos; que indica a personalidade e estilo de vida do usuário, carregando 
relações emocionais e simbólicas que superam o uso apenas funcional. (SANTOS, 2012, p.2,3,8) 
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consumimos ou compramos para satisfazer nossas necessidades afetivas e 

simbólicas [...]”. 

O desenvolvimento de um relógio de pulso em um momento onde “muitos 

produtos alcançaram praticamente seus limites técnicos de funcionar” (NIEMEYER, 

2008, p.56), tem que ter em vista a transformação deste relógio com um olhar para as 

características sensoriais, as quais intensificam a relação do usuário com o mesmo, 

transformando-o em um objeto de representação de significados. Uma vez que “[...] 

não basta a algo ser formalmente agradável, ser funcional, atender a requisitos 

ergonômicos. É mister também o produto portar mensagens adequadas, ‘dizer’ o que 

quer para quem interessa.” (NIEMEYER, 2008, p.53) 

Através destes aspectos observa-se a possibilidade de utilizar o design 

para promover a experiência do usuário, tal qual dita Mont’Alvão e Damazio et al. 

(2008, p.09): “[...] todo encontro com um produto gera uma experiência ou um conjunto 

de efeitos no usuário. Assim sendo, o processo de design pode ser conduzido pela 

intenção de se promoverem experiências previamente definidas.” 

É pertinente investigar a área do design emocional para a realização deste 

projeto, em vista desta área tratar das relações emocionais do usuário com o produto, 

como expõe Tonetto e Costa (2011, p.133), “[...] não se poderia falar em design para 

emoção de forma desvinculada da estética e/ou do significado.” 

Assim, com o auxílio do design emocional no intuito de despertar emoções 

através de sentidos e significados, foi projetado um relógio que poderá servir como 

forma de auxílio na preservação de uma cultura. 

No caso do munícipio de Rodeio (SC), observou-se através de pesquisas 

teóricas e com conversas informais com rodeienses, que a preservação da cultura 

ítalo-trentina é de extrema importância, em vista de 80% desta população ser de 

descendentes de imigrantes italianos da região de Trento (Itália), a maior população 

de descendentes ítalo-trentinos de Santa Catarina (DOLZAN, 2003, p.107). Por meio 

de variados aspectos culturais, os habitantes rodeienses mantém os costumes e 

tradições de seus antepassados, colonizadores do município.  (MARCO, 2009, p.43) 

Cabe observar que a valorização da cultura ítalo-trentina de Rodeio (SC), 

que é a cultura dos imigrantes resgatada para os dias, é baseada numa cultura 

estática. Esta valorização não considera que a população de Trento (Itália) continua a 
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modificar a sua cultura no dia-a-dia, e assim sendo provavelmente alguns aspectos 

das tradições dos imigrantes não existem mais na província italiana. Porém a cultura 

dos imigrantes ítalo-trentinos não se perderá, pois permanece presente e preservada 

em Rodeio (SC), conforme Dolzan (2003): 

Embora tenham sofrido algumas modificações ao longo do tempo, os 
discursos produzidos por essas entidades buscam erigir uma ‘identidade 
trentina-italiana’ pautados em uma noção estática de cultura e identidade que 
prevê uma continuidade entre as manifestações culturais dos primeiros 
imigrantes trentinos e a de seus descendentes. (DOLZAN, 2003, p.110) 

Portanto, ao projetar um relógio de pulso com base na cultura ítalo-trentina 

de Rodeio (SC), pretende-se auxiliar na preservação e valorização de uma cultura à 

uma comunidade que preza por manter viva a sua memória. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver um relógio de pulso baseado em aspectos culturais ítalo-

trentinos de Rodeio – SC. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) identificar como se manifesta a cultura ítalo-trentina no município de 

Rodeio – SC; 

b) compreender relações entre emoção e artefato de memória; 

c) compreender relações do usuário com o relógio de pulso. 
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2 MÉTODO MD3E 

 

Para o desenvolvimento deste projeto optou-se pelo uso do Método de 

Desdobramento em 3 Etapas (MD3E) proposto por Santos (2006). Segundo o autor 

“[...] conceitua-se como método aberto aquele cuja estrutura estimula as interferências 

no decorrer do projeto, fazendo com que etapas sejam acrescentadas, retiradas e/ou 

desdobradas de acordo com objetivos específicos.”. (Santos, 2006, p.36) 

Caracterizado por sua flexibilidade, adaptabilidade e possibilidade de sofrer 

interferências, este método é configurado em uma estrutura radial onde apresenta-se 

ao centro o problema de projeto, o qual vai se desdobrando em atividades a serem 

realizadas conforme a necessidade do projeto. 

Após a definição do problema, o projeto desdobra-se em três etapas 

básicas: pré-concepção, concepção e pós-concepção. Na pré-concepção são 

divididas todas as atividades de levantamento de informações, as quais auxiliaram o 

processo de geração de alternativas que ocorre na etapa de concepção. Já na etapa 

de pós-concepção são listadas todas as atividades realizadas após a definição da 

alternativa final, ou seja “[...] da melhor solução para o projeto”. (SANTOS, 2006, p.41) 

Logo após as três etapas básicas apresenta-se a atividade de 

gerenciamento e documentação de projeto, servindo como lembrete de que tal tarefa 

deve ser concretizada no decorrer de todas as demais atividades a serem realizadas. 

A seguir, o gráfico do método adaptado a este projeto (Figura 1). 
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Figura 1 - Método de projeto 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Santos (2006). 

Na etapa de pré-concepção estão as atividades de planejamento (Apêndice 

A) e análise do problema, as quais referem-se às tarefas de organização e coleta de 

dados que resultam nos requisitos de projeto. 

Já na etapa de concepção encontram-se as atividades de caminhos 

criativos, geração de alternativas além de seleção e adequação, sendo estas 

referentes às tarefas de elaboração de ferramentas de conceituação, geração e 

avaliação de alternativas, as quais resultam na alternativa escolhida. 

E por fim a etapa de pós-concepção, na qual estão as atividades de 

detalhamento e representações, onde permeia tarefas relacionadas ao detalhamento 

da alternativa de melhor solução para o projeto. Através do processo de finalização 

do projeto faz-se a definição das especificações do produto, que servirão para um 

futuro processo de produção. 
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3 ÓTICA LUCCHESI 

 

Fundada em 31 de março de 1986 na cidade de Rodeio (SC), por Marise 

Fruet Santos e Marco Antônio Lucchesi Santos, a ‘Ótica Lucchesi’ (nome fantasia) é 

uma empresa familiar, de pequeno porte, que tem por objetivo oferecer artigos de 

joalheria, relojoaria e ótica (Figura 2). 

Figura 2 - Estabelecimento ‘Ótica Lucchesi’ 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Atualmente na loja trabalham duas pessoas, sendo estas a Marise Fruet 

Santos: proprietária, técnica em ótica e vendedora, e Pamela Lucchesi Drehmer: 

vendedora, secretária, e filha de Marise. 

A ‘Ótica Lucchesi’ é reconhecida pela qualidade aliada à confiança. A 

qualidade está relacionada ao produto e ao respaldo no momento da assistência, e 

por sua vez, a confiança em vista de a loja trabalhar com marcas já conhecidas no 

mercado. Na parte de artigos de relojoaria, as marcas de relógios de pulso disponíveis 

são a Technos, com Condor e Dumont, e a Orient, com X-Games e Lince. 

Sobre o público Pamela2 registra que a busca do relógio de pulso 

principalmente para o uso como acessório é escolha feita predominantemente pelo 

público feminino. Outra principal procura do relógio de pulso é com o objetivo de 

presentear em datas comemorativas, como por exemplo natal, dia das mães, dia dos 

namorados, aniversários, para celebrações de primeira comunhão, dentre outras. Há 

também quem opte por ter relógios como itens de coleção, com o desejo de possuir 

                                            
2 Depoimento de Pamela Lucchesi Drehmer concedido em entrevista à autora em 20/02/2015. 
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vários modelos para utilizar em determinadas ocasiões, porém este é o menor público 

da loja. 

A ‘Ótica Lucchesi’ possui quase trinta anos no mercado de relógios de 

pulso, destacando-se por oferecer produtos de qualidade, marcas de confiança e o 

excelente atendimento. 

 

4 PRÉ-CONCEPÇÃO 

 

Na etapa de pré-concepção são realizadas atividades de organização e 

coletas de dados que resultam nos requisitos de projetos, possibilitando assim a 

passagem para o próximo passo. 

Os dados apresentados a seguir são referentes à revisão bibliográfica, à 

realização de pesquisa com o usuário, à análise de concorrentes e similares, e ao 

direcionamento de projeto (requisitos). 

 

4.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O conteúdo a seguir é referente ao município de Rodeio (SC) e sua cultura, 

ao relógio de pulso e a relação entre emoção e artefato. 

 

4.1.1 O município de Rodeio (SC) e a cultura Ítalo-Trentina 

 

O conceito de cultura na definição de Silva e Silva (2012a) é o seguinte: 

O significado mais simples desse termo afirma que cultura abrange todas as 
realizações materiais e os aspectos espirituais de um povo. Ou seja, em 
outras palavras, cultura é tudo aquilo produzido pela humanidade, seja 
no plano concreto ou no plano imaterial, desde artefatos e objetos até 
ideais e crenças. (grifo meu) Cultura é todo complexo de conhecimentos e 
toda habilidade humana empregada socialmente. Além disso, é também todo 
comportamento aprendido, de modo independente da questão biológica. 
(SILVA; SILVA, 2012a, p.89) 
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Já para Alfredo Bosi (1996), cultura “é o conjunto de práticas, de técnicas, 

de símbolos e de valores que devem ser transmitidos às novas gerações para garantir 

a convivência social.” (Alfredo Bosi apud SILVA; SILVA, 2012a, p.90) 

Neste projeto o conceito de cultura é referente aos costumes dos imigrantes 

(a maneira de viver, ideias e ações) trazidos da Itália e à tentativa de repeti-los em 

Rodeio (SC). Estes costumes se relacionam principalmente com a agricultura, a 

arquitetura, o dialeto, a culinária, as festas, o folclore e a religião. 

O município de Rodeio (Figura 3) pertence a microrregião do Médio Vale 

do Itajaí, do estado de Santa Catarina, Brasil. Colonizado por imigrantes ítalo-

trentinos, passa a ser uma instalação oficial em 14 de março de 1937. Possui 

população estimada de 11.325 habitantes, sendo um município conhecido por suas 

tradições trentinas. Localizado a 88 metros de altitude do mar, e a uma distância de 

185 quilômetros da capital do Estado, Florianópolis. (PREFEITURA DE RODEIO, 

2015a) 

Figura 3 - Localização do município de Rodeio – SC 

 
Fonte: Reis (2013). 

A cultura ítalo-trentina de Rodeio (SC) possui suas origens no Tirol 

Meridional, também conhecido como Tirol Italiano (Figura 4), região que pertencia ao 

Império Austro-Húngaro (ULLER, 2008, p.26/27). Atualmente essa região pertence a 

República Italiana, dividindo-se entre a Província Autônoma de Trento e a Província 

Autônoma de Bolzano. (RUON, 2005, p.19) 
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Figura 4 - Localização da região do Tirol, entre Áustria e Itália 

 
Fonte: Altmayer (2008). 

Em 1875 os italianos trentinos chegaram a região de Rodeio (SC), 

conhecido como Picada de Rodeio, sendo ao todo “114 famílias, em geral de 

camponeses e artesãos, distribuídas em três turmas: a primeira, composta de 20 

famílias (...) a segunda composta de 34 famílias (...) e a terceira com 60 famílias.” 

(MARCO, 2009, p.42) 

Junto ao que possuíam de conhecimento agrícola e de mão-de-obra da 

lavoura, os imigrantes trouxeram como costume italiano para a região de Rodeio (SC) 

a religiosidade e o desejo pela educação. Além de instalar a sua residência, iniciar o 

plantio e o processo de colonização da região, esse imigrante italiano passa também 

a construir sua cultura, como descreve Silva (2007): “uma vez no Vale, os imigrantes 

irão recriar o seu mundo cultural de origem, reconstruindo-o com base nos valores da 

sociedade camponesa do Norte da Itália, que tinha na religião o seu princípio 

regulador”. (SILVA, 2007, p.06) 

Portanto, a cultura ítalo-trentina do município de Rodeio (SC) baseia-se nos 

costumes, experiências e comportamentos trazidos da Itália pelos imigrantes 

trentinos. A bagagem cultural que estes imigrantes trouxeram influenciou as terras 

onde chegaram, assim como também tiveram adaptações junto a circulação de outras 

culturas e da interação com outras pessoas. Pelo processo de colonização do 

município, a cultura dos primeiros imigrantes é passada aos seus descendentes, que 

a tem como forma de preservação de costumes para manter e valorizar as suas 

origens. (DOLZAN, 2003, p. 76-98) 
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4.1.2 Aspectos culturais ítalo-trentinos de Rodeio – SC 

 

Após um olhar sobre a cultura ítalo-trentina e de como ela foi trazida para 

o município de Rodeio (SC), fez-se a relação de quais aspectos culturais permanecem 

atualmente como forma de recordação e preservação desta cultura no munícipio. 

Estes aspectos são o dialeto, as festas, o folclore, a religião, a agricultura, a 

gastronomia e arquitetura. 

Os festejos comemorativos buscam resgatar a memória histórica do 

município de Rodeio (SC), onde através de atos, costumes e tradições os 

descendentes reforçam um sentimento de pertencer a cultura ítalo-trentina 

(BRIGNOLI, 2010, p.08). As principais festas típicas italianas no município são a 

“Saga Trentina” e a “La Sagra”. (DOLZAN, 2003, p.39) 

O município rodeiense apresenta também numerosos veículos de 

confirmação de identidade através de grupos de folclore (o saber do povo), que 

buscam resgatar e divulgar a cultura de identidade italiana. São eles: os corais 

“Bambini” e “Canto e Poesia”, conjuntos musicais “Giro in Itália” e “Vecchio Scarpone”, 

o grupo teatral infantil “Primo Ballo”, e o grupo de dança “Grupo Folk Trentino di 

Rodeio”. (DOLZAN, 2003, p.10-26) 

E a religião, com o catolicismo em sua maioria desde a época dos 

imigrantes, que segundo Silva (2007) servia como “um centro regulador, uma ética, 

uma moral, até uma lei civil. E as capelas, que logo surgiram numerosíssimas ao lado 

das primeiras choupanas, não eram senão o sinal material deste endereçamento”. 

(SILVA, 2007, p.06) 

Por sua vez os aspectos agricultura, gastronomia e arquitetura foram 

utilizados em maior peso como inspirações para a geração de alternativas, e, portanto, 

relacionados com mais detalhes a seguir. 

 

4.1.2.1 Agricultura e gastronomia 

 

Os hábitos agrícolas e culinários dos imigrantes ítalo-trentinos influenciam 

até os tempos atuais o cultivo e a alimentação dos habitantes de Rodeio (SC), onde 
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ainda se mantém as plantações do arroz, da uva (videiras) e do milho. Há também a 

produção de lacticínios (queijos) e massas, produtos característicos dos hábitos 

italianos. Consta-se a presença destes artigos na região, como colocado por Busarello 

(2015): 

É quase impossível passar pela cidade e não se deliciar com alguns dos 
pratos típicos de Rodeio! O queijo, a polenta, a linguiça, o melado e as 
diversas massas são alimentos fartos nas casas dos rodeienses, todos feitos 
de maneira caseira e artesanal. (BUSARELLO, 2015) 

Na agricultura é acentuada a produção de arroz, que marca as paisagens 

do município (Figura 5). Já a produção de uva3 (Figura 6) é sempre lembrada como o 

principal hábito da agricultura trazida pelos imigrantes ítalo-trentinos, com a qual se 

produz principalmente o vinho. 

Figura 5 - Arrozeiras em Rodeio (SC) e aspectos relevantes ao projeto 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Rodeio (2015). 

Figura 6 - Plantação de uva em Rodeio (SC) e aspectos relevantes ao projeto 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Scoz (2015). 

                                            
3 Conforme verificado no desfile realizado em 15 de março de 2015, organizado pela prefeitura e 
escolas do município, o qual possuía a temática “Rodeio, história, cultura e costumes”. Os grupos de 
escolas presentes no desfile trouxeram além dos trajes, educação e agricultura, a uva e o vinho como 
uma tradição da cultura ítalo-trentina ainda presente na região rodeiense. 
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Além do destaque da uva como produto símbolo na produção agrícola, 

junto ao vinho há um prato considerado o ícone principal da gastronomia italiana, que 

é a polenta. Esta tornou-se o símbolo da culinária ítalo-trentina em Rodeio (SC) 

(Figura 7) por ser o alimento comumente feito pelos imigrantes, e que pode ser ainda 

encontrada nos hábitos alimentares dos descendentes, bem como em festas. 

Conforme Silva (2003), do milho (Figura 8) se faz a polenta e assim surge o alimento 

típico italiano: 

Os italianos usavam o milho transformado em farinha para fazer polenta. A 
polenta, alimento central na dieta dos italianos do Vale, se constitui num 
alimento emblemático da população de ascendência italiana, do mesmo 
modo que a batata o é para o de ascendência alemã. (grifo meu) (SILVA, 
2003, p.69) 

Figura 7 - Polenta, comida típica italiana e aspectos relevantes ao projeto 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Fanfulla (2010). 

Figura 8 - Plantação de milho e aspectos relevantes ao projeto 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Agroindústria (2015). 
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Portanto, o consumo e a produção destes alimentos além de servirem para 

sustento e comercialização, servem como uma memória, trazendo a lembrança dos 

tempos de colonização e a tradição que além do desejo de ser mantida também 

contribui com os costumes culinários atuais. (Silva, 2003, p.69) 

Dentre estas características da agricultura e da culinária ítalo-trentina 

observa-se a possibilidade de inspiração em elementos estético-formais tais como: os 

quadrados, o amarelo e o verde presente nas arrozeiras; os gomos e as texturas do 

milho; os tons arroxeados e verdes das videiras e a disposição dos gomos da uva; a 

cor e a textura da polenta; a fluidez e as cores do vinho; e as repetições e 

sequencialidades das formas do arroz, milho e uva. 

 

4.1.2.2 Arquitetura 

 

Apesar das influências dos habitantes que já residiam nas regiões vizinhas, 

os imigrantes trentinos preservaram características italianas em suas construções, 

utilizando de: pé-direito altos, medidas que valorizam a fachada frontal, arcos, tijolos 

de barro e amplas janelas (Figura 9). Características estas confirmadas por Vieira 

(2008): 

Acrescenta-se a preservação do uso do porão e o pé-direito maior que o das 
residências alemãs, destacando o plano da fachada principal, como 
características típicas dessa arquitetura ítalo-brasileira. Na casa alemã, 
prepondera na composição, o volume do telhado; na italiana, a massa da 
construção com predomínio da fachada frontal. O alemão costuma usar o 
sótão; o italiano, o porão. (VIEIRA, 2008, p.93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



31 

 

Figura 9 - Casa Bel Trento, Rodeio (SC) e aspectos relevantes ao projeto 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Recco (2012). 

Em solo brasileiro o imigrante deixa de construir a casa comumente 

arquitetada na Itália, de uso misto e andares reunidos, transformando-as em casas 

térreas, com as cozinhas laterais, composições alongadas onde a fachada frontal 

passa a receber uma varanda com frequente uso de arcos (Figura 10). (RUON, 2005, 

p.24) 

Figura 10 - Casa de tradição ítalo-trentina, Rodeio (SC) e aspectos relevantes ao projeto 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Recco (2012). 



32 

 

O município de Rodeio possui cerca de vinte casarios, os quais não são 

catalogados, mas que não são difíceis de verificar por seus traços característicos. É 

na parte rural que se encontra a maioria, que estão preservados pelas famílias, sendo 

a casa passada por gerações desde os antepassados colonizadores. Um exemplo é 

a casa da família Raizer (Figura 11), construída em 1927, com características como o 

alicerce feito com pedras, paredes de tijolos feitos a mão e o telhado com ripas de 

palmito. Atualmente a casa pertence a Irlando Raizer, que preferiu manter a casa de 

seus antepassados e construir a sua casa aos fundos do casario. (CASARIOS, 2013) 

Figura 11 - Casa Raizer de 1927, Rodeio (SC) e aspectos relevantes ao projeto 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Recco (2013). 

Outros exemplos de casario presente em Rodeio são as casas Fronza 

(Figura 12), Gotardi (Figura 13), Tamanini (Figura 14) e Hering (Figura 15), feitas de 

“alvenaria de tijolos aparentes e elementos em arco pleno”, que recebem estes nomes 

por ser os sobrenomes das famílias as quais pertencem. Estas casas estão em 

proposta de tombamento estadual, por apresentarem traços característicos da cultura 

ítalo-trentina. (SANTA CATARINA, 2005) 
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Figura 12 - Casa Fronza de 1903, Rodeio (SC) e aspectos relevantes ao projeto 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Laps (2012). 

Figura 13 - Casa Gotardi, Rodeio (SC) e aspectos relevantes ao projeto 

 
Fonte: Autoria própria (2005). 
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Figura 14 - Casa Tamanini, Rodeio (SC) e aspectos relevantes ao projeto 

 
Fonte: Autoria própria (2005). 

Figura 15 - Casa Hering, Rodeio (SC) e aspectos relevantes ao projeto 

 
Fonte: Autoria própria (2005). 

O “Museu dos Usos e Costumes Trentinos de Rodeio - SC” (Figura 16), que 

foi inaugurado em 1993 pertencendo ao “Circolo Trentino di Rodeio”, está disposto em 

uma casa ítalo-trentina, a qual era o prédio onde funcionava o “Colégio das Irmãs da 

Divina Providência”. Atualmente o museu permanece aos cuidados do diretor de 

patrimônio e museu Ademir José Tomelin, possuindo no espaço desde objetos usados 

por imigrantes (artes Sacras, livros, móveis, utilitários, ferramentas, etc) até objetos 
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utilizados por habitantes de Rodeio (SC), como por exemplo, o primeiro cofre e o 

primeiro computador da cidade. 

Figura 16 - Museu dos Usos e Costumes Trentinos, Rodeio (SC) e aspectos relevantes ao projeto 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

A preservação destes casarios no município de Rodeio (SC) permanece 

para além de um referencial das características arquitetônicas trazidas pelos 

imigrantes ítalo-trentinos, também como uma referência temporal, que traz em seus 

traços a memória da história do indivíduo e da cidade. Assim como menciona Casé 

(2000 apud FERREIRA, 2004), é através dos casarios que a cidade resgata e 

permanece com a memória de quem ali já habitou: 

A arquitetura, em sua intemporalidade, apreende o divino e, como uma cripta, 
exibe a morte como significação essencial. Ela sobrevive, como uma 
homenagem àqueles que, um dia, hospedou e às ocorrências que 
presenciou. Se as cidades contam a História da humanidade, a arquitetura 
de uma casa representa a dos indivíduos. A cidade reacende sua memória 
quando perpetua a lembrança dos atores urbanos que ela abrigou. (CASÉ, 
2000 apud FERREIRA, 2004, p.220/221) 

Outra construção arquitetônica que se destaca no município rodeiense é a 

“Igreja Matriz São Francisco de Assis” (Figuras 17 e 18). Construída com a liderança 

do primeiro vigário Frei Lucínio Korte, e em terras doadas por Valentino Fruet, foi 

inaugurada em 1899 (PREFEITURA DE RODEIO, 2015b). Foi erigida em arquitetura 

gótica-romana com inspirações na Basílica de São Francisco de Assis da região 

italiana de Úmbria, Itália. (MICHELE, 2015) 
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Figura 17 - Igreja Matriz São Francisco de Assis, Rodeio (SC) e aspectos relevantes ao projeto 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Recco (2013). 

Figura 18 - Parte interna da Igreja Matriz São Francisco de Assis e aspectos relevantes ao projeto 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Assim, dentre as características que compõem os casarios e a igreja matriz, 

observa-se a possibilidade de inspiração em elementos tais como: os arcos, as 

colunas, os tijolos de barro aparentes, os alicerces de pedras, as amplas janelas, os 

telhados triangulares/pontiagudos, e as cores, texturas e repetições formais. 
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4.1.2.3 Síntese dos aspetos culturais ítalo-trentinos rodeienses 

Como síntese dos elementos a serem utilizados dos aspectos culturais 

ítalo-trentinos para inspiração na etapa de concepção, apresenta-se o quadro a seguir 

(Quadro 1). 

Quadro 1 - Síntese dos elementos levantados nos aspectos culturais ítalo-trentinos 

 Forma Cor Textura 

Agricultura 
e 

Gastronomia 

 
 

 

 

Arquitetura 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

4.1.3 O tempo e o relógio de pulso 

 

A preocupação em mensurar o tempo vem desde os primórdios da 

humanidade, onde se buscava uma maneira de marcar o tempo para a prática da 

agricultura. A evolução pela busca da forma de marcar o tempo resultou nos relógios, 

os quais possibilitam a medição de intervalos de tempo, sendo que “do dia solar 

passamos a horas, minutos, segundos, até atingirmos os atuais ‘attosegundos’ (10-

18s).” (MARTINS, 2004, p.88) 

O tempo é visto de diversas maneiras nas ciências física, filosófica, 

histórica, dentre outras, sendo que a busca por uma definição única de tempo leva a 

contradições, em que ou se aceita conceitos conjuntamente, ou se prefere um em 
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detrimento de outro. Estas contradições são confirmadas por Guisolfi (2008), que 

menciona: 

A sua natureza tem sido, por vezes, entendida como linear ou cíclica, como 
contínua ou descontínua, como reversível ou como irreversível. Alguns lhe 
associam um aspecto real, como um ente físico, outros lhe atribuem um 
caráter abstrato, por vezes idealizado; para alguns só existe na mente 
humana, para outros é uma realidade do mundo físico. (GUISOLFI, 2008, 
p.06) 

São abordadas três definições de tempo: o físico, o cronológico e o 

psicológico, os quais se tornam relevantes aos sentidos que pretendesse aplicar ao 

longo do projeto. 

Entende-se por tempo físico um meio onde os acontecimentos ocorrem, o 

qual é “absoluto, alheio à consciência e à vontade” (MARQUES, 2008, p.45). É uma 

grandeza física mensurável, cuja unidade básica de medida é o segundo, sendo que 

do tempo muitas outras grandezas são derivadas. Segundo Marques (2008) o tempo 

físico é o presente absoluto, conforme afirma: 

Se o tempo físico independe de nós, pois é o tempo da natureza, ele na 
verdade sequer precisaria ou mesmo poderia ser por nós percebido. É o 
presente absoluto da ação, já que não é passado nem futuro. O passado não 
existe, pois já se foi; o futuro também não existe, pois ainda não acontece. 
(MARQUES, 2008, p.45) 

Deste tempo físico absoluto provém o tempo de continuidade de fatos e 

eventos, que acontece em uma ordem linear, uma sequência entre presente e futuro. 

Este é o tempo cronológico, que corresponde a duração constante de momentos, 

períodos, épocas, horas, dias, semanas, séculos, dentre outros; sendo “os fatos 

apresentados de acordo com a ordem dos acontecimentos”, seguindo o sentido do 

relógio e do calendário. (ZAMONER, 2007) 

Desde os primórdios da humanidade o homem tem a compreensão do 

tempo cronológico, utilizando-o como uma medição a partir da observação de 

elementos naturais e artificiais, sendo estes os principais: o dia e a noite, as fases da 

lua, a posição dos astros, a variação das marés, o escorrer da água ou da areia, o 

queimar de uma vela, o movimento de rodas dentadas, de pêndulo ou de molas, 

vibrações de cristal de quartzo, e a transição atômica de um elemento químico. 

(MARTINS, 2004, p.88) 

Por sua vez o tempo psicológico associa o momento presente ao passado 

e futuro, percebido como um estado da consciência humana, ou seja, é o tempo 
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sentido, vivenciado, que não segue uma ordem linear, e que pode fazer resgastes de 

lembranças. Segundo Marques (2008), é o tempo “relativo à experiência e à 

percepção do ser humano”, que determina a consciência:  

Assim, estes dois conceitos [passado e futuro] apenas fazem sentido dentro 
da experiência vivida, dentro da racionalização e consciência do seu decorrer 
– constituem, portanto, o valor da memória e da projeção, causa e 
conseqüência [sic] do momento presente, medido pelo ser humano –, ou 
seja, o tempo psicológico. Isso significa, em primeiro lugar, que só o presente 
é real, mas também que qualquer tempo por nós vivido só tem sentido se 
comparado com o tempo que ainda não é, ou não mais existe – o que se 
constitui no processo fundamental da consciência humana [...]. (MARQUES, 
2008, p.45) 

Deste modo, entende-se como tempo físico o significado do tempo em si, 

que compreende apenas o momento presente, e deste deriva-se o tempo cronológico. 

Este tempo cronológico é linear, mensurado no presente com base em relógios e 

calendários, e que associa fatos de um ponto de partida a um ponto final. E por sua 

vez o tempo psicológico que se contrapõe ao tempo físico, pois é cíclico, 

compreendendo a vivência além do momento presente, mas também nos momentos 

passado e futuro, através de lembrança e da consciência humana. 

O relógio possui uma relação com o tempo cronológico por ser o objeto que 

registra e expõe o tempo presente (horas, minutos, segundos). Já com o tempo 

psicológico a relação se dá por quem utiliza o relógio no intuito de resgatar ou remeter 

ao tempo passado e ao tempo futuro através de mensuração de fatos, ideias, 

acontecimentos e lembranças. 

O relógio de pulso é um pequeno objeto usado por uma pessoa para indicar 

“a hora”, de forma imediata e facilmente disponível, medindo intervalos de tempo mais 

curtos do que o mês e os anos. (PORTO, 2014)  

Os primeiros relógios portáteis a serem usados para uso individual foram 

os relógios de bolso, sendo este o antecessor do relógio de pulso. Considerados como 

sinais de riqueza por serem associados às joias, eram objetos raros e símbolo da 

aristocracia, sendo inventado no fim do século XIX. (TIC-TAC, 2009, p.17) 

Os relógios de bolso, como o nome indica eram guardados no bolso, sendo 

que muitos possuíam uma tampa para protegê-los, o que desprendia certo trabalho 

para se ver as horas. Por este motivo, em 1904, Santos Dumont, um homem que 

passava grande parte do seu tempo dirigindo seus projetos de máquinas voadoras, 

compartilhou sua frustação da falta de praticidade deste relógio a seu amigo joalheiro 
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francês Louis Cartier. Algum tempo depois Cartier presenteou Santos com uma 

solução, o protótipo de um dos primeiros relógios de pulso masculino, batizado de 

“Santos” (Figura 19). (TIC-TAC, 2009, p.23) 

Figura 19 - Relógio de pulso masculino “Santos” 

 
Fonte: UOL (2009). 

O modelo criado por Cartier para Santos Dumont foi o primeiro modelo para 

o público masculino, o qual segundo o Vasone, Schimidt e Morcelli (2009): “diferia do 

que havia no mercado até então por ter um desenho simples e funcional: uma caixa 

retangular em metal presa a alças de couro [...] desde então, o modelo se tornou um 

clássico da relojoaria e um símbolo de elegância [...]”. (VASONE; SCHIMIDT; 

MORCELLI, 2009) 

Porém relógios de pulso já existiam antes do modelo feito por Cartier, os 

quais eram considerados adereço exclusivo do público feminino, sendo feitos somente 

sob encomenda. A Santos Dumont coube a popularização do relógio de pulso entre 

os homens, que até então utilizavam apenas os relógios de bolso. (TIC-TAC, 2009, 

p.23) 

O primeiro modelo de relógio de pulso feminino (Figura 20) foi feito em 1814 

pelo relojeiro Abraham Louis Bréguet, o qual foi encomendado por Carolina Murat, 

princesa de Nápoles e irmã de Napoleão Bonaparte. (TIC-TAC, 2009, p.23) 
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Figura 20 - Primeiro relógio de pulso feminino 

 
Fonte: DESIGNERGH (s.d.). 

Os primeiros modelos de relógio de pulso datam de 1868, feito por Antoni 

Patek e Adrien Philippe, fundadores da relojoaria Patek Philippe (Figura 21). Estes 

primeiros modelos de relógio de pulso eram populares especificamente entre o público 

feminino, vistos como um adorno de joalheria feminina. Assim, os primeiros relógios 

de pulso foram confeccionados especificamente para o público feminino, utilizados 

como adorno. (TIC-TAC, 2009, p.23) 

Figura 21 - Primeiro relógio de pulso feminino, vendido a condessa húngara Koscowicz 

 
Fonte: Gouveia (2010). 

O relógio de pulso para o público feminino já possui na sua história conexão 

ao uso para além de funcional, mas utilizado como uma joia. Santos Dumont, apesar 

de adquirir o relógio de pulso com a intenção inicial de praticidade, o utilizou também 



42 

 

como um adorno de moda, popularizando-o entre o público masculino. Hoje, este 

relógio usado como adorno pessoal é definido por:  

Mais do que mostrar se estamos dentro do tempo ou atrasados, o relógio 
atingiu um estatuto imprescindível enquanto acessório diário, sendo quase 
sempre escolhido em função da situação em que vai ser usado. 
(RELOGIOLÂNDIA, 2008) 

Portanto, o relógio de pulso utilizado como adorno pessoal indica a 

personalidade e estilo de vida do usuário, carregando relações emocionais e 

simbólicas que superam o uso apenas funcional. Sendo “a junção perfeita entre a arte 

da relojoaria e a tecnologia moderna no nosso pulso, um relógio é a prenda perfeita 

em qualquer ocasião e para qualquer pessoa.” (RELOGIOLÂNDIA, 2008) 

 

4.1.3.1 Estrutura formal do relógio de pulso 

 

Para que se possa associar corretamente os nomes das peças do relógio 

de pulso, buscou-se formular um glossário básico dos principais elementos 

estruturais, que se dividem em: caixa, coroa, aro, vidro, mostrador e pulseira, 

conforme verificado nas Figuras 22 e 23. 

Figura 22 - Estrutura formal básica do relógio de pulso 

 
Fonte: Acessórios (2015). 
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Figura 23 - Vista explodida da estrutura formal básica do relógio de pulso 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Preciolandia (2015). 

A caixa (Figura 24) é o elemento onde armazena-se as peças do 

mecanismo, que tem por objetivo a proteção do movimento do relógio da poeira, 

umidade e choques (SOUSA, 2013).  Projetada em diversos tipos de formatos, 

materiais, acabamentos e tamanhos, possui no seu interior o mecanismo, o 

mostrador, os ponteiros e o vidro, já na parte exterior os botões de ajustes e a coroa. 

A chapa na parte traseira da caixa disponibiliza o acesso ao mecanismo e à bateria 

do relógio. (SYSTEM, 2011) 

Figura 24 - Exemplo de caixa de relógio de pulso 

 
Fonte: Eos (2014). 

Na lateral da caixa encontra-se a coroa (Figura 25), botão serrilhado 

geralmente posicionado às 3 horas, servindo para ajustar os ponteiros de horas, 
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minutos e/ou data, e dar corda em relógios analógicos. Também pode ser denominada 

de botão de ajuste. (SOUSA, 2013) 

Figura 25 - Exemplo de coroa de relógio de pulso 

 
Fonte: Borin (2014). 

Geralmente pode-se encontrar nos de relógios de pulso o aro (Figura 26), 

parte que tem por função principal fixar, por pressão ou de outra forma, o vidro do 

mostrador sobre a caixa (SOUSA, 2013). Também pode ser denominado de bezel, 

podendo possuir outras funções como escalas de marcação de tempo, fuso horário, 

dentre outras, além de movimento giratório uni ou bidirecional. (SYSTEM, 2011) 

Figura 26 - Exemplos de aros de relógio de pulso 

 
Fonte: Rios (2011). 

Entre o arco e a caixa está uma tampa transparente que cobre o mostrador, 

geralmente denominada de cristal ou vidro. Feita de material resistente a riscos e/ou 

a impactos, tais como vidro mineral, safira sintética, e acrílico. (SOUSA, 2013) 

Abaixo do cristal está o mostrador (Figura 27), local onde são dispostas as 

informações relativas ao tempo, por meio de numerais, divisões ou símbolos de 

diversos tipos. Variam em forma, material e decoração, podendo ter vários recursos 

como data, fase da lua, fusos horários, etc. (SOUSA, 2013) 
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Figura 27 - Exemplo de mostrador de relógio de pulso 

 
Fonte: Babbela (2009). 

Basicamente o mostrador se divide em: analógicos (Figura 28), que indicam 

o horário através de ponteiros, ou digitais (Figura 29) por indicadores numéricos de 

dígitos em mostrador de cristal líquido ou emissor de luz. Além da combinação de 

analógico e digital (Figura 30). (SOUSA, 2013) 

Figura 28 - Exemplo de mostrador analógico 

 
Fonte: GQ Brasil (2014). 

Figura 29 - Exemplo de mostrador digital 

 
Fonte: França (2011). 
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Figura 30 - Exemplo de mostrador analógico-digital 

 
Fonte: Company (2015). 

E por fim, a pulseira (Figura 31), que pode ser confeccionada nos mais 

diversos materiais, sendo os principais o metal, couro, resinas poliméricas, madeira e 

tecido. Também possuem variadas formas e cores, podendo ser similar a um bracelete 

ou duas alças presas por uma fivela. (ROSE; SILVA, 2015) 

Figura 31 - Exemplos de pulseiras de relógio de pulso 

 
Fonte: Prótime (2015). 

Assim, ao mencionar a composição do relógio de pulso se compreenderá 

exatamente quais as nomenclaturas utilizadas para as principais peças estruturais do 

mesmo. 

Portanto, após verificar conceitos de tempo e sobre o relógio de pulso, se 

seguirá um breve olhar sobre emoção, artefato e memória, para compreender 

relações que o usuário pode estabelecer com o relógio de pulso através de aspectos 

formais, estéticos e simbólicos. 
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4.1.4 Emoção e Artefato 

 

Entende-se como emoção “sentimentos, humor e traços de personalidade”, 

sendo um termo que se refere a estados afetivos com características distintas 

(SCOLARI, 2008, p.15). Podem ser positivas ou negativas, dependendo da bagagem 

de experiências e referenciais de cultura e de personalidade de cada pessoa (NUNES 

et al., 2012, p.52).  

As experiências emocionais são resultado de interações do usuário com 

artefatos, de usuários com usuários, e do ambiente em que estão inseridos. Ou seja, 

são compostas por elementos como “o momento, o lugar, o indivíduo e o produto.” 

(RUSSO; HEKKERT, 2008, p.32) 

As emoções geradas na interação entre pessoa e produto podem ser 

evocadas na percepção do usuário por três formas, sendo: o grau que os sentidos são 

gratificados (de atitude), as experiências emocionais e cognitivas no uso (de padrões), 

e os significados atribuídos ao produto e/ou ao seu uso (de metas). (SCOLARI, 2008, 

p.50-56) 

Emoções de atitude são evocadas por características que estimulam os 

sentidos (audição, visão, paladar, tato, olfato), como por exemplo forma e cor. Estão 

relacionadas a primeira impressão que o usuário tem dos produtos e aos seus gostos, 

sendo consideradas de curta duração. (SCOLARI, 2008, p.51) 

Já as emoções de padrões são evocadas pela impressão que as funções 

do produto causarão no usuário e as experiências resultantes durante o processo de 

uso. São associadas pelos usuários aos mesmos padrões referenciais em que 

avaliam outras pessoas. (SCOLARI, 2008, p.51) 

E as emoções de metas, que se manifestam pela prospecção e avaliação 

das consequências de uso ou posse de um produto. Um produto inserido em 

determinada cultura carrega elementos constitutivos que na percepção do usuário 

geram determinados significados, sendo utilizados para prospectar sua memória e 

autoimagem. São consideradas emoções fortes e de longo prazo. (SCOLARI, 2008, 

p.51/52) 
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Diversas emoções podem ser evocadas simultaneamente, as quais são 

baseadas nas interpretações que o usuário avalia e/ou possui das características do 

produto. Ao se projetar um produto com a perspectiva em aspectos emocionais deve-

se identificar o contexto social e cultural de usuário e produto, para que possa 

compreender os gostos, as intenções de uso e as interpretações de significados que 

o usuário irá relacionar e manifestar ao produto. 

 

4.1.4.1 Artefato de memória 

 

Entende-se por memória a propriedade de conservar experiências, 

lembranças e comportamentos que já ocorreram em um tempo passado. Através de 

suas funções psíquicas o indivíduo retém e (re)lembra, no tempo presente, de 

informações de um tempo decorrido/passado. Conforme observa-se na definição de 

Nunes (2010): “a memória é a capacidade do ser humano em conservar e relembrar 

mentalmente conhecimentos, conceitos, vivências, fatos, sensações e pensamentos 

experimentados em tempo anterior.” (NUNES, 2010) 

A memória de uma cultura em uma comunidade é a memória coletiva, na 

qual as lembranças repassadas e/ou vividas pertencem ao indivíduo e ao grupo. 

Sendo que a memória coletiva são as lembranças de fatos, experiências e hábitos do 

cotidiano dos antepassados ao grupo, com o resgate para idealizar o passado e 

valorizar a identidade do indivíduo e do grupo, ou seja, da comunidade. Silva e Silva 

(2012b) esclarecem essas capacidades da memória coletiva: 

[...] a memória coletiva fundamenta a própria identidade do grupo ou 
comunidade, mas normalmente tende a se apegar a um acontecimento 
considerado fundador, simplificando todo o restante do passado. Por outro 
lado, ela também simplifica a noção de tempo, fazendo apenas grandes 
diferenciações entre o presente ("nossos dias") e o passado ("antigamente': 
por exemplo). (SILLVA; SILVA, 2012b, p.2) 

Deste modo a memória é a capacidade de um indivíduo ou grupo recordar 

informações que estão relacionadas ao tempo, fundamentando a cultura e identidade 

dos mesmos. 

A memória está entre os fatores que mais influenciam o desenvolvimento 

de laços afetivos entre usuários e seus artefatos, em vista do usuário recordar através 

de simbologias e características estético-formais, lembranças de momentos 
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importantes, e a associação de produto a sua própria identidade. Conforme Cardoso 

(2013): 

O afeto conforma-se como um fator central nos processos envolvidos na 
memória e na maneira como o homem percebe sua própria realidade. Porém, 
cada artefato, fenômeno ou evento é percebido e significado de maneira 
diferente e é capaz de evocar lembranças diferenciadas. O processo de 
memória comporta elementos que dependem do processo de significação 
compartilhado pelo(s) grupo(s) ao(s) qual(is) o indivíduo pertence ou 
pertenceu, constituindo uma memória individual e também coletiva. 
(CARDOSO, 2013, p.26) 

Os usuários podem estabelecer vínculos de memória com o produto ao 

remeter experiências por usos anteriores, ou a remeter a experiências que fazem 

lembrar histórias e/ou situações vividas no passado, ou ainda por utilizar-se do 

produto como suporte para lembranças e recordações. (SILVA, 2011, p.94) 

Estes vínculos de memória geram relações afetivas, que “são causadas por 

características do design e acionadas pelo sistema perceptivo ou a partir da reflexão 

e da experiência do sujeito.” (QUEIROZ, 2011, p.79) 

Pode-se utilizar como exemplo a cultura ítalo-trentina, que apresenta no 

“Museu dos Usos e Costumes Trentinos de Rodeio (SC)” relógios de bolso e 

despertadores (Figuras 32 e 33) guardados como suporte da recordação da 

imigração. Estes relógios estabelecem vínculos de memória com a população 

rodeiense, pois a pessoa ao observar de perto o produto e as características que 

remetem ao tempo passado, relembra de seus antepassados e de suas origens. Ou 

seja, os relógios guardados no museu são artefatos de memórias. 

Figura 32 - Relógios despertadores trazidos da Itália a Rodeio (SC) por imigrantes trentinos 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 
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Figura 33 - Relógio de bolso de imigrante ítalo-trentino trazido a Rodeio (SC) 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

 

4.2 PÚBLICO – ALVO 

 

Para o presente trabalho fora estabelecido o público feminino como 

potencial usuário a adquirir e utilizar o relógio de pulso aqui projetado. A delimitação 

do público-alvo deu-se em vista de três motivos: por ser o público consumidor de maior 

potencial para a empresa parceira, no caso a ‘Ótica Lucchesi’; por ser o gênero que 

faz maior uso de relógios de pulso com o objetivo além do simplesmente objeto de 

visualização de “horas”; e em virtude de a mulher de descendência italiana aceitar 

com maior facilidade o contato para pesquisas do que o homem, o qual na cultura 

ítalo-trentina possui personalidade mais conservadora e retraída. 

O público feminino que frequenta a ‘Ótica Lucchesi’ possui perfis variados 

desde jovens até mulheres mais maduras, porém as que mais compram relógios de 

pulso como adorno pessoal possuem perfil com a faixa etária entre 30 a 50 anos, 

profissionais e donas de casa, que tem por decisão de compra o preço, mas em vista 

a diferenciação, além de valorizar produtos que possuem alguma característica que 

consideram se assemelhar a sua identidade e personalidade. 
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4.2.1 Entrevistas 

 

Para compreender a relação entre usuário e produto realizou-se entrevistas 

semiestruturada e qualitativa, com a utilização de um roteiro previamente elaborado. 

O roteiro (Apêndice B) serviu para auxiliar na organização durante o processo de 

interação com as entrevistadas. É composto de perguntas básicas e principais, que 

poderiam ser complementadas por outras questões durante a realização da entrevista, 

caso verifica-se a necessidade de complementar informações. (MANZINI, 2003) 

As entrevistas foram aplicadas na cidade de Rodeio (SC) com seis 

mulheres, consumidoras fiéis da ‘Ótica Lucchesi’, com a faixa etária na média dos 30 

a 40 anos, sendo cinco funcionárias públicas (assistentes sociais) e uma proprietária 

de loja de calçados. Possuem relógios de pulso (Figura 34) e os têm com o intuito de 

visualizar o horário e o uso como acessório. Dividem-se entre as que têm para uso 

constante e as que têm para uso apenas em ocasiões consideradas especiais, como 

eventos. 

Figura 34 - Relógios de pulso de duas entrevistadas 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

O que chama mais atenção das entrevistadas no relógio de pulso é a forma 

como um todo, ou seja, a configuração dos elementos estruturais, principalmente do 

mostrador. Preferem modelos analógicos por acharem mais interessante observar o 

tempo como um todo do que somente o horário presente, ou seja, em visualizar as 

horas decorrendo do que somente a hora que é no momento. Também por julgarem 

os indicativos de horas, tais como ponteiros, mais tradicionais e agradáveis do que 

displays numéricos. 

Dividem opinião em relação ao se o mostrador analógico deve ou não 

apresentar marcadores em números, porém concordam em sua maioria de que os 
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números deixam com visual mais masculino, sendo mais interessante marcadores em 

outros formatos, tais como círculos ou traçados. 

Não acham necessário o relógio possuir variadas funções, pois em questão 

funcional o que interessa é a visualização do horário, e com menor número de 

informações dispostas é mais fácil visualizar o horário. Porém consideram 

interessante modelos que possuem a marcação de data, em específico do dia. 

Em relação ao relógio possuir grafismos consideram como um aspecto 

interessante, porém de forma discreta para não confundir e nem atrapalhar a 

visualização dos marcadores, e não poluir visualmente o relógio. Também considera 

interessante elementos delicados que configuram certo grau de charme ao produto. 

Na opinião das entrevistadas materiais como metais, couro e resinas 

representam leveza e conforto, tornando-se mais agradáveis. Associados a estes 

estão as cores, que em muitos casos é a própria cor do material, como madrepérola, 

prata, dourado (ouro), branco, vermelho, preto, marrom e tons rosados e 

acinzentados. 

Em sua maioria, preferem relógios com tamanho médio4, por possuírem 

pulsos mais finos e considerarem como um tamanho normal, que não é tão pequeno 

e nem tão exagerado.  

Por maneiras diferenciadas de visualizar o horário5 que não sejam através 

de ponteiros, mas por exemplo por cores, consideram maneiras divertidas, porém 

preferem as formas tradicionais que facilitam o ato de “ver a hora”. A não ser pelos 

ponteiros de horas e minutos, o que se torna agradável são os modelos que possuem 

os ponteiros substituídos por indicadores diferenciados, ou seja, ponteiros em outros 

formatos, como por exemplo lupas, ampulhetas, dentre outros. 

Por sua vez, em relação às pulseiras e/ou caixas que se diferem das formas 

tradicionais, apesar da manifestação no interesse por modelos que tragam tal 

diferenciação, as entrevistadas demonstraram pequena aversão aos modelos 

considerados muito desiguais do modelo que elas estipulam como tradicional. Os que 

                                            
4 Tamanho da caixa, na faixa de 32 a 48 milímetros de diâmetro. Tamanhos pequenos são abaixo de 
30 milímetros e grandes acima de 50 milímetros. Dimensões estas observadas na análise de 
concorrentes e similares. 
5 Para compreensão, ver imagens de exemplos na questão de número 13 do roteiro da entrevista, em 
Apêndice B. 
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se descaracterizavam do formato pulseira e caixa foram observados como muitos 

diferentes, que não parecem relógios, mas pulseiras e considerados interessantes 

para o público mais jovem. Portanto, observou-se que a diferenciação a qual tanto se 

referiam está sim em relação ao relógio trazer formas que possam diferenciar-se de 

algo existente, porém que traga características que remetam a uma pulseira e uma 

caixa, para que possa ser considerado como um relógio de pulso, ou seja, o modelo 

que consideram como tradicional. 

O modelo de relógio de pulso visto como perfeito traria características 

como: tradicional, básico, resistente, visual limpo, praticidade, facilidade de visualizar 

os marcadores, charme através de uma pedraria ou algo que cintile, e que se relaciona 

com a personalidade através de identificação. 

Em relação aos relógios que possuem, as entrevistadas dividem-se entre 

modelos comprados e modelos que foram presentes de pessoas próximas. Ao serem 

indagas se trocariam seus relógios, as que compraram trocariam para inovar com 

outro modelo, e as que ganharam o relógio de presente não trocariam pelo produto 

apresentar um valor sentimental devido a recordação que ele é associado e/ou pelo 

apego à alguma característica formal/estética do relógio. 

Portanto, as entrevistas servem para auxiliar na compreensão da relação 

entre usuário e produto, sendo que o público feminino utiliza do relógio de pulso para 

visualizar o horário e também como um objeto de adorno pessoal. A relação com o 

produto não é meramente funcional, pois as características que o configuram foram 

cuidadosamente observadas e escolhidas por determinada razão, geralmente 

associadas a personalidade, ou ao estilo, ou ainda a identidade. 

 

4.3 ANÁLISE DE CONCORRENTES E SIMILARES 

 

Realizou-se a análise de concorrentes e similares como tentativa de 

observar de que maneira aspectos emocionais podem estar projetados em relógios 

de pulso. A análise possui como objetivo principal observar como através das 

características estético-formais e simbólicas do relógio podem ser geradas emoções 

na interação entre usuário e produto. 
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Primeiramente se fez um apanhado de vários modelos de relógios, 

observando quais os aspectos emocionais eram predominantes. Compreendeu-se 

que os aspectos que são projetados como pretensão de evocar emoções no usuário 

são de cor, forma, ponteiros, grafismos e função. Para cada um destes critérios foram 

escolhidos entre dois a quatro modelos de relógios, em que a marca e/ou o designer 

deixam claro os aspectos projetados com o intuito de evocar relações emocionais 

entre usuário e produto. Todos os modelos analisados e os dados completos destes 

produtos podem ser conferidos em quadros no Apêndice C. 

Assim, para o critério de “COR” (Figura 35), analisou-se dois modelos de 

relógios que pretendem através de suas cores instigar no usuário o resgate da 

memória de alguma situação do passado, como por exemplo, a nostalgia dos anos de 

1980. Pretendem assim, que o usuário relacione as cores a determinadas lembranças 

e assim despertando determinados sentimentos. 

Figura 35 - Modelo para o critério de “COR” 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Spot (2015). 

Podem ser associados ao público jovem os modelos de relógios com cores 

vibrantes e ao público adulto os modelos de cores sóbrias. A distinção entre cores 

vibrantes e sóbrias pode ser conferida também na intenção de uso, como por exemplo 

para o trabalho ou para o lazer, sendo assim de uso comum tanto do público jovem 

quanto do público adulto. 

Por sua vez, para o critério de “FORMA” (Figura 36), analisou-se três 

modelos que observou-se possuir características formais que podem gerar 

identificação, quando o usuário passa a associar seus gostos e estilo aos significados 



55 

 

atribuídos ao relógio, como por exemplo, gostar de determinados tipos de bebidas. As 

formas da pulseira, caixa e mostrador são projetadas para servirem além do visualizar 

“a hora” como um acessório. 

Figura 36 - Modelo para o critério de “FORMA” 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Design (2015); Store (2015); Uncommongoods (2015). 

Para o critério de “PONTEIROS” (Figura 37), optou-se por analisar três 

modelos os quais identifica-se a pretensão em evocar no usuário a diversão e a 

surpresa em visualizar o horário através da ludicidade. 

Figura 37 - Modelo para o critério de “PONTEIROS” 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Johnson (2015). 

Com o critério de “GRAFISMOS” (Figura 38) buscou-se analisar em quatro 

modelos, como elementos utilizados podem trazer simbologias a serem decodificadas 

pelo usuário. Estes símbolos são empregados com a intenção de que o usuário os 
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remeta a situações e momentos específicos, como por exemplo uma cultura ou datas 

comemorativas. Com isto o relógio torna-se um artefato de memória, ao resgatar as 

lembranças com as quais os símbolos podem ser associados pelo usuário. 

Figura 38 - Modelo para o critério de “GRAFISMOS” 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Swatch (2015). 

E por sua vez, o critério de “FUNÇÃO” (Figura 39), que fora estabelecido 

observando aspectos funcionais de três relógios. As funções desempenhadas além 

demonstração de horário, pretendem resgatar no usuário sentimento de felicidade e 

satisfação, tornando o relógio em um artefato de lembrança, diversão e diferenciação. 
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Figura 39 - Modelo para o critério de “FUNÇÃO” 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Christophe (2014); Chronos (2015); Luxwatch (2015). 

Através do levantamento feito, foi possível observar que relações entre 

relógio e usuário se caracterizam por elementos estéticos, formais, simbólicos e 

funcionais presentes na pulseira, na caixa e no mostrador. Ou seja, as relações são 

estabelecidas por características que possam ser de entendimento do público a que 

se dirige, e também por fazer referência às lembranças de acontecimentos e/ou 

sentimentos. 

Encontra-se desde relógios mais básicos e baratos até modelos 

considerados artigos de luxo, sendo que quanto maior a precificação é menor a 

quantidade oferecida no mercado, justamente para tornar o modelo como privilégio de 

poucos, além do relativo aumento de complexidade do funcionamento.  

Os modelos mais básicos, tanto em forma quanto em função, geralmente 

são para usos em diversas situações principalmente do dia-a-dia, já os modelos mais 

sofisticados são vistos como artigos para ocasiões especiais. Para tanto, variam de 

materiais mais comuns como plásticos a materiais preciosos como pedras e 

determinados metais. 

Em específico para o público feminino, seguem a regra de tamanhos do 

pequeno a médio (caixas de 24 a 48 milímetros), poucas funções que geralmente se 

limitam a mensuração do tempo e representação da data com o objetivo para ser 
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utilizado também como objeto de acessório. Apresentam mostradores que trazem 

pouco uso de números, mas comumente o uso de formas geométricas, como círculos 

e retângulos, e até mesmo o uso de pedras preciosas ou pedras de strass. 

Portanto aspectos retirados da análise e que podem ser relevantes ao 

projeto são os tamanhos, as composições dos mostradores e marcadores, as formas 

da pulseira e da caixa, as funções estruturais desempenhadas e as possibilidades de 

maneiras a se trabalhar com aspectos emocionais para a relação entre usuário e 

produto. 

 

4.4 DIRECIONAMENTO DE PROJETO 

 

A partir das informações obtidas com a coleta de dados, entre pesquisas, 

entrevistas e análises, definiram-se os requisitos de projeto, que servem para 

direcionar o projeto na próxima etapa (Concepção), no momento de geração de 

alternativas, delimitando as características estéticas e funcionais que devem estar 

presentes no produto. 

Os requisitos resultaram da união das pesquisas, análise de concorrentes 

e similares e entrevistas. Apresenta-se a seguir a Tabela de requisitos de projeto 

(Tabela 1): 
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Tabela 1 - Requisitos de projeto 

REQUISITOS DE CLIENTE 
REQUISITOS DO 

PRODUTO 
ESPECIFICAÇÃO DO 

PRODUTO 

Ser prático para ver a hora Conter ponteiros ou similar Modelo Analógico 

Não possuir hora em forma 
de números 

Mostrador sem 
mensuração de tempo em 

números 

Marcadores em formatos 
geométricos 

Ter hora e data 
Possuir marcação de 

horário e datação 
Possuir hora, minutos e dia 

Ter grafismos se forem 
discretos e não 

atrapalharem ao ver a hora 

Possuir pouco ou nada de 
grafismos 

Grafismos desarticulados 
dos marcadores 

Ser de materiais que não 
quebre, não desgaste com 
suor e não cause alergias 

Fabricado em materiais 
antialérgicos e resistentes 
a impactos e transpirações 

Metal, resinas, couro, 
pedrarias 

Evitar cores em tonalidades 
vibrantes 

Abranger tons terrosos 

Cores em nuances de: 
Amarelo 
Branco 
Marrom 
Preto 
Roxo 
Verde 

Vermelho 

Ser de tamanho médio 
 

Possuir estruturas 
medianas 

Caixa: 
Diâmetro/Largura: 

mín.32 – máx.44 mm 
Altura: 

mín.40 – máx.52 mm 
Espessura: 

mín.6 – máx.15 mm 

Pulseira: 
Comprimento total: 

mín.150 – máx.250 mm 
Largura: 

mín.10 – máx.20 mm 

Ter mostrador com visual 
limpo 

Informações aparentes 
Marcadores, “ponteiros” e 

data em destaque 

Ser tradicional 
Possuir formato 

convencional 

Possuir forma que remeta 
aos elementos estruturais 

caixa e pulseira 

Resgatar e preservar a 
cultura ítalo-trentina de 

Rodeio (SC) 

Trazer aspectos da cultura 
ítalo-trentina 

Possuir características da 
cultura ítalo-trentina de 

Rodeio (SC) 
Fonte: Autoria própria (2015). 
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Para tanto, os requisitos foram ordenados em prioridades observando 

graus de importância, como: opcional, desejável e indispensável (Tabela 2), em vista 

de que possivelmente nem todos os requisitos poderão ser atendidos ao final do 

projeto. 

Tabela 2 - Prioridades dos requisitos de projeto 

ESPECIFICAÇÃO DO 
PRODUTO 

OPCIONAL DESEJÁVEL INDISPENSÁVEL 

Modelo Analógico    

Marcadores em formatos 
geométricos 

   

Possuir hora, minutos e dia    

Grafismos desarticulados dos 
marcadores 

   

Metal, resinas, couro, pedrarias    

Cores em nuances de: 
Amarelo 
Branco 
Marrom 
Preto 
Roxo 
Verde 

Vermelho 

   

Caixa: 
Diâmetro/Largura: 

mín.32 – máx.44 mm 
Altura: 

mín.40 – máx.52 mm 
Espessura: 

mín.6 – máx.15 mm 

   

Pulseira: 
Comprimento total: 

mín.150 – máx.250 mm 
Largura: 

mín.10 – máx.20 mm 

   

Marcadores, “ponteiros” e data 
em destaque 

   

Possuir forma que remeta aos 
elementos estruturais caixa e 

pulseira 
   

Possuir características da 
cultura ítalo-trentina de Rodeio 

(SC) 
   

Fonte: Autoria própria (2015). 
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5 CONCEPÇÃO 

 

Após o levantamento de dados na etapa de pré-concepção, passa-se para 

as tarefas de elaboração de ferramentas de conceituação, as quais serão utilizadas 

para a geração de conceitos. 

Na etapa de concepção são realizadas a geração de alternativas, que com 

os refinamentos apropriados resultarão na alternativa mais adequada ao projeto, a 

qual será detalhada na etapa de pós-concepção. 

A seguir as atividades de caminhos criativos, geração de alternativas e 

seleção e adequação. 

 

5.1 CAMINHOS CRIATIVOS 

 

O conteúdo a seguir é referente às ferramentas utilizadas para auxiliar na 

geração de alternativas, sendo os painéis semânticos e a persona. 

 

5.1.1 Painéis semânticos 

 

Com os elementos levantados na etapa de pré-concepção construiu-se 

painéis semânticos para retratar o público-alvo, identificar a expressão do produto e 

ressaltar as formas e cores de inspiração para a geração de alternativas. 

Para o painel semântico do público-alvo (Figura 40) buscou-se retratar o 

público do projeto, mulheres com a faixa etária entre 30 e 40 anos. São mulheres que 

cuidam da aparência, possuem segurança do próprio corpo e são seguras de si. 

Possuem um misto entre os estilos tradicional e moderno, prezando pela elegância e 

sofisticação. São casadas e com filhos ou planejando a maternidade, porém dedicam-

se ao trabalho, investindo na profissão. São exigentes em relação ao que compram e 

prezam por acessórios, utilizando relógio de pulso no dia-a-dia ou para ocasiões 

especiais. 
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Figura 40 - Painel semântico de “Público – Alvo” 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Com o painel de expressão do produto (Figura 41) identifica-se o estilo que 

se pretende apresentar no produto para o usuário. O intuito é a união entre os 

conceitos tradicional e moderno, em vista que se pretende trazer características da 

cultura ítalo-trentina de Rodeio (SC) aplicadas a um produto que estará inserido no 

contexto contemporâneo. 

Figura 41 - Painel semântico de “Expressão do Produto” 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 
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E por sua vez o painel semântico de tema visual (Figura 42), que traz 

características dos aspectos culturais ítalo-trentinos de Rodeio (SC) a serem 

trabalhadas na geração de alternativas. O intuito fora de abranger as formas, cores, 

texturas, repetições e linearidades identificadas para repertório visual. Traz elementos 

da agricultura, gastronomia e arquitetura de algumas casas de imigrantes ainda 

preservadas no município de Rodeio (SC).   

Figura 42 - Painel semântico de “Tema Visual” 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Posteriormente, utilizou-se do painel semântico de tema visual para 

destacar formas predominantes (Figura 43), sinalizadas na pré-concepção. Assim 

consegue-se visualizar e abstrair mais facilmente o que fora levantada na etapa 

anterior, como: arcos, triângulos, círculos, quadrados, retângulos, losangos e 

sequencialidades. 
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Figura 43 - Painel semântico de “Tema Visual” com formas em destaque 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Assim, os painéis semânticos servem como acervo visual das 

características de estilo do produto, principalmente das características da cultura ítalo-

trentina de Rodeio (SC) que são indispensáveis a composição do produto. 

 

5.1.2 Persona 

 

Criou-se duas personas como forma de caracterizar as mulheres que se 

têm como público-alvo do projeto. Com estas pretende-se demonstrar qual é a 

personalidade e o estilo das mulheres entre 30 a 40 anos, através das roupas e 

acessórios que utilizam. 

Para as mulheres de 30 anos (Figura 44) tem-se como representante uma 

mulher de sobrenome ítalo-trentino, com visual que une versatilidade e elegância, o 

uso de acessórios e a mistura entre a predominância das cores sóbrias combinadas 

com cores vibrantes. 
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Figura 44 - Persona para mulheres de 30 anos 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Alencar (2013); Ali (2011); Amorim (2013); Chammas (2012); Juliana 

(2011); Maia (2012); Scott (2013); Stahr (2015); Toller (2012). 

Para as mulheres de 40 anos (Figura 45) também se tem como 

representante uma mulher de sobrenome ítalo-trentino, com visual que une peças 

versáteis e sofisticadas, a valorização por uso de acessórios e a predominância das 

cores sóbrias. 
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Figura 45 - Persona para mulheres de 40 anos 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Alencar (2013); Bello (2015); Castro (2013); Modernas (2014); Silva 

(2012); Stahr (2015a); Stahr (2015b); Ulrich e Lapetina (2012). 

Portanto, o estilo sofisticado (Figura 46) das mulheres de 30 a 40 anos é 

similar para esta faixa etária, sendo a união entre peças tradicionais e modernas, com 

roupas estruturadas e versáteis, que ganham elegância com o acréscimo de 

acessórios modernos como joias, relógio de pulso e bolsa. 
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Figura 46 - Roupas e acessórios em comum para mulheres de 30 a 40 anos 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Albuquerque (2011); Calçados (2012); Ciademoda (2013); Dicas 

(2015); Efox (2013); Endringer (2010); Martins e Holanda (2013); Scott (2013); Ulrich (2012). 

São mulheres que prezam por produtos com qualidade e duráveis, além de 

roupas em modelagens básicas, mas com toques de acessórios que fazem toda a 

diferença. Estão atentas as tendências, mas gostam de peças e produtos que possam 

ser usados por muito tempo. As roupas e acessórios são reflexo de sua personalidade 

que possuem segurança, maturidade e autoestima. 

 

5.2 GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

Com as informações adquiridas sobre a cultura ítalo-trentina, o relógio de 

pulso e a relação entre usuário e relógio, embasou-se o processo de geração de 

conceitos, realizado tendo em busca de uma alternativa de relógio que satisfaça aos 

requisitos de projeto. Para tanto, utilizou-se das ferramentas de conceituação como 

auxílio de inspirações formais e estéticas. 

A persona fora necessária para melhor visualizar os gostos e estilo da 

mulher que se tem como público-alvo, além de qual forma esta mulher opta por utilizar 
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seus acessórios. Assim, pôde-se conceituar tendo em vista formas que se 

assemelham às joias e à elegância, com o uso de brilhos em strass e tons de 

dourados, mas que não sobrecarregue o visual. Estruturas formais de relógio de pulso 

que possam ser combinadas com variados tipos de vestimentas e com ocasiões do 

dia-a-dia (trabalho) à eventos sociais. 

Por sua vez, utilizou-se dos painéis semânticos para inspirações de formas 

e cores, recordando-se de projetar formas que unissem o tradicional ao moderno. 

Aproveitou-se principalmente dos painéis de tema visual, os quais trazem formas e 

cores dos aspectos culturais ítalo-trentinos de Rodeio (SC). 

As formas mais empregadas (Figura 47) foram os círculos da uva e os 

contornos do arroz, os arcos e círculos da arquitetura, por observar estas com 

presença frequente nos aspectos culturais ítalo-trentinos rodeienses. Além da 

sequencialidade e repetições formais, que se encontram presentes nos elementos da 

arquitetura (janelas e tijolos) e nos alimentos (milho, arroz, uva). 

Figura 47 - Elementos empregados na geração de alternativas 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Dentre os conceitos esboçados, quatro alternativas mostraram-se com 

potencialidades, sendo elas: 
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 Alternativa 1 (Figura 48): com formas circulares embasadas na união 

dos arcos arquitetônicos e dos círculos da uva. Possui mostrador analógico 

com quatro marcadores principais que representam as posições de 3/15, 

6/18, 9/21 e 12/24 horas, porém não fora estabelecido o local para o 

mecanismo de data. As peças em formato circular finalizam-se em um fecho 

de pressão. 

Figura 48 - Alternativa 1 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 
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 Alternativa 2 (Figura 49): embasada na disposição de linhas entre os 

círculos das uvas, que lhe garante um formato orgânico, unindo caixa e 

pulseiras. Com mostrador analógico, possui os marcadores em formato de 

linhas, sendo que na posição de 3 horas está localizada a janela de data, 

tal qual apresenta-se no formato convencional de relógios de pulso.  

Figura 49 - Alternativa 2 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 
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 Alternativa 3 (Figura 50): embasada na união dos arcos e círculos 

arquitetônicos e a sequencialidade do milho e da uva. Possui duas caixas, 

sendo uma para horário e outra para data, respectivamente, caixas superior 

e inferior, em localização no punho. A caixa de data demonstra somente o 

dia presente, e na caixa de horário as horas e minutos são representados 

por ponteiros. Com mostrador analógico que possui marcadores em formato 

de linhas, representando todos os números de horário. Possui fecho de 

pressão que se encontra entre as duas caixas, localizando-se na lateral do 

punho. 

Figura 50 - Alternativa 3 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 
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 Alternativa 4 (Figura 51): embasada na união dos arcos arquitetônicos 

e a forma do arroz, resultando em uma configuração de sequencialidades e 

semicírculos.  Apresenta duas caixas, sendo uma para o horário e outra 

para a data, localizadas respectivamente na parte superior e inferior do 

punho, assim dividindo-se entre função primária (horário) e secundária 

(data). A caixa de horário possui marcador analógico, que apresenta 

marcadores em formatos geométricos que acompanham os formatos das 

caixas, além dos ponteiros de horas e minutos. Na caixa de data apresenta-

se a representação do passado, presente e futuro na demonstração em 

números do dia de ontem, hoje e amanhã. Para facilitar o uso, possui fecho 

de pressão que se localiza na parte lateral interna do punho. 

Figura 51 - Alternativa 4 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 
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5.3 SELEÇÃO E ADEQUAÇÃO 

 

Após a geração de alternativas utilizou-se de ferramenta de seleção para a 

escolha da alternativa de maior potencial ao projeto, e, por conseguinte realizou-se os 

devidos refinamentos da alternativa escolhida. 

 

5.3.1 Matriz de seleção 

 

Para a seleção de uma alternativa aplicou-se a matriz de seleção, na qual 

as alternativas são dispostas em colunas e os critérios de seleção em linhas (Quadro 

2). 

Quadro 2 - Matriz de seleção da alternativa 

REQUISITOS 

ALTERNATIVA 
1 

 

ALTERNATIVA 
2 

 

ALTERNATIVA 
3 

 

ALTERNATIVA 
4 

 

Modelo 
Analógico 

        

Marcadores em 
formatos 

geométricos 
        

Possuir horas, 
minutos e dia 

  

(sem data) 
      

Grafismos 
desarticulados 

dos marcadores 

- - - - 

Metal, resinas, 
couro, pedrarias 

        

Cores em 
nuances de: 

Amarelo 

- - - - 
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Branco 
Marrom 
Preto 
Roxo 
Verde 

Vermelho 

Caixa: 
Diâmetro/Largur

a: 
mín.32 – máx.44 

mm 
Altura: 

mín.40 – máx.52 
mm 

Espessura: 
mín.6 – máx.15 

mm 

        

Pulseira: 
Comprimento 

total: 
mín.150 – 

máx.250 mm 
Largura: 

mín.10 – máx.20 
mm 

        

Marcadores, 
“ponteiros” e 

data em 
destaque 

  

(sem data) 
      

Possuir forma 
que remeta aos 

elementos 
estruturais caixa 

e pulseira 

        

Possuir 
características 
da cultura ítalo-

trentina de 
Rodeio (SC) 

        

TOTAL 
CRITÉRIOS 
POSITIVOS 

5 7 7 9 

Fonte: Autoria própria (2015). 

A alternativa que possui maior correspondência com os critérios de seleção 

é a alternativa 4, e assim a alternativa escolhida como melhor conceito ao projeto. 

Além da correspondência com os requisitos, a alternativa 4 também fora 

escolhida por sua diferenciação em visualizar o horário e a data, que com caixas 
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individuais para cada função separa a informação mais importante (horário) da 

informação que é considerada como um dado extra no relógio de pulso, no caso a 

data. Essa separação de informações cria uma interação nova do usuário com o 

relógio, fazendo com que tenha que movimentar o punho para visualizar a data, a qual 

está em uma área mais restrita, ou seja, abaixo do punho. 

A composição formal da alternativa 4 se destaca das demais alternativas 

por desprender-se da obviedade, ou seja, ao trabalhar com a cultura ítalo-trentina de 

Rodeio (SC) uma das primeiras ligações que são feitas é com a uva. Porém em análise 

mais profunda se verifica a forte presença do arroz no município e sua ligação com a 

cultura em questão, além de que os círculos não estão presentes somente na uva, 

mas também na arquitetura. Assim a alternativa traz em sua configuração formas de 

elementos que são mais significativos a cultura ítalo-trentina de Rodeio (SC) do que 

exclusivamente a uva. 

Os semicírculos em sequencialidade de linha reta que compõem a forma 

da alternativa 4 foram projetados com a intenção de interligar ao município de Rodeio 

(SC), com sua estrada principal em linha reta que corta o círculo de montanhas que 

circunda o município, resultando em semicírculos e linearidade. 

Portanto, a alternativa 4 fora escolhida não somente pelo resultado 

matemático da matriz de seleção em relação aos requisitos, mas também pela 

relevância de diferenciais funcionais, estéticos e simbólicos em relação as demais 

alternativas. 

 

5.3.2 Adequações dimensional e estrutural 

 

Como forma de constatar possíveis problemáticas na estrutura formal da 

alternativa escolhida, fora confeccionado dois modelos físicos tridimensionais, ou seja, 

mock-up (Figura 52). Foram confeccionados em dois tamanhos diferenciados para 

verificar circunferências de punho, além de posições e tamanhos de peças. 
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Figura 52 - Mock-up’s em tamanhos maior (210mm) e menor (190mm) 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Os tamanhos menores (Figura 53) necessitam de três peças diferenciadas 

para a configuração da circunferência de punhos menores (na média de 160 

milímetros). Estas peças são as do fecho e uma peça extra, considerada peça X (em 

destaque na figura 53), que são utilizadas para compor as medidas de circunferências 

menores, mantendo a disposição das caixas de acordo com as pulseiras. 

Figura 53 - Mock-up tamanho menor (190mm) 

 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 
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Os tamanhos maiores (Figura 54) também possuem peça central (em 

destaque na figura 54) e fechos diferenciados para compreender os tamanhos de 

punho maiores (na média de 180 milímetros). 

Figura 54 - Mock-up tamanho maior (210mm) 

 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Observou-se que para compor tamanhos diferenciados de pulseiras para 

abranger circunferências menores (160mm) e maiores (180mm) de punho são 

necessárias peças extras6, sendo estas as peças centrais das pulseiras e as peças 

que compõem os fechos. 

Através dos mock-up constatou-se também a necessidade de 

arredondamentos nas peças para não ferir mão e punho, além da disposição dos pinos 

de encaixe para que as peças não fiquem com pontas alevantas que possam ferir a 

quem utilizar o relógio. 

Assim, a partir da verificação pelos mock-up da necessidade de peças 

diferenciadas para atender tamanhos de punho (entre 150 a 210 milímetros), realizou-

se estudos (Figuras 55) de variações de tamanhos das peças para a configuração de 

pulseiras que se ajustem em quatro tamanhos de base: 150, 170, 190 e 210 

milímetros. 

 
 

                                            
6 Apresentadas no tópico “6.2.1 Composição” 
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Figura 55 - Estudo de variação de tamanhos 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Concluiu-se, portanto, a necessidade das peças centrais, nomeadas 

primeiramente como peças “I” e peça “X”, e de dois tamanhos de fecho para a 

configuração dos tamanhos de base. Com isto, além das peças principais das caixas 

e pulseiras, o relógio acompanha três peças adicionais para conferir a possibilidade 

de ajustes conforme a necessidade da usuária, sendo uma peça X, um par de peças 

de união e um par de peças de fecho. Estas peças podem ser observadas em 

destaque na figura 56. 
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Figura 56 - Estudo de variação de tamanhos e peças necessárias 

 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Após os estudos de variações de tamanhos de peças para possibilidades 

de tamanhos de pulseiras confeccionou-se um modelo físico final, com o qual pode-

se representar a estrutura das peças e suas disposições. 

O modelo físico (Figura 57) fora feito em impressão 3D em busca da melhor 

representação dimensional, com a impressão de todas as peças projetadas e posterior 

organização das peças necessárias para a circunferência de 160 milímetros (tamanho 

do punho da autora). 
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Figura 57 - Modelo físico com peças para circunferência de 160 milímetros 

 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Com o modelo físico observou-se a possibilidade variada além dos 

tamanhos de base pré-estabelecidos, pois para o tamanho da circunferência do 

modelo utilizou-se de peças em disposição diferenciada das estabelecidas para os 

tamanhos de 150,170,190 e 210 milímetros. Ou seja, para corresponder ao tamanho 

de 160 milímetros utilizou-se da peça X e do fecho menor, além das oito peças e das 

duas caixas necessárias, sendo esta composição diferenciada da composição dos 

tamanhos de base. 

Portanto, através dos estudos em mock-up e em modelos bi e 

tridimensional, resultou-se na quantidade de peças que possibilitam configurações 

para tamanhos pré-estabelecidos que correspondem aos tamanhos comumente 

utilizados. Sempre tendo em vista que a quantidade de peças das pulseiras 

necessitam ser as mesmas para que as caixas fiquem centralizadas no punho. 
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6 PÓS-CONCEPÇÃO 

 

Após o processo de geração de alternativas, da escolha da alternativa mais 

adequada aos requisitos do projeto e dos refinamentos necessários, faz-se o 

detalhamento do produto em funções, composição formal, materiais e processos de 

fabricação. 

 

6.1 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Neste tópico descreve-se as funções do produto projetado, sendo elas 

funções de uso, estético-formal e simbólica. 

 

6.1.1 Função de uso 

 

A função de uso primária do relógio de pulso projetado resume-se em 

oferecer o horário e a data do dia. Estas informações dispõem-se em caixas 

independentes, transformando-se em um modo diferenciado de visualização, em 

relação ao relógio de pulso convencional.  

O horário e a data em disposições independentes instigam os sentidos ao 

ter que realizar a rotação do punho para a visualização de ambas as funções (caixa 

de horário acima do punho e caixa de data abaixo do punho). 

O produto possui também uma função secundária, a de ser utilizado como 

adorno pessoal, sendo um acessório que pode ser combinado às vestimentas e a 

ocasiões conforme o desejo da usuária. Ou seja, pode ser utilizado tanto no dia-a-dia 

quanto em eventos sociais, conferindo quase que um caráter de joia. 
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6.1.2 Função estético-formal 

 

As inspirações para a estrutura formal foram baseadas nas formas do arroz 

e dos arcos das casas e igrejas (Figura 58) ítalo-trentinas de Rodeio (SC). Estas 

formas serviram como inspiração para a composição dos formatos das peças e suas 

sequencialidades. Além de inspiração no arroz e nos arcos, houve a inspiração no 

município de Rodeio (SC) com sua rua principal em linha reta dividindo o círculo de 

montanhas que circunda a cidade, resultando em semicírculos e linearidade. 

Figura 58 - Principais elementos de inspiração estético-formal 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Por sua vez, a cor de dourado (aspecto de ouro envelhecido) fora baseada 

na constatação da forte presença do amarelo nos aspectos culturais abordados 

(Figura 59), como o amarelo do milho, da polenta, detalhes nas casas e igrejas, e 

principalmente das arrozeiras, que são de intensa presença no município rodeiense. 

Figura 59 - Presença constante do amarelo na cultura ítalo-trentina de Rodeio (SC) 

 

 
Fonte: Adaptado pela autora (2015). 
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Portanto, é através da configuração do produto projetado, que possui esses 

elementos como inspirações, que pretendesse estabelecer a associação com a 

cultura ítalo-trentina de Rodeio (SC). 

 

6.1.3 Função simbólica 

 

A função simbólica resume-se na intenção de estabelecer entre usuário e 

relógio de pulso a lembrança da cultura ítalo-trentina de Rodeio (SC) através das 

formas e cores da composição do relógio projetado. 

Através das formas do arroz e dos círculos da arquitetura e da cor dourada 

derivada do amarelo, o relógio poderá dialogar com o usuário e despertar neste a 

lembrança de similaridade com os aspectos culturais ítalo-trentinos de Rodeio (SC). 

Há a possibilidade também de tornar-se em um artefato de memória, ao ser 

associado pelo usuário o relógio à cultura. 

 

6.2 SISTEMA CONSTRUTIVO E TÉCNICO 

 

A seguir serão detalhados a configuração do relógio projetado, os 

tamanhos pré-estabelecidos e os mecanismos funcionais para o horário e para a data. 

 

6.2.1 Composição (Peças e Quantidades) 

 

As peças que compõem o relógio projetado são divididas entre lado A e 

lado B (Figura 60), para diferenciar as que acompanham o tamanho da caixa A 

(horário) e as que acompanham o tamanho da caixa B (data). 
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Figura 60 - Peças divididas conforme as caixas 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Para a compreensão da composição do relógio fora feito o quadro a seguir 

(Quadro 3), que consta com a identificação das peças e suas respectivas quantidades. 

Quadro 3 - Identificação das peças e quantidades 

Peça Nome Quantidade 

 

Caixa A 1 

 

Vidro A 1 

 

Ponteiro Horas 1 

 

Ponteiro Minutos 1 

Lado B Lado A 
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Marcador Maior 4 

 

Marcador Menor 8 

 

Mostrador A 1 

 

Caixa A 1 

 

Tampa A 1 

 

Peça 1A 2 
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Peça 2A 2 

 

Peça 3A 2 

 

Peça 4A 1 

 

Fecho A Menor 1 

 

Fecho A Maior 1 

 

Coroas A e B 2 
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Caixa B 1 

 

Vidro B Menor 2 

 

Vidro B Maior 1 

 

Caixa B 1 

 

Tampa B 1 

 

Peça 1B 2 
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Peça 2B 2 

 

Peça 3B 2 

 

Peça 4B 1 

 

Fecho B Menor 1 

 

Fecho B Maior 1 

 

Peça X 1 
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Peça de União 2 

 

Pino de encaixe 
caixas e pulseiras 

(tamanhos variados)  
8 

 

Pino de encaixe 
peças pulseiras 

(tamanhos variados) 
18 

 

Pino de encaixe 
fechos (tamanhos 

variados) 
6 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

6.2.2 Tamanhos de pulseira 

 

Os tamanhos de pulseira pré-estabelecidos que podem ser configurados 

segundo as peças projetadas são: 150, 170, 190 e 210 milímetros. Esses tamanhos 

são ajustados por um relojoeiro conforme o tamanho do punho da usuária. 

Para o menor tamanho, de 150 milímetros (Figura 61), é necessário além 

das caixas de horário e data, das peças 1A, 2A, 1B, 2B, X, fecho A maior e fecho B 

maior, resultando em 11 peças. 
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Figura 61 - Tamanho de 150 milímetros 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Os tamanhos medianos são os de 170 e 190 milímetros. Para o tamanho 

de 170 milímetros (Figura 62) são necessárias as peças 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, de 

união, fecho A menor, e fecho B menor, além das caixas de horário e data, resultando 

em 16 peças. Já para o tamanho de 190 milímetros (Figura 63) são necessárias as 

peças 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, X, fecho A maior, fecho B maior, caixas A e B, assim 

resultando em 15 peças. 

Figura 62 - Tamanho de 170 milímetros 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Figura 63 - Tamanho de 190 milímetros 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

E por fim o maior tamanho, de 210 milímetros, que consta praticamente 

com todas as peças disponíveis, com exceção da peça X e dos fechos A e B maior. 

Portanto é composto das peças 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B, de união, fechos A e 

B menor e as caixas A e B, resultando em 20 peças. 
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Figura 64 - Tamanho de 210 milímetros 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Os tamanhos que foram estipulados como base foram constatados na 

análise de concorrentes e similares e em medidas ergonômicas de punho. 

Determinou-se como principais estes quatro tamanhos para a variação de 

circunferências de punho, porém, não se descarta ajustes em outros tamanhos. 

Somente o que se tem que ter em vista é que a quantidade de peças da pulseira entre 

as caixas A e B na parte interna deve ser igual a união das pulseiras dos lados 

externos das caixas, para que assim as caixas permaneçam centralizadas no punho.  

Todas as peças do maior tamanho (210mm), incluindo as peças X e fechos 

A e B maior, são comercializadas com o produto, o qual é distribuído montado 

conforme a maior dimensão, para então ser ajustado conforme o tamanho necessário. 

 

6.2.3 Mecanismo da caixa de horário 

 

Para o funcionamento da caixa de horário fora escolhido o mecanismo de 

quartzo, que tem por base um cristal quartzo piezoeléctrico. Ou seja, um cristal que 

tem a propriedade de vibrar quando estimulado por uma corrente elétrica, e ao inverso, 

de gerar corrente elétrica quando vibra. (WOODFORD, 2015) 

Este mecanismo fora escolhido por tais características: 

 a facilidade de manutenção, por possuir poucas peças e apenas necessitar a 

troca de bateria; 

 por não apresentar complexidade na estrutura e grande número de peças, 

possibilitando maior flexibilidade para o tamanho e forma da caixa; 

 devido a sua precisão, que deve-se pelo fato de o cristal de quartzo vibrar 

sempre na mesma frequência (32.768 Hz), independente da temperatura e 
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pressão, ocasionando um atraso máximo de 2 minutos por ano, ou seja, menos 

de um segundo por dia; 

 a maioria dos relógios analógicos possuem este mecanismo; 

 e pelo fato de que mulheres se interessam menos pelo mecanismo, mas mais 

pelo estilo do relógio, assim movimentos de quartzo possibilitam relógios mais 

precisos, com menor manutenção e de menores preços em relação a 

movimentos mecânicos. (WOODFORD, 2015) 

O funcionamento e as peças necessárias do movimento de quartzo de um 

relógio de pulso resumem-se em (Figura 65): 

Figura 65 - Mecanismo de quartzo, peças e funcionamento 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Nogueira (2009); Woodford (2015). 

1) uma bateria (pilha) que fornece corrente elétrica para um 

microprocessador; 

2) o circuito integrado provoca vibrações no cristal de quartzo (oscilador a 

quartzo); 

3) o circuito integrado detecta as oscilações do cristal de quartzo e as 

transformam em pulsos elétricos regulares; 

4) os pulsos elétricos conduzem o motor elétrico em miniatura, convertendo 

a energia elétrica em energia mecânica; 

5) o motor elétrico gira as engrenagens; 
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6) as engrenagens movimentam os ponteiros em torno do mostrador, sendo 

que o ponteiro de minutos gira uma volta completa a cada 60 minutos e o ponteiro de 

horas gira uma volta completa a cada 12 horas. (WOODFORD, 2015) 

Portanto, o mecanismo já montado com as peças e a coroa fica similar ao 

formato apresentado na Figura 66, sendo a parte superior em contato com o 

mostrador, disponibilizando os ponteiros de horas e minutos, e a parte inferior em 

contato com a tampa da caixa, disponibilizando o acesso a bateria e ao mecanismo. 

Figura 66 - Mecanismo de quartzo montado na forma final 

 
Fonte: Frbiz.com (2011). 

 

6.2.4 Mecanismo da caixa de data 

 

Para o funcionamento da caixa de data sugeriu-se o uso de uma fita 

numérica giratória, possibilitando assim a exibição das datas para o dia passado, o 

dia presente e o dia futuro (Figura 67). 
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Figura 67 - Caixa de data, demonstração da exibição dos dias 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

Este mecanismo fora escolhido em virtude de a necessidade do movimento 

dos dias ser em linha reta e não em movimento giratório, conforme verificado nos 

relógios convencionais, que possuem a janela de data acompanhando o mostrador de 

horário. 

O mecanismo de fita giratória conta com o auxílio do mecanismo de quartzo 

para movimentar as engrenagens a cada 24 horas, realizando a troca dos dias no girar 

da fita numérica. O mecanismo de quartzo é posicionado na parte interna da fita 

numérica, possibilitando através dos rolamentos junto ao mecanismo de quartzo, o 

giro das engrenagens e da própria fita numérica. Uma exemplificação deste 

mecanismo pode ser conferida na Figura 68. 
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Figura 68 - Exemplificação mecanismo fita giratória 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Stasinopoulos (2009). 

O mecanismo de fita numérica fora baseado em mecanismos similares do 

projeto conceitual de relógio de pulso “Ora” (Figura 69), de Stasinopoulos (2009), e no 

relógio de pulso “Tread 1” (Figura 70), já comercializado pela empresa Devon (2015).  

Figura 69 - Relógio de pulso “Ora” 

 
Fonte: Stasinopoulos (2009). 

Figura 70 - Relógio de pulso “Devon Tread 1” 

 
Fonte: Devon (2015). 

Fita numérica 
giratória 

Engrenagens - 
localização 

Rolamentos 
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Portanto, verificou-se assim a possibilidade do uso do mecanismo de fita 

giratória, tendo em vista que outros projetos e produtos já possuem mecanismos 

similares. Porém observa-se a necessidade de estudos mais aprofundados para o 

detalhamento deste mecanismo para este projeto, necessitando do auxílio de outras 

áreas de conhecimento, como por exemplo, engenharia mecânica. 

 

6.3 MATERIAIS 

 

A seguir serão detalhados os principais materiais utilizados no relógio de 

pulso aqui projeto. 

 

6.3.1 Aço inoxidável 316L dourado 

 

O aço inoxidável 316L, ou também nomeado de aço inoxidável austenítico 

e aço cirúrgico, é um metal que possui baixo teor de carbono, sendo uma variação 

com mais resistência e consequentemente, que não escurece e não desbota. 

Este material fora escolhido por sua alta resistência a corrosão, resistência 

a oxidação, facilidade de limpeza, baixa rugosidade superficial, facilidade de 

conformação, permitir acabamentos superficiais e formas variadas, apelo visual 

relacionando-o a modernidade e prestígio e principalmente por ser hipoalergênico.  

Por suas características o aço inoxidável 316L faz com que as peças 

tenham maior durabilidade e que diminuam as chances de causarem problemas com 

o contato a pele, até mesmo para as usuárias que possuem problemas com ácido 

úrico ou alergias. 

Para aumentar as resistências a corrosão e a oxidação, além de dar a cor 

estabelecida, as peças de aço inoxidável são banhadas em ouro 18 quilates, em 

tonalidade que se assemelha ao ouro envelhecido. Este por sua vez foi escolhido por 

ser o grau de maior pureza do ouro e em virtude do público-alvo fazer do relógio de 

pulso um adorno pessoal, o qual para tanto necessita ser confeccionado em materiais 

de boa qualidade. 
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As peças produzidas em aço inoxidável dourado são: as caixas, todas as 

peças das pulseiras, as coroas, os ponteiros de horas e minutos e todos os pinos de 

encaixe (Quadro 4). Somente o mostrador A é a peça confeccionada em aço 

inoxidável 316L que não recebe o banho de ouro 18K, pois seu acabamento é 

esmaltado branco, para o maior destaque dos marcadores. 

Quadro 4 - Peças de aço inoxidável 
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Fonte: Autoria própria (2015). 

6.3.2 Cristal mineral 

 

O cristal mineral é a forma mais comum do vidro, que possui dureza de 7 

Mohs. É geralmente utilizado nos relógios de pulso por ter o preço mais acessível, 

sendo que com alto grau de pureza torna-se altamente transparente, assemelhando-

se ao cristal de safira. 

Este material foi escolhido principalmente por ser de melhor qualidade do 

que os “vidros” de acrílicos e mais econômico que o cristal de safira, ou seja, tendo 

em vista custo e qualidade. 

As peças de cristal mineral do relógio aqui projetado são os vidros das 

caixas de data e de horário (Quadro 5). 

Quadro 5 - Peças de cristal mineral 

   
Fonte: Autoria própria (2015). 

 

6.3.3 Pedras de ametista violeta e quartzo verde 

 

A ametista é uma pedra que pertence ao grupo dos cristais de quartzo, que 

possui colorações do violeta claro ao violeta escuro, podendo ser de translúcida a 

transparente. Esta pedra fora escolhida para as peças dos marcadores maiores da 

caixa de horário (Quadro 6), sendo que a cor violeta é para fazer menção as cores da 
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uva e por ser a cor presente na bandeira da Província Autônoma de Trento, ou seja, 

da província de origem da cultura ítalo-trentina de Rodeio (SC). 

Já o quartzo verde, é uma pedra que também pertence ao grupo dos cristais 

de quartzo, também conhecida como ametista verde ou prasiolitas. Apresenta cor 

verde turva e é natural a variação de intensidade de cor. Esta pedra fora escolhida 

para as peças dos marcadores menores da caixa de horário (Quadro 6) e sua cor é 

para remeter as lavouras de arroz e de milho quando ainda estão em início de 

plantação, as folhas das videiras e a bandeira da Itália. Ou seja, por estar presente 

nos elementos da cultura ítalo-trentina de Rodeio e por ser a cor presente na bandeira 

do pais de origem desta cultura. 

Quadro 6 - Peças de ametista violeta e quartzo verde 

  
Fonte: Autoria própria (2015). 

 

6.4 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 

 

A seguir serão detalhados os principais processos de fabricação 

necessários para a produção das peças que compõem o relógio projetado neste 

projeto. 

 

6.4.1 Fundição 

 

O processo de fundição escolhido foi o de cera perdida (ou micro fusão), 

que consiste em uma técnica que permite reproduzir variados tipos de peças, pois 

modela-se um protótipo em cera que será transformado em metal, ou seja, investe-se 

em um molde para posterior produção em massa. 
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Este método permite formas perfeitas, liberdade de formatos, quase que 

sem restrições de materiais, elevado grau de precisão em forma e dimensões devido 

à eliminação da linha de partição dos moldes fixos, baixo custo de produção e a 

reprodução de um grande número de peças iguais.  

Consiste resumidamente (Figura 71), em produzir um molde que servirá 

para fazer o modelo em cera, que formará uma árvore de modelos em cera. Após esta 

árvore de cera é inserida em um cilindro, que é envolto de fita adesiva para a inserção 

do gesso. Posteriormente extrai-se a cerra derretida e se aquece o cilindro em forno. 

Quando o cilindro está aquecido injetasse o metal fundido, que após um determinado 

período passa para o processo de dissolver o gesso em água, finalizando na árvore 

com as peças em metal. 

Figura 71 - Explicação do processo de fundição por cera perdida 

 
Fonte: Heartjóia (2015) 

As caixas, todas as peças das pulseiras, as coroas, os ponteiros de horas 

e minutos, o mostrador e todos os pinos de encaixe são produzidos pelo processo de 

fundição por cera perdida (Quadro 7). 
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Quadro 7 - Peças que são fundidas 

 
 

 
 

    

 
   

    

  
  

 
 

 

 

Fonte: Autoria própria (2015). 

 

6.4.2 Furação 

 

Após finalizado o processo de fundição das caixas, das peças das 

pulseiras, das coroas, dos ponteiros de horas e minutos e do mostrador, estas peças 

passarão pelo processo de usinagem de furação (Quadro 8). 
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O processo de furação consiste em criar os furos necessários para o 

posterior encaixe dos pinos que unem as caixas com as pulseiras, as coroas com as 

caixas, os ponteiros com o mostrador e deste com a caixa de horário. 

É um processo realizado por usinagem em CNC (Controle Numérico 

Computadorizado) de alta precisão em vista dos tamanhos diminutos dos raios dos 

furos necessários, sendo os dados referentes a tamanhos apresentados em apêndice 

D, nos desenhos técnicos. 

Quadro 8 - Peças que são furadas 

   

 

    

 
   

    

    

 
 

  

Fonte: Autoria própria (2015). 
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6.4.3 Acabamento escovado 

 

O acabamento escovado consiste em um arremate que é obtido pelo 

lixamento da superfície do aço inoxidável com lixas e/ou rebolos de diferentes 

granulometrias.  

Este acabamento dá um aspecto rústico as peças através de um padrão de 

linhas finas, que confere junto a cor dourada a união entre o tradicional e o moderno, 

diferenciando-se do acabamento polido comumente utilizado nos relógios de pulso 

presentes no mercado. 

As peças das pulseiras, as coroas, os ponteiros de horas e minutos e as 

caixas de horário e data são as que passarão pelo acabamento escovado (Quadro 9). 

Quadro 9 - Peças de acabamento escovado 
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Fonte: Autoria própria (2015). 

 

6.4.4 Têmpera 

 

O processo de têmpera é necessário para os vidros de cristal mineral das 

caixas de horário e data (Quadro 10) para conferir-lhes maior dureza e assim tornar-

lhes mais difíceis de serem riscados. 

A têmpera consiste em um processo térmico para aumentar a dureza e a 

resistência, realizada através do mergulho dos vidros ainda em estado cadente em 

um banho de água fria. 

Quadro 10 - Peças que passam pelo processo de têmpera 

   
Fonte: Autoria própria (2015). 

 

6.4.5 Lapidação 

 

Lapidação é o processo de cortar uma gema em diversas faces, que 

quando são planas são conhecidas como facetas. Esse processo transforma a pedra 

em dimensões simétricas e polidas, conferindo-lhes o brilho e a transparência por 

consequência da reflexão da luz. 

Os marcadores da caixa de horário (Quadro 11) são gemas de pedras 

semipreciosas que necessitam do processo de lapidação para resultarem no formato 

de brilhante facetada navette, também denominada de marquesa. Esta forma possui 
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entre 58 facetas em formato de elipse com duas extremidades pontiagudas (Figura 

72). 

Figura 72 - Lapidação navette brilhante facetada 

 
Fonte: Tvshoppingbrasil (2011). 

Quadro 11 - Peças que passam pelo processo de lapidação 

  
Fonte: Autoria própria (2015). 

 

6.4.6 Montagem 

 

Após os processos de produção e acabamentos das peças passa-se para 

o processo final, que é o de montagem7 do relógio como um todo. Devido aos 

tamanhos pequenos que são as peças do relógio de pulso, estes conferem certo grau 

de complexidade para a montagem, e assim tem-se a necessita de ser realizada por 

processo manual (Figura 73). 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 A relação de peças e tamanhos necessários para a montagem do relógio projetado encontra-se nos 
desenhos técnicos, Apêndice D. 
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Figura 73 - Processo de montagem manual 

 
Fonte: Schneider (2014). 

Ressalta-se que os pinos de encaixe utilizados para as peças são de 

pressão (Figura 74), ou seja, de cabeça serrilhada, e, portanto, só podem ser 

encaixados e retirados de um lado, sendo este indicado por uma seta entalhada 

abaixo de cada peça (Figura 75). 

Figura 74 - Pinos de cabeça serrilhada para as peças das pulseiras 

 
Fonte: Esslinger (2015). 
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Figura 75 - Seta indicando o lado de retirada do pino de encaixe 

 
Fonte: Autoria própria (2015). 

A montagem das caixas com suas devidas peças laterais da pulseira são 

realizadas com pinos em rosca, que garantem a fixação, pois estes não são como os 

pinos de pressão que atravessam todo a peça (Figura 76). 

Figura 76 - Pinos em rosca para as caixas e peças primárias 

 
Fonte: Esslinger (2015) 

O processo de produção do relógio de pulso deste projeto é finalizado após 

a montagem das caixas com seus devidos mecanismos, das peças das pulseiras e 
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das caixas com as pulseiras. Ao finalizar a montagem faz-se os ajustes de horário e 

data e as verificações dos funcionamentos do mecanismo, para então ser repassado 

para o processo de venda. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se tivesse que escolher uma palavra para definir este projeto, escolheria 

desafio. Fora desde o início etapas de desafios, em escolher o tema, em conseguir 

uma parceria de empresa, em acertar o objetivo norteador, em achar uma solução 

viável, em detalhar o desconhecido, em superar uma situação difícil e continuar em 

frente. Não que todos os desafios foram ruins, pelo contrário, muitos deles trouxeram 

conhecimentos novos e aperfeiçoamentos dos já existentes, realizações em 

obstáculos superados e nostalgias. 

A parte de pré-concepção foi um desafio prazeroso, coletar e processar 

todas as informações necessárias fora um prazer, o desafio fora enxugar tantos dados 

adquiridos, pois é desafiante praticar o desapego das informações demasiadas que 

se coletou. 

A parte de concepção foi um desafio confuso, pois com tanta informação 

adquirida era desafiador gerar conceitos que não fossem “uma mistura de tudo um 

pouco”, não fossem uma confusão de inspirações que trouxessem tudo, mas ao 

mesmo tempo não trouxessem nada.  

Apesar dos desafios, acredita-se que estas duas etapas foram bem-

sucedidas, observando apenas que poder-se-ia ter aprofundado a geração de 

alternativas, resultando em maior número de conceitos, mas mesmo assim foram 

etapas completas de informações e dados necessários. 

E por sua vez, a parte de pós-concepção, que fora um desafio do 

desconhecido, pois lá no começo do projeto não se tinha a ideia da dificuldade em 

projetar um relógio de pulso, ideia esta que se fez presente na última etapa do projeto, 

quando teve que realizar estudos de detalhamentos que se desconhecia até então.  

Acredita-se que a etapa de detalhamento do produto projetado fora mais 

que o suficiente para entender como o relógio é em sua estrutura estético-formal e 
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funcional. Porém, para futuras continuidades do processo de produção do relógio, 

será necessário a revisão de medidas e estruturas funcionais, com uma equipe de 

projeto englobando outras áreas além do design. Assim se conferirá o detalhamento 

técnico para posterior prototipagem e realização dos testes necessários para antes da 

produção. 

O desafio maior do projeto foi associar o relógio de pulso a cultura ítalo-

trentina do munícipio de Rodeio (SC), porém com todos os estudos e levantamentos 

de informações realizados acredita-se que se compreendeu quais as características 

que prevalecem nesta cultura, e que assim conseguiu-se transpor em formas, cores, 

materiais, acabamentos e funcionalidades as características da cultura ao relógio de 

pulso projetado. 

De desafios em desafios, o projeto foi construído da melhor forma possível, 

e acredita-se que chegou em um resultado condizente a proposta e objetivos de 

projeto. Com seus aspectos a melhorar, claro, em estudos futuros, porém para o 

presente um mais que satisfatório resultado! 
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Quadro 7 - Peças que são fundidas. 
Fonte: Autoria própria (2015). 
 
Quadro 8 - Peças que são furadas. 
Fonte: Autoria própria (2015). 
 
Quadro 9 - Peças de acabamento escovado. 
Fonte: Autoria própria (2015). 
 
Quadro 10 - Peças que passam pelo processo de têmpera. 
Fonte: Autoria própria (2015). 
 
Quadro 11 - Peças que passam pelo processo de lapidação. 
Fonte: Autoria própria (2015). 
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APÊNDICE A – CRONOGRAMA 

C R O N O G R A M A  T C C  2 0 1 5 - 1  

PRÉ-CONCEPÇÃO 
Planejamento 
Análise do Problema 

CONCEPÇÃO 
Caminhos Criativos 
Geração de Alternativas 
Seleção e Adequação 

PÓS-CONCEPÇÃO 
Detalhamento 
Representações 

 
 

Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

       

       
 

D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

D S T Q Q S S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

D S T Q Q S S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

D S T Q Q S S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       
 

D S T Q Q S S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

 
 

TAREFAS INÍCIO TÉRMINO 

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 11.3.2014 2.2.2015 

ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 11.3.2014 2.2.2015 

ELABORAÇÃO DA JUSTIFICATIVA 11.3.2014 11.7.2014 

REFERENCIAL TEÓRICO PRELIMINAR 11.3.2014 11.14.2014 

PLANEJAMENTO OPERACIONAL 11.3.2014 11.14.2014 

EMPRESA 1.28.2015 2.2.2015 

REFERENCIAL TEÓRICO (LEVANTAMENTO 
BIBLIOGRÁFICO) 

2.9.2015 4.12.2015 

ANÁLISE DE CONCORRENTES E SIMILARES 4.1.2015 4.5.2015 

PESQUISA COM O USUÁRIO 4.6.2015 4.9.2015 

DEFINIÇÃO DE REQUISITOS 4.10.2015 4.13.2015 

ELABORAÇÃO DE PAINÉIS SEMÂNTICOS E 
PERSONAS 

4.23.2015 4.25.2015 

GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 4.26.2015 5.9.2015 

REFINAMENTOS (ESTRUTURAL E MEDIDAS) 5.17.2015 5.23.2015 
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SELEÇÃO DA ALTERNATIVA FINAL 5.24.2015 5.24.2015 

ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO 5.25.2015 5.30.2015 

PESQUISA E DEFINIÇÃO DE MATERIAIS E 
PROCESSOS 

5.31.2015 6.6.2015 

GERAÇÃO DE MODELAMENTO DIGITAL 3D 6.7.2015 6.14.2015 

GERAÇÃO DE RENDERING DIGITAL (VISTAS E 
REFERENCIAL HUMANO) 

6.15.2015 6.16.2015 

ELABORAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO 6.17.2015 6.21.2015 

CONFECÇÃO DO MODELO FÍSICO 6.22.2015 6.28.2015 

CONFECÇÃO DO RELATÓRIO PARCIAL 4.19.2015 4.22.2015 

ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE 
APRESENTAÇÃO (PRÉ-DEFESA) 

4.19.2015 4.22.2015 

APRESENTAÇÃO PRÉ-DEFESA 4.27.2015 4.29.2015 

CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL  6.26.2015 6.29.2015 

GERAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 6.30.2015 4.4.2015 

DEFESA DO PROJETO 7.6.2015 4.8.2015 

VISITAS A ÓTICA LUCCHESI 2.2.2015 7.10.2015 
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APÊNDICE B – ROTEIRO ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

1) O que lhe chama a atenção por primeiro em um relógio de pulso? 
- a pulseira? 

 - o visor/mostrador? 
 - as cores? 
 - as figuras/desenhos? 
 - os materiais? 
 - as texturas? 
 - a forma? 
 - outro? 
 
2) Qual leitura da hora você prefere? E por que? 

 a) analógico  b) digital 
 
3) Qual maneira de ver “a hora” lhe agrada mais? Em:  

 números   algarismos romanos  

 riscos    círculos  

 só os ponteiros   - outro 
 
4) O que é importante ter em um relógio de pulso? 

- ( ) horas ( ) minutos ( ) segundos 
- calendário: ( ) dias ( ) mês ( ) ano 
- fases da lua 
- direção/posição geográfica (N, S, L, O) 
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- despertador/alarmes 
- resistência a água 
- outro 

 
5) O que você acha do relógio possuir grafismos? 
(Por exemplo: flores, borboletas, desenhos, ...) 
 
6) Quais materiais mais lhe agradam para a pulseira e a caixa? 
 - metal (ouro, prata, alumínio, aço, ...) 
 - “plástico” (silicone, resina, cerâmica, ...) 
 - couro 
 - madeira 
 - tecido 
 - outro 
 
7) E qual sensação este material lhe traz? 
Exemplos: 

- frescor 
 - conforto 
 - praticidade 
 - agradável 
 - alegria 
 - aconchegante 
 - calor 
 - frieza 
 - outra 
 
8) Quais cores mais lhe agradam? E por que? 
 
9) Qual tamanho de caixa você prefere? E por que? 
 ( ) pequeno (≤30mm) ( ) médio (32 a 48mm) ( ) grande (≥50mm) 
 
10) Quais os problemas que você observa no relógio? 
Exemplos: 

- tamanho da caixa 
 - ajuste da pulseira 
 - no fecho 
 - em ajustar a hora 
 - em visualizar a hora 
 - material machuca, aperta, sua/esquenta, mancha, desgasta... 
 - outros 
 
11) Você compra o relógio para quê?  
 - para si mesmo, para ver as horas 
 - para si mesmo, para uso como acessório 
 - para presentear alguém 
 - para coleção 
 
12) Você usa o relógio para qual(is) situação(ões)? 

- trabalho 
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 - festas 
 - passeios 
 - confraternizações 
 - dia-a-dia 
 - momentos especiais 
 - outra 
 
13) Você acha interessante maneiras diferentes de visualizar a hora? 
 ( ) sim  ( ) não  E por que? 
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14) Você acha interessante modelos de relógio de pulso com formas diferentes? (Que 
não seja só circular ou retangular) E por que? 

 
 
 

          

   
 
 
15) Com qual intenção você compraria um relógio de pulso novo? 
 
 
16) Como é um relógio de pulso perfeito para você? 
 
 
17) O seu relógio de pulso, você comprou? Ganhou? Você o trocaria por outro? Por 

que? Pode me descrever como é o relógio? 
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APÊNDICE C – QUADROS ANÁLISE DE CONCORRENTES E SIMILARES 

Modelos para critério de COR 

 

  

Nome do produto 8O’Clock Gucci U-Play 

Fabricante/Marca/ 
Designer 

Fullspot 
Gucci, diretora criativa Frida 

Giannini 

Público Unissex Feminino 

Material 

Caixa Silicone Aço inoxidável 

Mostrador Sem informação Safira 

Pulseira Silicone 
Opções: aço inoxidável 

polido; couro; couro 
envernizado; borracha 

Dimensões 

Caixa D 35 mm D 27 ou 35 mm 

Pulseira 

Comprimento: 
Tamanho P 160 mm 
Tamanho M 180 mm 
Tamanho G 200 mm 

Sem informação 

Peso 27 gramas Sem informação 

Preço 24,00 Euros, ou 78,85 Reais 
695,00 Euros, ou 2.283,63 

Reais 
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Modelos para critério de FORMA 

 

 
 

 
  

Nome do produto 

Bottle Watch 
(Brown Beer, Green 
Wine, Blue Water, 

Clear Spirit) 

Black Dancing 
Rose 

Moon 

Fabricante/Marca/ 
Designer 

Nava Design e 
Industrial Facility 

(estúdios de Design) 

Swatch, 
colaboração 

da designer de 
moda Uma 

Wang 

Adrián Castro 

Público Unissex Feminino Unissex 

Material 

Caixa Alumínio anodizado Plástico/resina Display de LED 

Mostrador Policarbonato 
Sem 

informação 
Display de LED 

Pulseira Silicone Couro 

Opções: plástico 
semitransparente de 
alta resistência (em 

cores); silicone; 
couro; fibra de 
carbono; titânio 

Dimensões 

Caixa L 40 mm 

D 41.00 x L 
42.70 x A 

47.40 x E 9.85 
ou 11.00 mm 

Sem informação 

Pulseira 
Comprimento: 235 mm 

Largura: 9.5 mm 

Comprimento: 
150 – 200 mm, 

Largura: 20 
mm 

Sem informação 

Peso Sem informação 
Sem 

informação 
Sem informação 

Preço 

Entre 90,00 a 120,00 
Euros, 

respectivamente 
295,72 e 394,30 Reais 

295,00 
Dólares, ou 

894,06 Reais 
Modelo conceitual 
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Modelos para critério de PONTEIROS 

 

 

 

 

Nome do produto 
Rolex Datejust 

Snoopy 
The Accurate 

mk2 
SoH (Second of 

Happiness) 

Fabricante/Marca/ 
Designer 

Bamford Watch 
Department, 

colaboração de 
Rodnik Band 

Mr Jones 
Watches 

(Crispin Jones) 
Mathilde Ampe 

Público Unissex Unissex Feminino 

Material 

Caixa 
MGT resistente 
(titânio de grau 

militar) 

Aço inoxidável 
polido 

Metal 

Mostrador Sem informação Sem informação Vidro 

Pulseira 
MGT resistente 
(titânio de grau 

militar) 

Couro preto com 
costura branca 

Couro 

Dimensões 

Caixa Sem informação 
D 35 x L 37 x A 

46 mm 
L 35 x E 9 mm 

Pulseira Sem informação 
Comprimento: 
150 - 205 mm 

Sem informação 

Peso Sem informação Sem informação Sem informação 

Preço 

Entre 11.750,00 e 
12.750,00 Euros, 
respectivamente 

38.461,86 e 
41.735,21 Reais 

Entre 145,00 
Dólares, ou 

442,22 Reais 
Modelo conceitual 
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Modelos para critérios de GRAFISMOS 

 

   

 

 

Nome do produto Afreau Couti Dia de Muertos 
Unlok my 

heart 

Words, Time 
Trial, Hypnotic 
Eye, Reflecting 

Time 

Fabricante/Marca/ 
Designer 

Swatch, 
colaboração dos 

artistas e 
designers 

gráficos Körner 
Union 

Swatch Swatch 

Swatch, 
colaboração do 
artista Lorenzo 

Petrantoni 

Público Unissex Unissex Unissex Unissex 

Material 

Caixa 
Plástico 

envernizado 
Plástico Plástico Plástico 

Mostrador Sem informação 
Sem 

informação 
Acrílico Sem informação 

Pulseira Plástico Silicone Silício Silicone 

Dimensões 

Caixa 
D 33.90 x L 34.00 

x A 39.20 x E 
8.75 mm 

L 34.00 x A 
39.20 x E 8.75 

mm 

D 33.00 x L 
34.00 x A 
39.20 x E 
8.75 mm 

D 41 x E 11 mm 

Pulseira 
Comprimento: 
150 - 200 mm, 

Largura: 170 mm 

Comprimento: 
155 - 205 mm, 
Largura: 170 

mm 

Sem 
informação 

Comprimento: 
160 - 220 mm, 
Largura: 200 

mm 

Peso Sem informação 
Sem 

informação 
Sem 

informação 
Sem informação 

Preço 
70,00 Euros, ou 

229,33 Reais 

63,00 Euros, 
ou 206,40 

Reais 

70,00 
Dólares, ou 

213,50 Reais 

58,00 Euros, ou 
190,44 Reais 
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Modelos para critério de FUNÇÃO 

 

   
Nome do produto Margot Midnight Planétarium Pont des Amoureux 

Fabricante/Marca/ 
Designer 

Christophe Claret 
Van Cleef & Arpels, 

colaboração de Christiaan 
van der Klaauw 

Van Cleef & Arpels 

Público Feminino Masculino Feminino 

Material 

Caixa 

Ouro branco: 18k com 68 
diamantes (5,2k) de corte 

baguete 
Ouro vermelho: 18k com 
423 diamantes (3k) de 

estilo nevado 

Ouro rosa 18k; 
Aro com diamantes em 

estilo baguete (opcional) 

Ouro branco 18k e 
diamantes 
cravejados 

Mostrador 

Madrepérola azul ou rosa; 
Diamantes em formato 

pera indicam 3-6-9 horas; 
Margarida em pétalas de 

madrepérola natural e 
centro de safira amarela; 

Cristal de safira; 
Ponteiros em aço com 
extremidades em ouro 
arredondadas à mão 

Planetário em pedras 
preciosas e 

semipreciosas: 
Sol e estrela cadente-

ouro rosa, 
Mercúrio-serpentina, 

Marte-jaspe vermelho, 
Vênus-chloromelanite, 

Júpiter-ágata azul, Terra-
turquesa, Saturno-sugilite; 

Cristal de safira em 
cúpula 

Esmaltado 
(pintado à mão) 

Pulseira 

Couro de crocodilo; 
Mecanismo de fecho 

rápido em ouro branco ou 
vermelho 18k 

Couro de jacaré; 
Fecho dobrável em ouro 

rosa; 
Fivela dobrável com 
diamantes redondos 

(opcional) 

Opções: ouro 
branco com 

diamantes; couro de 
jacaré 

Dimensões 
Caixa 

L 42,50 x A 50 x E 14,52 
mm 

L 44 mm D 38 mm 

Pulseira Sem informação Sem informação Sem informação 
Peso Sem informação Sem informação Sem informação 

Preço 

Entre 198.000,00 e 
278.000,00 Francos 

Suíços, respectivamente 
624.148,12 e 876.329,18 

Reais 

Entre 245.000,00 e 
330.000,00 Dólares, 

respectivamente 
747.108,32 e 

1.006.309,16 Reais 

Entre 
136.000,00 e 

716.000,00 Dólares, 
respectivamente 

414.799,72 e 
2.183.798,50 Reais 
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APÊNDICE D – DESENHOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13
14

15

11
12

33

32

2322

20

19

17

3

4

5

32

7

8

9

17

19

20

21

29

30
31

29

26

25

24

18

18

24

25

34 27 28

16

34

33Nº Título Quantidade Material

1 Caixa A 1 -

2 Caixa B 1 -

3 Peça 1A 2 Aço 
Inoxidável

4 Peça 2A 2 Aço 
Inoxidável

5 Peça 3A 2 Aço 
Inoxidável

6 Peça 4A 1 Aço 
Inoxidável

7 Peça 1B 2 Aço 
Inoxidável

8 Peça 2B 2 Aço 
Inoxidável

9 Peça 3B 2 Aço 
Inoxidável

10 Peça 4B 1 Aço 
Inoxidável

11 Fecho A 
Menor 1 Aço 

Inoxidável
12 Fecho A 

Maior 1 Aço 
Inoxidável

13 Fecho B 
Menor 1 Aço 

Inoxidável
14 Fecho B 

Maior 1 Aço 
Inoxidável

15 Peça X 1 Aço 
Inoxidável

16 Peça de 
União 2 Aço 

Inoxidável

17
Pino 

Encaixe 
C.A + 1A

4 Aço 
Inoxidável

18
Pino 

Encaixe 
C.B + 1B

4 Aço 
Inoxidável

19
Pino 

Encaixe 
1A + 2A

1 Aço 
Inoxidável

20
Pino 

Encaixe 
2A + 3A

1 Aço 
Inoxidável

21
Pino 

Encaixe 
3A + 4A

1 Aço 
Inoxidável

22

Pino 
Encaixe 
Peças + 
Fecho A 
Menor

1 Aço 
Inoxidável

23

Pino 
Encaixe 
Peças + 
Fecho A 

Maior

1 Aço 
Inoxidável

24
Pino 

Encaixe 1B 
+ 2B

1 Aço 
Inoxidável

25
Pino 

Encaixe 2B 
+ 3B

1 Aço 
Inoxidável

26
Pino 

Encaixe 3B 
+ 4B

1 Aço 
Inoxidável

27

Pino 
Encaixe 
Peças + 
Fecho B 
Menor

1 Aço 
Inoxidável

28

Pino 
Encaixe 
Peças + 
Fecho B 

Maior

1 Aço 
Inoxidável

29
Pino 

Encaixe 
Peças + 
Peça X

2 Aço 
Inoxidável

30

Pino 
Encaixe 

3A + 3B + 
Peça 
União

2 Aço 
Inoxidável

31

Pino 
encaixe 
4A + 4B + 

Peça 
União

2 Aço 
Inoxidável

32

Pino 
Encaixe 

Fecho A + 
Peças do 

Fecho

2 Aço 
Inoxidável

33

Pino 
Encaixe 
Peça 1 + 
Peça 2 

(Fechos A)

2 Aço 
Inoxidável

34
Pino 

Encaixe 
Fecho B

2 Aço 
Inoxidável Folha: 01 de 50 Escala 1:1

Instituito Federal 
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia de 
Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4

Vista 
Explodida



2

3

4

5

6

7

9

8

1

Nº Título Quantidade Material

1 Vidro 1 Cristal 
Mineral

2 Ponteiro 
Horas 1 Aço 

Inoxidável

3 Ponteiro 
Minutos 1 Aço 

Inoxidável

4 Marcador 
Maior 4 Ametista 

Violeta

5 Marcador 
Menor 8 Quartzo 

Verde

6 Mostrador 1 Aço 
Inoxidável

7 Caixa 1 Aço 
Inoxidável

8 Coroa 1 Aço 
Inoxidável

9 Tampa 1 Aço 
Inoxidável Folha: 02 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal 
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia de 
Santa Catarina

DAMM     CST em Design de Produto

Vista 
Explodida
Caixa A

Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4



 R
2,

75
 

 19 

 1
 

 3
7 

 1 

Folha: 03 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Vidro A
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Cristal Mineral

Quantidade: 1



 
1,45 

 
1 

 0,2 

 R0,95 

 0
,1

 

 0
,1

 

 0
,2

 
 4

,3
 

 1
,9

 
 0

,5
 

Folha: 04 de 50 Escala 20:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Ponteiro Horas Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado 

Quantidade: 1



 
0,55 

 
1 

 R0,7 

 0,2 

 0
,1

 

 0
,1

 

 0
,5

 
 4

,1
 

 6
 

 0
,2

 

Folha: 05 de 50 Escala 20:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Ponteiro Minutos Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado 

Quantidade: 1



 3
 

 2 

 1
,5

 

 1
 

 0,8 

 1,4 

Folha: 06 de 50 Escala 20:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Marcador Maior Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Ametista Violeta

Quantidade: 4



 2
 

 1 
 0

,9
 

 0
,4

 

 1,5 
 1 

Folha: 07 de 50 Escala 20:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Marcador Menor Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Quartzo Verde

Quantidade: 8



 2 
 3  1 

 0,5 

 R2,25 
 

1,45 

 2
 

 18 

 2
 

 1
 

 3
6 

 2 

Folha: 08 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Mostrador A Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Esmaltado

Quantidade: 1



 R2,25 

 18 
 19 

 0,5 

 22 

 R1 

 
1 

 6
 

 1
,1

 
 0

,5
 

 18 

 1,6 

 3
 

 4
2 

 R0,55 

 2 

 2
0,

3 

Folha: 09 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Caixa A Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado 

Quantidade: 1



 R
3,

9 

 R
4,

5 

 0
,5

 

 22 
 21,2 

 0
,2

 

 0,4 

 4
2 

 3
8,

4 

Folha: 10 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Tampa A
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1



 1,50  1 

 R1,6
3 

 
1 

 3,5 

 
0,5

 

 
1 

 0,2 
 0,2 

 R0,05 

 3 

Folha: 11 de 50 Escala 20:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Coroas A e B Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado 

Quantidade: 2



4

1

2

3

5

Nº Título Quantidade Material

1 Vidro 
Maior 1 Cristal Mineral

2 Vidro 
Menor 2 Cristal Mineral

3 Caixa 1 Aço Inoxidável

4 Coroa 1 Aço Inoxidável

5 Tampa 1 Aço Inoxidável A4Unidades: mm
Data: 08/07/2015
Desenhista: Patricia AgostiniVista 

Explodida
Caixa B

DAMM     CST em Design de Produto

Instituito Federal 
de Educação, 
Ciência e 
Tecnologia de 
Santa Catarina

Escala 2:1Folha:12 de 50



 8  1 

 6
 

Folha: 13 de 50 Escala 10:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Vidro B Maior
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Cristal Mineral

Quantidade: 1



 6  1 

 6
 

Folha: 14 de 50 Escala 10:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Vidro B Menor
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Cristal Mineral

Quantidade: 2
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Folha: 15 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Caixa B
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1
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Folha: 16 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Tampa B
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1
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Folha: 17 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Peça 1A
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 2
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Folha: 18 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Peça 2A
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 2
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Folha: 19 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Peça 3A
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 2
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Folha: 20 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Peça 4A
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1
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Folha: 21 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Peça 1B
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 2
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Folha: 22 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Peça 2B
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 2
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Folha: 23 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Peça 3B
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 2
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Folha: 24 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Peça 4B
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1
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Folha: 25 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Fecho A Menor
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1
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Folha: 26 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Fecho A Maior
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1
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Folha: 27 de 50 Escala 5:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Peça 1 Fechos A
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 2
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Folha: 28 de 50 Escala 5:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Peça 2 Fechos A
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 2
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Folha: 29 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Fecho B Menor
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1
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Folha: 30 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Fecho B Maior
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1
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Folha: 31 de 50 Escala 2:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Peça X
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1
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Folha: 32 de 50 Escala 10:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Peça de União
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 2
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Caixa A

Peça 1A

Folha: 33 de 50 Escala 20:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Caixa A + 
Peça 1A

Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 4
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Folha: 34 de 50 Escala 20:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Caixa B + 
Peça 1B

Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 4
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Folha: 35 de 50 Escala 5:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Peças 1A + 2A 
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 2
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Folha: 36 de 50 Escala 5:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Peças 2A + 3A
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 2
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Folha: 37 de 50 Escala 5:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Peças 3A + 4A
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1
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Folha: 38 de 50 Escala 5:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Peças + 
Fecho A Menor

Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1
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Folha: 39 de 50 Escala 5:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Peças + 
Fecho A Maior

Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1



 
0,

90
 

 0,70 

 0
,0

5  0,10 

 R0,10 
 1

 

 0,10 
 0,17 

 1 

 2
2,

50
 

 R0,10 

 0,90 

Folha: 40 de 50 Escala 5:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Peças 1B + 2B
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 2
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Folha: 41 de 50 Escala 5:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Peças 2B + 3B
Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 2



 
0,

90
 

 0,70 

 0
,0

5  0,10 

 R0,10 

 0
,2

0 

 0,10 
 0,17 

 1 

 1
 

 1
5,

50
 

 R0,10 

 0,90 

Folha: 42 de 50 Escala 5:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Peças 3B + 4B Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1
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Folha: 43 de 50 Escala 5:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Peças + 
Fecho B Menor

Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1
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Folha: 44 de 50 Escala 5:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Peças + 
Fecho B Maior

Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1
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Folha: 45 de 50 Escala 5:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Peças + 
Peça X

Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 2
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Folha: 46 de 50 Escala 5:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Peça 3A + 
Peça 3B + Peça de União

Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 2
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Folha: 47 de 50 Escala 5:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Peça 4A + 
Peça 4B + Peça de União

Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 2
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Folha: 48 de 50 Escala 10:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Fechos A + 
Peças dos Fechos A

Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1
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Folha: 49 de 50 Escala 20:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Peça 1 + 
Peça 2 (Fechos A)

Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1
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Folha: 50 de 50 Escala 10:1

Instituito Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Santa Catarina

DAMM        CST em Design de Produto

Pino Encaixe Fecho B Desenhista: Patricia Agostini
Data: 08/07/2015
Unidades: mm A4Material: Aço Inoxidável Dourado

Quantidade: 1


