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Palavras-chave: misturador externo de água, aquecimento solar, design ergonômico. 
Com base em uma pesquisa realizada em conjuntos habitacionais, constatou-se a necessidade de intervir no sistema 
de interação usuário x aquecedor solar, disponibilizando uma interface mais segura e intuitiva. O misturador 
externo de água é o objeto responsável pela interação do usuário com o sistema de aquecimento solar, tendo como 
função a regulagem da temperatura da água, que, segundo a pesquisa, é prejudicada pela falta de parâmetros 
visuais no produto. Este projeto faz uso das técnicas de design, assim como de conceitos ergonômicos que sirvam 
de base para o desenvolvimento de um novo misturador externo, de forma a realizar intervenções ergonômicas e 
estéticas. O novo modelo de misturador externo, além de apresentar as melhorias propostas, deve ser fabricado 
com material polimérico, que proporciona melhor acabamento e evita choques elétricos, resultando em maior nível 
de segurança ao usuário. 
 
Key-words in English: water mixer tap, solar heater, ergonomic design. 
Based on a research about popular housing, observed the necessary changes in the current project of water mixer 
taps, allowing as intuitive interface with more security. The mixer tap is responsible for the interaction between the 
user and the solar heating system which works to set the temperature of water for shower that, according to the 
research, has no visual parameters to handle the product. 
This project uses design techniques and ergonomic concepts to develop a new water mixer tap enabling ergonomic 
improvements and providing better aesthetic. The new model of the mixer tap, besides presenting the proposed 
improvements, must be manufactured with plastic that provides better surface finishing and avoid electric shocks. 
 
1. Introdução 
  
Com a implantação acelerada de Sistemas de 
Aquecimento Solar (SAS) em empreendimentos 
imobiliários distribuídos em todo o território 
nacional, foi necessário entender de que forma 
ocorria a interação entre usuário e sistema. Para o 
Departamento Nacional de Aquecimento Solar 
(DASOL, 2011), estima-se que até 2014 haja a 
implantação de SAS em 705 mil residências, e uma 
demanda de 1,4 milhão de m² de coletores. 
 
Indiferentemente do tipo de produto, a usabilidade 
deve ser uma característica inerente em qualquer 
produto, de forma a garantir seu funcionamento, 
sem expor o usuário a situações de risco. 
 

A interação entre o SAS e o indivíduo é feita 
através do misturador externo de água, que é o 
objeto de estudo deste estudo. A função do 
misturador é regular a temperatura da água 
provinda do aquecedor solar (quente), adicionada à 
água da rede hidráulica da residência (fria), de 
forma a garantir um banho adequado ao usuário. 
 
Em conjuntos habitacionais são disponibilizados 
sistemas híbridos, que consistem na instalação do 
SAS integrado ao chuveiro elétrico convencional. 
Neste caso, é admitido o uso alternado de ambos os 
sistemas, possibilitando o fornecimento de água 
aquecida em qualquer situação climática. 
 
Conforme estudo realizado por Boni, Paschoarelli 
e Silva (2012), em alguns conjuntos habitacionais, 



 

 

os misturadores externos não disponibilizam 
parâmetros para regulagem da água, resultando em 
situações de desconforto e insegurança para os 
usuários. 
 
Foi possível notar que 26% dos usuários indicaram 
experiência negativa ao interagirem com o produto 
de análise e 63% não utiliza parâmetros para 
regular a temperatura da água, resultando no ajuste 
aleatório, o que pode trazer situações de não 
controle. 
 
Como consequência da não parametrização na 
regulagem da temperatura da água, um expressivo 
número de usuários teve experiências 
desagradáveis em alguns de seus banhos.  
 
Além da análise da interação homem x produto, a 
pesquisa quantificou e qualificou, através do 
campo descritivo, a avaliação dos usuários em 
relação à segurança do produto. Dos entrevistados, 
95% não deixariam crianças e idosos utilizarem o 
misturador atual, por considerarem que ambos não 
saberiam regular o produto e estariam expostos a 
situações de risco, como queimaduras e choques 
elétricos. 
 
Outra questão levantada foi a similaridade entre os 
modelos encontrados no mercado, demostrando o 
baixo índice de diferenciais e inovações. 
Sobretudo, o baixo apelo estético torna o produto 
objeto de críticas, sendo, muitas vezes, retratado 
como um equipamento que causa desarmonia no 
ambiente (banheiro). 
 
O presente projeto tem como objetivo auxiliar no 
desenvolvimento de um novo modelo de 
misturador externo para melhorar a interface entre 
usuário e produto, realizando intervenções 
ergonômicas e estéticas de forma a beneficiar o 
usuário nos quesitos segurança e usabilidade.  
 
Dentro deste objetivo amplo, foram definidos 
propósitos específicos: 

 Possibilitar regulagem da temperatura 
através de parâmetros contidos no produto; 

 Tornar o produto esteticamente agradável, 
criando harmonia com o ambiente; 

 Evitar riscos à saúde dos usuários. 
 
 
Neste sentido, definiu-se como hipótese o 
desenvolvimento de um novo projeto de 

misturador externo fabricado em material 
polimérico, evitando choques elétricos e 
priorizando melhorias nos quesitos estéticos e 
produtivos. Sobretudo, que possibilite parâmetros 
para regulagem da temperatura da água por parte 
dos usuários. 
 
2. Revisão de Literatura 
 
2.1. O misturador externo de água no 
Sistema de Aquecimento Solar 
 
A água fornecida pelo SAS (FIGURA 01), em dias 
favoráveis, atinge temperaturas muito elevadas, e, 
caso não seja regulada da forma correta, 
certamente causará danos sérios à saúde do 
usuário. O misturador externo (FIGURA 02) tem 
por função misturar as águas com diferentes 
temperaturas e prover um banho com temperatura 
conforme a necessidade do usuário. 
 

 
Figura 01 - Sistema de Aquecimento Solar e o posicionamento do 

misturador externo 

 
 



 

 

 
Figura 02 - Misturador externo instalado em uma residência no 

conjunto habitacional Ivo Tozzi 

O manuseio do produto é feito através do volante 
metálico (05), que é interligado ao ponto de 
mistura (04) por uma haste. O comprimento da 
haste varia conforme o fabricante, podendo chegar 
a mais de 50 cm. A água aquecida, fornecida pelo 
aquecedor solar, desce pelo tubo metálico (02) e, 
através de uma abertura proporcionada pela 
rotação do volante, entra em contato com a água 
fria, provinda da tubulação já existente na 
residência (03). A água com temperatura regulada, 
resultado da mistura de água quente e da água fria, 
sai pelo chuveiro (01), podendo entrar em contato 
direto com o usuário, caso o mesmo esteja abaixo 
do ponto de saída.  
 
Não existe programa de testes de avaliação do 
misturador externo de água no Inmetro, o que 
ocasiona a falta de padrão no processo produtivo, 
na instalação e até mesmo na nomenclatura 
utilizada, que varia entre os fabricantes.  
 
De maneira geral, percebe-se que o uso deste 
sistema demanda elevada carga ergonômica 
(cognitiva e biomecânica), uma vez que a 
regulagem da temperatura com a quantidade de 
água é preponderante para que seus usuários 
atinjam seus objetivos.  
 
2.2. Similares diretos 
 

A seguir, podemos ver os principais modelos de 
misturadores externos fabricados no Brasil, alguns 
dos quais, por não terem etiqueta do fabricante, 
não puderam ser identificados, sendo possível 
apenas a realização da análise comparativa visual: 
 

 
Figura 03 - Misturador Externo instalado no Conj. Habitacional Ivo 

Tozzi 

 

 
Figura 04 - Misturador Externo instalado no Conj. Habitacional Sta. 

Luzia 

 
Com base nas imagens anteriores, é fácil notar a 
similaridade entre os modelos, sendo patente o 
pouco apelo estético e tecnológico do produto. 
Importante ressaltar que o material utilizado na 
fabricação é aparentemente o mesmo, tornando-os 
igualmente problemáticos em relação ao quesito 
segurança, assim como mostra a pesquisa de 
campo. 
 
2.3. Princípios Ergonômicos 
 
As funções de um produto ou sistema são aspectos 
essenciais nas relações do usuário com os objetos 
industriais, as quais se tornam perceptíveis no 
processo de uso e possibilitam a satisfação de 
certas necessidades (LÖBACH, 2007). Para Baxter 



 

 

(2000, p. 47), “os produtos devem transmitir a 
impressão de que executam bem o objetivo para o 
qual foram projetados”. 
 
Para Gomes (2003, p. 29) “problemas ergonômicos 
relacionados à segurança dizem respeito à proteção 
que o usuário deve ter da configuração formal dos 
objetos e seus dispositivos mecânicos, 
eletroeletrônicos, pneumáticos, hidráulicos, 
térmicos, sonoros, informacionais (no âmbito de 
sistemas de comunicação), ausência de 
anfractuosidade e assim por diante, bem como dos 
aspectos de projetos mal resolvidos que induzem 
ao erro humano em relação ao comportamento de 
uso e/ou operacionalidade dos objetos”.  
 
Ao utilizar um produto durante determinado tempo 
são armazenadas informações no cérebro do 
usuário. A cada nova interação, são geradas 
informações que, automaticamente, são 
confrontadas com as que estão em sua memória. 
De acordo com Iida (2005), esse processo de 
recepção, reconhecimento e comparação das 
informações denomina-se percepção. 
Muitas vezes, atrelados aos fatores de segurança 
estão os fatores de conforto. Existem várias 
condições do usuário diretamente ligadas ao 
conforto, são elas: físicas, subjetivas, psicológicas, 
idiossincráticas e aquelas relacionadas à 
experiência de vida. Todas essas condições tornam, 
de certo modo, o fator conforto difícil de ser 
quantificado e qualificado (GOMES, 2003). 
 
O tempo de aprendizagem e a memorização estão 
ligados à evidência, que, por sua vez, é a solução 
fornecida de forma clara pelo produto, induzindo o 
usuário ao modo correto de operá-lo e, assim, 
diminuindo a margem de erros. Os produtos devem 
ser amigáveis, fáceis de entender, fáceis de usar e 
pouco sensíveis a erro. A usabilidade promove 
interação entre o sistema, o usuário, a ação e o 
ambiente, tornando-se uma experiência individual, 
na qual um produto pode ser considerado adequado 
para uns e insatisfatório para outros (IIDA, 2005).  
Em produtos utilizados por grupos de pessoas, as 
relações individuais têm menor intensidade, 
chegando a não haver identificação alguma entre 
ambos (LÖBACH, 2007). 
 
Além destes aspectos, alguns produtos e sistemas 
(como o analisado no presente estudo) exigem um 
esforço biomecânico extra, não necessariamente 
caracterizado pela execução de forças, mas sim, 
pelo equilíbrio entre força e precisão manual. 

Movimentos de maior precisão devem ser 
realizados com a ponta dos dedos, pois, se 
envolver sucessivamente os movimentos do punho, 
cotovelo e ombro, a força será aumentada e, 
consequentemente, a precisão será prejudicada. 
(IIDA, 2005). 
 
2.4. Design de produtos 
 
Em seu livro Fundamentos do Design de Produtos, 
Richard Morris (2012, pg. 12) nos lembra de que 
“a capacidade de criar novas ideias de produtos 
não precisa ser restrita a poucas pessoas criativas 
ou designers talentosos – todos têm uma 
imaginação”. Mas, ainda no texto, o autor defende 
a diferença entre o designer e um inventor, que 
consiste na capacidade de gerar novos conceitos 
continuamente para inúmeros projetos diferentes. 
 
“Deve-se afastar logo de inicio a ideia de que o 
design é apenas o aspecto formal e estético dos 
produtos” (Centro Português de Design, 1997, pg. 
57). É importante frisarmos que o designer tem 
como função não apenas agregar valores estéticos 
ao produto, mas também, transformar a 
necessidade do usuário em objeto físico para uso, 
que seja passível de industrialização em série. A 
solução do produto não deve ser paliativa, o 
designer deve unir características artísticas, 
visando à longevidade harmônica com o sistema, 
tornando-o atemporal em relação a tendências, 
buscando, assim, o baixo índice de troca do 
produto por parte do usuário. Outro fator de grande 
importância está ligado às características técnicas, 
que envolvem a configuração do produto de forma 
construtiva. Este quesito exige do designer 
conhecimento ou a busca do mesmo com relação 
ao uso de materiais adequados, sistemas de 
encaixe, processo produtivo e outros detalhes 
específicos para cada projeto. 
 
Para a realização deste projeto foi utilizado o 
conceito minimalista para proporcionar 
atemporalidade ao produto, beneficiando o usuário 
durante todo o tempo em que o SAS estiver em 
funcionamento, ou seja, em média 20 anos. Esse 
conceito estético influencia não apenas as 
características visuais, mas, também, na 
longevidade de uso do produto instalado na 
residência, sem confrontar com alterações do 
ambiente, como mudança de azulejos, troca de 
chuveiro, etc. 
 
“Para seguir a mais poderosa das leis da Gestalt, os 



 

 

produtos devem ser simétricos e ter uma linha 
simples, assemelhando-se a figuras geométricas. 
Isso conduz a um design minimalista (BAXTER, 
1998, pg. 33)”. 
 
3. Materiais e Métodos 
 
3.1. Metodologia de design 
 
O uso da metodologia de design não garante bons 
resultados para o projeto, mas é de suma 
importância para nortear o designer na 
administração de ferramentas importantes, como as 
técnicas de criatividade, análise de similares, 
definição do problema, entre outras. Também visa 
garantir que tópicos relevantes não sejam 
esquecidos durante o desenrolar do projeto. 
 
Neste projeto, várias referências de design foram 
pesquisadas e tiveram suas contribuições somadas 
para a definição de uma metodologia que se 
adequasse à real situação. Dentre eles, está o 
Manual de Gestão de Design (Centro Português de 
Design, 1997), que aborda não somente as 
questões estratégicas do projeto, mas também o 
direcionamento na etapa operacional de design. 
 
Contribuíram também para a definição da 
metodologia: Mike BAXTER, Bernd Löbach, 
Richard Morris, Alan Pipes e o Gui Bonsiepe. 
Além de direcionamento, este levantamento 
proporciona visão dos parâmetros de trabalho do 
designer, como tempo e complexidade do projeto. 
Seguem abaixo as etapas definidas para o 
desenvolvimento deste estudo, estando grifadas as 
etapas já concluídas: 
 

 Reconhecimento ou impulso; 
 Pesquisa: campo e bibliográfica; 
 Problema: análise e definição; 
 Análise de mercado: produto atual; 
 Análise de similares indiretos; 
 Definição do Briefing; 
 Geração de conceito; 
 Elaboração virtual do produto; 
 Resultados; 
 Conclusões. 

 
3.2. Análise de similares indiretos 
 
Além da pesquisa de campo e de literatura, outra 
forma de levantar informações que somem para a 
concepção de um novo produto é a análise de 

mercado. Avaliar, comparativamente, os produtos 
encontrados no mercado, através de pontos de 
referência, é uma forma de obter informações para 
a geração de alternativas de produtos com 
diferenciais (LÖBACH, 2001, pg. 144). 
 
Para o Centro Português de Design (1997, pg. 72), 
valorizar os pontos fracos e fortes dos produtos 
concorrentes encontrados no mercado é uma forma 
objetiva de análise. Baxter (1998, pg. 131) aponta 
os três principais objetivos da análise de 
concorrentes: 
 

• Descrever como os produtos existentes 
concorrem com o novo produto previsto; 

• Identificar ou avaliar as oportunidades de 
inovação; 

• Fixar as metas do novo produto, para poder 
concorrer com os demais produtos. 

 
Como referências indiretas para o desenvolvimento 
do produto, sobretudo para a associação de 
conceitos e evolução em suas interfaces Usuário x 
Produto, foram pesquisadas duchas de vários 
modelos e fabricantes diferentes que atuam no 
mercado nacional. 

 

 
Figura 05 - Ducha Eletrônica - Modelo ND - Marca Thermosystem  

 



 

 

 
Figura 06 - Ducha - Modelo Evolution - Marca Lorenzetti 

 
3.3. Requisitos do Projeto - Briefing 
 
Para Richard MORRIS (2010, pg. 47), “o briefing 
de produto delineia as exigências gerais, os 
conceitos e as noções, o escopo inicial e as 
limitações”. Alguns critérios devem ser seguidos 
para que o produto chegue o mais próximo da 
obtenção do sucesso, a isso damos o nome de 
briefing, que, neste projeto, foi extraído das 
informações coletadas na pesquisa de campo 
realizada por Boni, Paschoarelli e Silva (2012) e 
através da interação com o produto. Seguem 
abaixo os requisitos levantados: 

 Proporcionar interface segura entre homem 
e produto; 

 Possibilitar parâmetros para regulagem da 
temperatura da água; 

 Evitar choques elétricos; 
 Evitar a regulagem da temperatura por 

parte de crianças; 
 Tornar a interface entre o produto e o 

ambiente esteticamente agradável; 
 Possibilitar outros processos para a 

fabricação do produto; 
Baixo custo, conforme valores fixados nas 
licitações. 
 
3.4. Geração de conceitos 
 
Antes da geração de ideias, fez-se um apanhado 
geral de referências de estéticas e funcionais, sem 
vínculo direto com o produto em desenvolvimento, 
mas que exerçam funções similares. Neste caso, 
como função de regulagem de temperatura, um 
exemplo muito prático e largamente utilizado é o 

dos volantes de regulagem dos fogões, que tem 
aspecto agradável e, ao mesmo tempo, são 
utilizados para a execução de uma ação de risco. 
A seguir, são apresentados alguns modelos de 
volantes de fogões, que foram utilizados de forma 
análoga como inspiração e reflexão sobre o 
desenvolvimento de uma interface agradável para 
um sistema de risco. A analogia consiste na 
transferência das propriedades de um produto para 
outro com funções similares (BAXTER, 1998, pg. 
80). 
 

 
Figura 07 - Volantes de fogões 

 
Como inspiração para novas ideias que pudessem 
agregar à solução dos problemas e ao atendimento 
do briefing, foram pesquisadas peças fabricadas 
em material polimérico, produtos com cores vivas 
e contrastantes, a fim de tornar o produto mais 
amigável. E, por fim, a pesquisa de tendências 
minimalistas, visando a formas com poucos 
detalhes e curvas suaves foi de grande valia para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
“Um esboço de conceito pode ser definido 
teoricamente como uma coleção de pistas visuais 
suficientes para sugerir um design para um 
observador informado” (PIPES, 2010, pg. 19). 
Nesta etapa, a busca por soluções se baseia na 
quantidade de desenhos gerados, visando à 
evolução através da somatória de conceitos.  
 
Após análise de todos os sketches gerados, foi 
possível identificar a alternativa que mais trouxe 
qualidade estética e que se destacasse como 
solução para os requisitos apontados no briefing. 
Para melhorar a elaboração da proposta, foi 
utilizado o software Adobe Photoshop® para 
coloração e aplicação de sombras e luzes para dar 
volume à peça. 
 



 

 

 
Figura 08 - Ilustração da alternativa escolhida 

 
3.5. Elaboração virtual do produto 
 
“Concept Designs são finalmente convertidos em 
modelos matemáticos CAD que permitem o 
intercâmbio de informações com a engenharia.” 
(Marcelo Castilho et al, 2004). Esta etapa é 
conhecida como fase de elaboração, que consiste 
na configuração da alternativa de forma detalhada, 
sendo previstos encaixes, medidas e exatidão das 
formas. 
 
Para desenvolvimento do produto foi utilizado o 
software Autodesk Inventor®, no qual ambientes 
de modelagem, montagem e geração de desenhos 
técnicos propiciaram a configuração final do 
produto. 
 

 
Figura 09 - Montagem Virtual das peças modeladas 

 

 

4. Resultados 

 
Segundo PIPES (2010, pg. 158), a Especificação 
Técnica do Produto (ETP) engloba não apenas os 
desenhos tradicionais em papel, mas também 
outros tipos de informações, tais como 
metodologia para implementação do design, meios 
de verificação (metrologia e medidas de precisão), 
controle de qualidade, documentação técnica e 
informação sobre qualquer outra ferramenta e 
equipamentos relacionados. 
 

 
Figura 10 - Componentes do misturador extero 

 
Neste projeto não foi possível a elaboração da 
ETP, devido ao curto prazo para seu 
desenvolvimento. Como referência de medidas, 
será apresentado aqui, apenas, um desenho técnico 
com as principais dimensões e vistas explodidas, 
com o intuito de apresentar o sistema de montagem 
do produto, assim como seus componentes. 
 
Mas, de forma sintética, é possível apresentar os 
avanços da proposta gerada em relação ao modelo 
anterior, através de uma tabela comparativa: 
 
 



 

 

COMPARATIVO ENTRE MODELOS DE MISTURADORES 

REQUISITOS CONVENCIONAL NOVO 

Parâmetros para 
regulagem da 
temperatura 

Não Sim 

Choque elétricos Sim Não 

Estética agradável Não Sim 

Evitar manuseio por 
parte das crianças 

Não Não 

Processo produtivo com 
grande agilidade 

Não Sim 

Alto índice de 
segurança 

Não A avaliar 

Tabela 01: Comparativo entre misturador convencional e o novo 
modelo. 
 

 
Figura 11 – Etiqueta graduada para parametrizar a regulagem da 

temperatura 

 
A solução dada para facilitar a regulagem da 
temperatura foi a inserção de uma etiqueta, 
localizada próximo ao volante. A etiqueta é 
caracterizada pela disposição de graduação de cor, 
que traz o azul claro em uma das extremidades e o 
vermelho no lado oposto. Intuitivamente, o usuário 
assimila os tons à temperatura, tendo em vista que 
o azul é uma cor fria e o vermelho, uma cor 
quente. 
  
Além das cores, há os dizeres “FRIO” e 
“QUENTE” nas extremidades, como mostra a 
figura 11. Também são disponibilizados pontos 
entre as extremidades, que servirão de referência 
para alinhamento do ponteiro (FIGURA 15), 
auxiliando no processo de memorização do 
usuário. 
 

 
Figura 12 - Desenho técnico do misturador externo 

 

 
Figura 13 - Vista explodida da parte superior do misturador externo 



 

 

  
 

 
Figura 14 - Trava da haste montada com a etiqueta de gradações 

 

Outro grande problema apresentado na pesquisa de 
campo foi a insegurança que os usuários sentem ao 
utilizarem o produto, devido ao histórico de 
situações negativas como choques elétricos e 
quebra da haste do misturador. Como forma de 
sanar o problema relacionado com os choques 
elétricos, a proposta apresenta uma solução de 
mudança de material, de metálico para polimérico, 
em todo o conjunto do sistema. Sendo a haste e o 
volante fabricados em plástico, não haverá 
transmissão de corrente elétrica, garantindo 
segurança ao usuário. 
 

 
Figura 15 – Vista lateral da proposta final 

 

 
Figura 16 – Vista inferior da proposta final 

 
Para a análise dos quesitos estéticos, é importante 
visualizar o produto no ambiente de uso. Neste 
caso, o misturador externo deve ser apresentado 
em sua forma de uso, isto é, instalado em um 
banheiro ou em conjunto com o chuveiro. Para a 
geração do fotorealismo foi utilizado o software 
Autodesk Showcase®, que, através da aplicação de 
cores e texturas, somadas aos efeitos de luz e 
sombra, pode proporcionar melhor visualização do 
produto final. 
 

 
Figura 17 – Proposta de demarcação ergonômica para regulagem da 

temperatura 

 



 

 

5. Conclusão 
 
A evolução estética fica patente quando analisamos 
a forma de ambos os projetos, o atual e a nova 
proposta, em que o atual apresenta aspectos visuais 
resultantes unicamente das limitações do processo 
produtivo, assimilando-se a um equipamento 
industrial. Esta falta de apelo estético torna o 
acesso ao produto menos favorável, 
proporcionando, em certos usuários, maior 
preocupação no uso do mesmo. 
 
Para Gomes, “quanto melhor for a organização 
visual da forma do objeto, em termos de facilidade 
de compreensão e rapidez de leitura ou 
interpretação, maior será o grau de pregnância (p. 
37, 2004). Então, norteando-se pelos itens 
levantados na pesquisa bibliográfica, o novo 
projeto propõe interação visual entre o produto e o 
ambiente, que, através das formas simples e 
minimalistas, tende a tornar a interação com o 
usuário mais amigável. 
 
A possibilidade de utilizar cores variadas e  
superfície lisa cria uma interface  menos complexa 
ao usúario, o que auxilia no uso do produto, 
deixando-o mais acessível. 
 
O projeto apresenta um modelo com diferenciais 
ergonômicos, como parâmetros para regulagem da 
temperatura e formas mais agradáveis, que visam à 
simplicidade em função da harmonia com o 
banheiro. As cores contrastantes são 
propositalmente utilizadas no produto, como forma 
de evitar sua comparação a um equipamento 
metálico, deixando-o, assim, mais agradável.  
  
Por fim, é importante lembrar que o projeto aqui 
apresentado não ultrapassou a fase de elaboração 
virtual, sendo necessárias as verificações físicas, 
que podem ser feitas através da fabricação de 
protótipos, o que possíbilita confirmar, ou não, a 
usabilidade efetiva do produto. 
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