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RESUMO 

O surgimento na televisão de concursos internacionais como o Master Chef e Iron Chef, a 

ampla divulgação de espaços como o El Bulli, e outros, em que se realça o sabor dos 

alimentos e a sua preparação por grandes Chefs, associado à utilização de utensílios 

dedicados a este tipo de setor, levou ao aparecimento de novos restaurantes/espaços onde a 

arte de cozinhar se tornou uma moda. A ampla divulgação das técnicas de preparar e 

cozinhar alimentos, tem levado a que um número significativo de pessoas se tenham 

aproximado da cozinha, quer nas suas casas, quer em restaurantes “gourmet”, para 

combinar e experimentar novos sabores. 

Este trabalho tem como principal objetivo o desenvolvimento de um conjunto original de 

protótipos funcionais de facas (de Chef, peixe e tornear), considerando questões de leveza, 

estéticas, ergonómicas e técnicas, de forma a responder de forma adequada aos desafios 

atuais com que um Chef se defronta. 

Palavras-chave: Facas, cozinha de autor, Chef, desenvolvimento de produto. 

 
1. INTRODUÇÃO 

A globalização, ao permitir a troca acelerada de informação, aproximou culturas e regiões, de 
uma forma sem precedentes. O setor da culinária é um dos casos em que este fácil acesso à 
informação levou ao aparecimento de restaurantes, e hábitos que seriam impensáveis num 
passado muito recente. O surgimento na televisão de concursos internacionais como o Master 

Chef, Master Chef Júnior, Iron Chef ou o recente concurso do canal português RTP1, Chefs 
Academy, a divulgação de espaços especiais como o El Bulli, do Chef Adrià Ferran, El Celler 
de Can Roca, dos Roca Brothers, ou o Eleven Madison Park, do Chef Daniel Humm, em que 
se realça o sabor e a apresentação dos alimentos e a sua preparação por grandes Chefs, 
associado à utilização de utensílios dedicados para este tipo de alimentos, levou ao 
aparecimento de novos restaurantes/espaços onde a arte de cozinhar e misturar sabores se 
tornou num conceito extremamente procurado. Além destes factos, não é também de descurar 
a introdução nos mais variados países da comida Japonesa, nomeadamente, o sushi. 

As pessoas de todo Mundo podem hoje preparar e cozinhar alimentos, utilizando técnicas até 
agora desconhecidas, quase sem sair de casa. A explosão da cultura culinária está assim a 
atravessar fronteiras, nunca tendo havido tanta inovação na cozinha como nos dias de hoje. 
Jovens com formação noutras áreas do conhecimento, como Marketing, Ciências, Engenharia, 
Direito, entre tantas outras, optaram por abandonar a sua área de trabalho para se dedicar ao 
estudo da arte da culinária, criando restaurantes, casas de venda de bolos “Cake Design”, 
novos conceitos de negócios, etc. (Azoia, 2013, Nobre, 2011; Paula, 2009, Unibanco, 2000). 
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Os novos Chefs estão assim a transformar a cozinha num laboratório, em que a um infindável 
número de alimentos se juntam outras tantas formas de cozinhar, associados a conhecimentos 
específicos que vão sendo cada vez mais divulgados junto do grande público. Neste cenário, 
surgem os utensílios de cozinha, um complemento fundamental para preparar os alimentos. É 
assim natural que as facas surjam como um dos mais importantes utensílios numa cozinha 
moderna. Uma faca, não é só um objeto para cortar, é muito mais que isso, é uma extensão do 
braço humano, é o reflexo da personalidade e destreza de um Chef, é um artefacto a que é 
dada uma especial atenção ao material empregue no seu fabrico (cabo e zona cortante), à sua 
manutenção, arrumação, e forma como é manuseado, sendo necessário conhecimento teórico 
e prático para tirar todo o partido desta ferramenta e essencialmente, sentir prazer ao 
manuseá-la (Hainsworth et al., 2007, Horsfall et al., 2005, Jay 2008, Pan, 2009 e Takatsuji, 
1992). 

É neste enquadramento que surgiu este trabalho, que teve como principal objetivo 
desenvolver um conjunto de três protótipos funcionais de facas (faca de Chef, faca de peixe e 
faca de tornear), estética, ergonómica e tecnicamente adequadas aos diversos desafios com os 
quais um Chef se poderá defrontar. Para que tal acontecesse foram contactados diferentes 
utilizadores de facas e foram observados no local, um talho, uma lota, uma cutelaria e um 
restaurante de renome no Porto, o DOP, do Chef Rui Paula (Paula, 2009). 

Determinados os requisitos relativos às necessidades objetivas do uso de uma faca, foram 
agregados os conhecimentos tecnológicos, disponíveis na FEUP/INEGI e numa empresa 
portuguesa, a ICEL, bem como o exercício dos ensinamentos práticos da área de intervenção 
do curso de Mestrado em Design Industrial da FEUP, para procurar uma solução adequada ao 
desafio em mãos. 

 
1.1. As facas ao longo dos tempos 

O Homem das cavernas utilizava pedras afiadas ou lascas de conchas do mar para cortar o que 
necessitava. As facas de pedra eram polidas e muitas vezes presas a cabos de madeira ou de 
osso, sendo utensílios bastante duros mas muito frágeis. O grande salto veio com a descoberta 
e manuseamento dos metais no sudoeste asiático. No início estas ferramentas eram feitas de 
cobre e mais tarde de bronze. Com o surgimento, muito mais tarde, da idade do ferro, que 
exibindo melhores propriedades de dureza e resistência mecânica, as ligas de cobre deixam de 
ser utilizadas nesta aplicação (Hartink, 1999). 

A era moderna do fabrico de facas de Chef remonta a 1731 quando Peter Henkel fundou o que 
viria a ser um império das facas. Desde então, os utensílios de corte sofreram grandes 
evoluções até ao aparecimento, nos dias de hoje, das facas cerâmicas, em que a Kyocera 
(Japão), é o líder neste tipo de material. A poderosa indústria das facas metálicas de Chef tem-
se concentrado na Alemanha (Solingen) e no Japão (Seki) (com grande influência dos 
franceses, que no século XVI, eram considerados os melhores fabricantes de facas do mundo), 
sendo atualmente um setor com grande dinâmica, derivada do aparecimento de aços mais 
evoluídos, com maior durabilidade de corte, e uma grande variedade de materiais que podem 
ser utilizados nos punhos (madeira, metais, termoplásticos, termoendurecíveis e compósitos). 

As principais características de uma faca de Chef alemã é ser resistente, robusta, grande e 
pesada. Tradicionalmente é feita de um aço macio, a lâmina não é muito afiada, e a sua forma 
distingue-se pela curvatura da lâmina até à ponta, o que permite que a faca corte balançando 
de cima para baixo (Figura 1). Apesar das facas alemãs serem muito populares, o 
aparecimento no mercado das facas da Global (Japão; www.global-
knife.com/global/index.html) concebidas em 1985 por Komin Yamada, sendo produzidas 
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numa peça única em aço inoxidável (Cromova 18) e temperadas em gelo, com 56-58HRC, 
que sendo extremamente leves, agitaram um mercado com grande dinâmica (Figura 2). 

 

 
Figura 1. Faca alemã produzida por J. A. Henckels (www.zwilling.com/en/press-knives.html). 

 

 

Figura 2. Faca japonesa produzida pela Global (www.global-knife.com/products/index.html). 
 

Deve-se também salientar o aparecimento dos aços do tipo aço de Damasco, que são o 
resultado do forjamento de aços de elevado e de baixo teor de carbono, que permitem conferir 
à lâmina padrões de grande valor estético (Figuras 3 e 4), tornando-os bastante procurados. O 
aço de damasco conta habitualmente, com cerca de 64 a 512 dobras no seu processo, mas há 
aços de damasco que possuem entre 1 a 2 milhões de camadas. O metal é por vezes torcido, 
para além de dobrado, para se obter o damasco torcido. Após ser forjado, o aço necessita de 
ser sujeito a um ataque químico para tornar visível a sua textura. 
 

 
Figura 3. Faca tradicional japonesa Kasumi (www.japanesechefsknife.com/products.html). 

 

 
Figura 4. Faca (Perkin knives) com cabo em madeira e lâmina composta por 300 camadas de aço 1095 & 15N25 

dobradas várias vezes para obter 400 camadas (dureza 56-58 HRC), e chapa (Alabama Damascus Steel) 
composta por 3 camadas de aço 52100, 4 camadas de aço 5160, 3 camadas de aço 203E, e 3 camadas de aço 

15N20, forjadas e dobradas 5 vezes para dar 416 camadas. 
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O processo de fabrico das facas obedece em geral a uma sequência que se pode definir da 
seguinte forma: 

- Corte do esboço da faca, geralmente a partir de chapa ou bobina (Fig. 5a); 

- Tratamento térmico (Fig. 5b); 

- Desbaste da lâmina até se obter a forma e a inclinação desde o topo até à aresta inferior, 
criando o gume (Fig. 5c); 

- Colocação do cabo (soldadura, rebitagem, injeção, etc.) e acabamento (Fig. 5d);  

- Gravação da marca da empresa (Fig. 5e); 

- Controle final do gume (Fig. 5f), embalagem e expedição. 

 

 
 a) b) c) 
 

 
 d) e) f) 

Figura 5. Etapas principais de produção industrial de uma faca (ICEL). 

 
Mais detalhes acerca do processo de fabrico de facas, inclusive, por processos totalmente 
manuais, podem ser encontrados em Boyle (2000), Kertzman (2012), Ribeiro (2013) e 
Hartink (1999). 
 
2. TRABALHO EXPERIMENTAL 

O trabalho experimental iniciou-se com a análise das facas atualmente existentes no mercado, 
e essencialmente nas que efetivamente são utilizadas por diferentes tipos de utilizadores. 
Foram assim consultados engenheiros envolvidos com os processos de fabrico de facas, e 
diversos utilizadores, como talhantes, peixeiros, estudantes de cursos de culinária, utilizadores 
comuns e obviamente Chefs de cozinha. 

Do estudo realizado e observação levada a cabo nos diferentes locais (Figuras 6 e 7) foi 
possível retirar algumas conclusões indispensáveis à construção de um protótipo adequado ao 
propósito em vista e ajustado às necessidades de uma aproximação às questões relacionadas 
com a seleção de materiais e processo de produção. 

A Figura 8 mostra um pormenor do estudo realizado na cozinha do restaurante DOP, onde se 
comparou e observou a utilização de vários tipos de facas de diferentes fornecedores e se 
obteve a opinião dos diferentes utilizadores. 
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Um conjunto de facas destinado a profissionais de cozinha tem em média entre seis a doze 
utensílios, no entanto, a análise e a experiência empírica demonstrou que a grande maioria dos 
utilizadores emprega um número consideravelmente menor de ferramentas no seu trabalho. 

 

 
Figura 6. Observação do manuseamento de facas e entrevista a profissionais que operam em diferentes setores 

industriais. 

 

  
Figura 7. Observação do manuseamento de facas e entrevista a Chefs do restaurante DOP. 

 

 
Figura 8. Facas colocadas em suporte magnético e comparação de duas facas de tornear legumes de diferentes 

fabricantes. 

 

Partindo deste pressuposto, este trabalho cingiu-se à elaboração de soluções a três tipologias: 
a) faca de Chef, que é uma faca multifunções, b) faca de Peixe, geralmente de menor 
dimensão e de lâmina comprida e estreita, permitindo um corte elegante e subtil, e c) faca de 
tornear, faca de lâmina curva que permite descascar, esculpir e aprimorar visualmente alguns 
alimentos. 

Foi igualmente possível observar que, na maior parte dos casos, a escolha entre as diversas 
opções existentes no mercado é feita tendo em conta duas caraterísticas: a) a ergonomia, ou 
seja, o ajustamento adequado da ferramenta às caraterísticas do utilizador e da função; e b) a 
inovação estética, ou seja, as escolhas de materiais associados ao arrojo estético, não 
perdendo a qualidade de manuseamento (Ribeiro, 2013). 
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Foi com base nestas premissas que, não só se cingiu a produção a três facas, como igualmente 
se procedeu a alterações adequadas às necessidades apresentadas. Para que fosse possível a 
existência de um número limitado de ferramentas, foram feitos alguns ajustamentos à 
fisionomia tradicional dos instrumentos, particularmente na faca de peixe, que apesar da sua 
função específica esbarrava com algumas dificuldades no que concerne à função de escamar 
peixe. Escamar peixe exige uma de duas aproximações (Ribeiro, 2013): 

1) A utilização da coluna da faca por forma a arrancar as escamas sem danificar a peça de 
peixe; 

2) A utilização de um instrumento próprio serrilhado, habitualmente denominado escamador. 

No caso da primeira hipótese o resultado final é na maioria das vezes imperfeito, sendo 
comum a impossibilidade de limpar toda a superfície do alimento, na segunda alternativa há a 
necessidade de possuir um instrumento cuja função é limitada. Assim, por forma a colmatar 
esta lacuna e procurando reduzir as necessidades materiais, foi adicionada à coluna da Faca de 
Peixe uma secção serrilhada, que permite expandir as funções desta ferramenta, bem como 
diminuir o número e os custos inerentes à produção de uma faca específica. 
Relativamente à ergonomia das facas, foram tidas em conta as caraterísticas necessárias ao 
ajustamento à fisionomia humana, mas igualmente o seu ajustamento às necessidades de 
género. Para Jordan (1998), o facto de um produto ser facilmente utilizado por uma pessoa 
não significa que poderá ser utilizado da mesma forma por outra. Os utilizadores apresentam 
inúmeras caraterísticas que podem determinar o quanto é fácil ou difícil a utilização de um 
produto. Os géneros, apesar de partilharem caraterísticas comuns, no que à morfologia da 
mão se refere, diferenciam-se no tamanho e força despendida para a execução de tarefas 
(Takatsuji, 1992, Pan, 2009). Procurando satisfazer esta diferenciação incontornável, foi 
desenhado um cabo com dois módulos amovíveis e acopláveis entre as diferentes tipologias 
de ferramenta apresentadas, que permitem uma adequação às necessidades distintas de ambos 
os géneros, bem como uma poupança de material na produção dos mesmos. 

Neste projeto decidiu-se apenas considerar o fabrico de facas metálicas em aço inoxidável 
martensítico que foi fornecido pela empresa ICEL, embora se estejam a realizar estudos com 
vários tipos de aços inoxidáveis, aço de damasco (ver Figura 4) e zircónia. Numa primeira 
abordagem ao projeto foram equacionados dois caminhos distintos, mas em ambos os casos 
eram colmatadas algumas necessidades apontadas pelos Chefs. 

Foram realizados esquissos de ambas as possibilidades mas cedo se percebeu que uma das 
abordagens, que consistia num punho moldável (Fernando, 2013), que adquiria a forma do 
aperto de cada utilizador e no final da utilização voltava à sua forma inicial, iria levantar 
inúmeros problemas quer no seu fabrico, com a escolha e tratamento dos materiais, quer com 
questões de ordem ergonómica, podendo favorecer as más posturas (esta ideia não está ainda 
abandonada). 

O outro caminho foi tentar reduzir ao máximo a quantidade de material, promovendo a leveza 
do utensílio, não deixando de lado as preocupações ergonómicas e a função a que se destina. 
Foram assim desenvolvidos vários esquissos baseados neste conceito, até se encontrar um que 
satisfizesse os requisitos propostos: leveza e ergonomia (mais conforto e menos material), 
versatilidade e diferenciação (Ribeiro, 2013). O processo de fabrico foi também tido em conta 
no desenvolvimento do projeto, visto que a ideia central foi a de reduzir ao máximo o uso de 
materiais e o custo de produção, embora sem limitar o processo criativo e a possibilidade de 
desenvolver um produto disruptivo.  



-7- 

Depois de definido o desenho (Figura 9) do produto, o passo seguinte foi transpor o esquisso 
para softwares como o Adobe Illustrator (Figura 10), para definir medidas e fazer um estudo 
mais aprofundado dos diferentes componentes que compõem cada uma das facas. 

 

 
Figura 9. Desenho da faca a desenvolver. 

 

 

Figura 10. Desenho das facas utilizando o software Adobe Illustrator.  

 

Esta faca é constituída por dois elementos que se unem por um sistema de encaixe simples, 
poupando assim algumas operações na fase de assemblagem, tais como soldadura ou 
rebitagem. No entanto levanta alguns desafios tecnológicos em termos do sistema de encaixe 
das duas peças. O conjunto desenvolvido é constituído por três facas (faca de Chef, de peixe e 
de tornear) e todas elas partilham o mesmo desenho do punho, permitindo assim a sua 
intermutabilidade. 

Para obter uma noção mais realista da volumetria e da forma, recorreu-se ao desenho 3D, 
utilizando o software Rhinoceros (Figura 11). 

 

 
Figura 11. Desenho 3D das facas a desenvolver utilizando o software Rhinoceros. 
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Após esta fase, utilizou-se o Adobe Illustrator para gerar ficheiros compatíveis com uma 
máquina de corte a laser (Figura 12), permitindo assim a execução dos primeiros protótipos 
não funcionais. Neste caso utilizou-se o contraplacado de bétula com 4 mm de espessura, pois 
é um material que oferece alguma resistência mecânica, sendo por isso possível manuseá-lo 
como se fosse o produto final. O seu custo é reduzido, sendo facilmente cortado por laser.  

 

 
Figura 12. Máquina de corte a laser (propriedade da SPSS), realizando a operação de corte dos componentes da 

faca, em contraplacado de bétula. 

 

Nesta fase do projeto é importante testar a geometria e os encaixes, e usar o modelo físico 
para testar a facilidade de manuseamento, verificar os aspetos ergonómicos, e essencialmente 
sentir o objeto na mão e simular as operações de corte de uma faca. 

A Figura 13 mostra a fase de desenvolvimento em que se produziu um protótipo em madeira 
onde o punho é intermutável, permitindo assim adaptar-se a diferentes utilizadores e 
diferentes facas da família. 

 

 
Figura 13. Protótipo em madeira com punho intermutável. 

 

Esta fase inicial de desenvolvimento permitiu detetar alguns erros de dimensões e 
oportunidades para inovar nalguns aspetos do produto, tendo-se realizado algumas correções 
que permitiram melhorar a qualidade do protótipo. 

Os protótipos foram então apresentados aos Chefes do DOP para os testarem, embora como 
ainda não eram protótipos funcionais, não poderiam ser efetuadas operações de corte. Apesar 
dos produtos terem sido de agrado geral dos Chefs, tendo mesmo gerado algum entusiasmo 
no Chef Rui Paula que propôs assinar as facas, foram sugeridas algumas retificações para 
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melhoramento do projeto. A faca de peixe tinha serrilha na ponta da lâmina, o que não era 
indicado pois poderia ferir os filetes durante o corte. Na faca de tornear tinha-se que inverter o 
punho para um melhor ajuste à mão, e a faca de Chef não necessitava, nesta fase, de quaisquer 
correções. 

As Figuras 14 e 15 mostram os desenhos 2D das facas desenvolvidas e os novos modelos que 
refletem já as sugestões apontadas. Foram então produzidos os 3 novos protótipos em madeira 
das facas (Figura 16). 

 

 
Figura 14. Retificações (faca inferior) realizadas na faca de tornear. 

 

 

 
Figura 15. Retificações (faca inferior) introduzidas na faca de peixe. 

 

 

Figura 16. Novos protótipos em madeira. 
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Na figura 16 aparecem 3 punhos, mas a ideia principal do projeto é a possibilidade de 
existirem diferentes tipos de punhos que permitam tornar as facas personalizadas. Este tipo de 
punho, ao ocupar um volume muito pequeno, oferece também uma grande facilidade de 
transporte. O sistema de acoplamento continua em desenvolvimento, considerando-se as 
opções encontradas embrionárias, mas de elevado potencial, necessitando ainda de estudos 
mais aprofundados. 

Para o fabrico dos protótipos funcionais foi necessário introduzir algumas alterações no 
desenho, pois os ângulos retos poderiam provocar tensões térmicas elevadas no aço durante a 
realização da têmpera que poderiam gerar o aparecimento de fissuras. Para evitar este 
problema todos os cantos foram arredondados. 

Numa primeira fase decidiu-se avançar apenas com o fabrico do protótipo funcional da faca 
de tornear. O aço utilizado no fabrico da faca foi o aço inoxidável martensítico 1.4116 (X4B3, 
420MV, Arcelor 380, com a seguinte composição química: 0,452%C, 14,182%Cr, 0,458Mn, 
0,514Mo, 0,020%P, 0,001%S, 0,0512%Si, 0,114%V). A faca foi produzida na FEUP, por 
maquinagem de uma chapa com espessura de 2,5mm. 

Após esta fase, a faca foi temperada (aquecimento em atmosfera de azoto e hidrogénio 
durante 8 minutos até 1070ºC, estágio de 4 minutos e arrefecimento com injeção de gás) e 
revenida (220ºC durante 2h) na ICEL. Após revenido o aço apresentava uma dureza de 
59HRC. A faca foi então afiada e polida, para ser posteriormente retificada na FEUP para 
permitir o encaixe do punho, seguindo-se nova operação de polimento. Após esta fase o 
protótipo estava pronto para realizar os primeiros testes funcionais (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Protótipo funcional da faca de tornear. 

 

O protótipo funcional foi testado pelos Chefs do DOP e por outras pessoas, tendo sido 
bastante elogiado e motivo de grande interesse para a sua implementação industrial. 

No manuseamento, o punho apresentava ainda algumas folgas que exigem o repensar do 
sistema de encaixe do mesmo. Tendo em conta este facto, decidiu-se estudar a aplicação de 
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um revestimento híbrido (FLUCOAT T004) POM/PTFE para lubrificação sêca e resistência 
ao desgaste. Este revestimento, realizado na empresa FLUPOL, permitiu um melhor ajuste da 
peça amovível e ainda uma melhor adesão à mão (grip), e resiste a uma ampla gama de 
temperaturas (100; +140º C). Serão agora estudados os novos ajustes e sistema de encaixe 
para realização de novos testes e conclusão do projeto, que permitirá assim passar à fase de 
industrialização. 
 

3. CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo a elaboração de um conjunto de facas originais que tivessem 
em consideração um conjunto de requisitos especificados por utilizadores operando em 
diferentes ambientes; talhos, lotas de peixe, utilizadores em ambiente doméstico, estudantes 
de cursos de culinária e obviamente Chefs de cozinha. 

Foi possível observar que, na maior parte dos casos, a escolha entre as diversas opções 
existentes no mercado é feita tendo em conta a ergonomia, ou seja, o ajustamento adequado 
da ferramenta às caraterísticas do utilizador e da função, e a inovação, ou seja, as escolhas dos 
materiais associados ao arrojo estético, não perdendo a qualidade de manuseamento. 

Um conjunto de facas destinado a profissionais de cozinha tem em média entre seis a doze 
utensílios, no entanto, a análise e a experiência empírica demonstrou que a grande maioria dos 
utilizadores emprega um número consideravelmente inferior de ferramentas no seu trabalho. 

Partindo deste pressuposto este trabalho cingiu-se a elaboração de três tipologias de facas: 
Faca de Chef, Faca de Peixe, e Faca de Tornear. 

As facas desenvolvidas utilizam um cabo oco que tem uma peça que é intermutável e que 
pode ser ter maior ou menor volumetria, para acompanhar de forma mais adequada as mãos 
dos diferentes tipos de utilizadores. Este cabo oco permite reduzir o peso bem como a 
volumetria da faca para efeitos de transporte. 

Após validação efetiva dos diferentes aspetos estéticos, funcionais e técnicos, por diferentes 
utilizadores, e a validação do sistema de encaixe do punho, pretende-se agora que este 
conjunto de facas siga as etapas necessárias tendentes à sua comercialização. 
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