O projeto TREVO tem como base
conceitual, a evolução do ser humano e a influência que este teve na
produção do azeite, bem como a
tradição que ainda se mantém na
produção, atualmente.
Os conceitos são representados através de duas formas, presentes no produto final. Primeiramente, a evolução
humana e a sua influência na produção do azeite é representada pela
forma estrutural do ADN humano.
Por sua vez, a tradição, ainda presente atualmente, na produção do azeite é representada através de uma
linha reta, no qual é denominada por
linha contínua da história.
A primeira forma é utilizada como inspiração para a criação da forma exterior, transformando o produto num
objeto organicista bastante dinâmico.
A linha contínua da história é utilizada
como recipiente para o liquido em
questão, assemelhando-se assim a
um tubo cilíndrico.
Deste modo, as duas formas criadas
fundem-se numa só, representando a
interligação dos dois conceitos desenvolvidos.

Assim, a garrafa pode ser considerada como uma representação da
evolução humana, transportando a
tradição do azeite.

do liquido através do gargalo, sendo
depois bloqueado com uma pequena tampa, colocada à pressão na
boca do gargalo.

O produto destina-se a um uso de
mesa, tendo apenas capacidade
liquida de 100ml. A funcionalidade
do produto passa pelo escorrimento

O produto é completado com uma
elegante tampa preta, de forma circular, que se encaixa perfeitamente
no tubo do gargalo.

Desenho Técnico da Garrafa

Caraterísticas da Garrafa

Unidade de Medida:

> Tubo:
- 17,5 cm de altura *
3m de diâmetro * 3mm de espessura.

Garrafa
- 5cm de comprimento * 2,5cm de largura.
> Rebordo:
- 2cm de altura.
> Estrutura (elipse):
- 8cm de comprimento * 2,5cm de largura.

Material:
-Vidro cor verde de alta densidade.

> Base do gargalo:
- 5cm de diâmetro.

cm

> Gargalo
- 3cm de diâmetro * 1mm de espessura.
- 1cm de diâmetro * 3 cm de altura.
- Corte de 45º.
Material: Alumínio.

> Espessura da garrafa:
- 3mm.
> Altura:
- 21cm.
Material: Vidro Branco.

