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RESUMO 

 

O trabalho está apresentando um método para criação de produtos, 
desenvolvido pelo Núcleo de Desenvolvimento Integrados de Produtos (NeDIP), 
denominado Processo de Desenvolvimento Integrado de Produtos  (PRODIP), 
mostrando inicialmente a teoria de projetos, depois as fases do método e quais os 
resultados esperados de cada etapa, sequencialmente segue explicando as etapas: 
informacional, conceitual, preliminar juntamente com as ferramentas contidas dentro 
de cada uma, para realização dos objetivos. A etapa preliminar do método segue 
abordando como ferramenta as teorias da mecânica, para gerar o dimensionamento 
dos componentes. Um estudo de tempos de produção está encerrando o referencial 
teórico. O estudo se desenvolve adaptando o método de desenvolvimento de 
produtos, para resolver a problemática inicial, resultando em duas concepções 
mecânicas do equipamento que virá a contar cartazes. Utilizando os critérios do 
método, o trabalho escolhe uma das concepções, a alternativa escolhida passa pelo 
dimensionamento mecânico, encerrando as etapas utilizadas do método. Para 
encerrar a pesquisa é feito a cronometragem dos tempos atuais do processo 
existente e comparado com a capacidade teórica, da máquina gerada através da 
adaptação do método PRODIP. 

Palavras-chave: PRODIP, informacional, conceitual, preliminar e mecânica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ABSTRACT 

I ��� ���
�� paper a method for product creation developed by NeDIP 
(Integrated Products Development Group). The method is called PRODIP (Integrated 
D��������� �����

 of Products). The paper describes the design theory, the steps 
�� ��� �o�DI� (Integrated Development Process of Products) method and the 
�e�����	 ��
���
 ��� ���� ���
��  It explains the following phases: informational, 
�������al, preliminary and the tools contained in the phases to reach the goals. The 
���������p ���
� ���������
 ��������� �heory to design components and 
���	����� ���� 
��	p finishes the literature research. The adaptation of the PRODIP 
��
����	s two different mechanical designs of machines to count doors labels.  The 
��
� ���������� b�
 ���
� �����b�� ��� �o�DI� �����	�  The production timing of 
��� ������ ����� ������ �����

 b�
 �������	 �� ��� ����������� �������p, of the 
�achine designed using the PRODIP method. 

Keywords: PRODIP, informational, conceptual, preliminary and mechanics. 
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1 INTRODUÇÃO 

As questões que serão abordadas no presente trabalho, envolverão métodos 

para desenvolvimento de projetos e teorias para dimensionamentos mecânicos, que 

serão aplicados no desenvolvimento de um projeto preliminar, da estrutura mecânica 

de uma máquina, para a contagem de cartazes, verificando se o método teórico 

pode ser abordado na prática e gerar um resultado que atenda as eventuais 

necessidades. 

O conceito de desenvolvimento de um produto, entende-se através de uma 

sequência de etapas que abordam aspectos que vão do planejamento ao projeto 

final. Inicia-se com o projeto do produto, posteriormente o projeto do processo de 

fabricação, o plano de manutenção e descarte ou desativação do produto, aspectos 

que também representam o ciclo de vida do produto. 

Para um produto do porte de uma máquina é indispensável seguir um 

procedimento ou uma metodologia predeterminada. Para um projeto bem 

estruturado é necessário identificar as atividades que serão desenvolvidas. Grandes 

empresas como Ford®, GE®, Xerox®, Carrier®, Hewlett-Packard® são citadas em 

bibliografias por usarem práticas de desenvolvimento de produtos, obtendo sucesso 

em seus produtos. O Processo de Desenvolvimento Integrado de Produtos 

(PRODIP) possui uma sequência de métodos aplicados, desde o início da criação da 

ideia do produto até sua conclusão, semelhantes aos utilizados nessas empresas de 

grande sucesso econômico. Neste trabalho serão abordados os métodos utilizados 

para o desenvolvimento do PRODIP e algumas teorias da mecânica que é um ramo 

da Física, para o dimensionamento dos componentes mecânicos do equipamento 

desenvolvido. A aplicação do método vai gerar um resultado final, que será avaliado, 

para observar se atende às indagações apresentadas nos capítulos a seguir. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Devido ao mercado de trabalho mais competitivo, as empresas procuram 

maneiras de otimizarem as tarefas desempenhadas, para economia de energia, 
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materiais e  entre outros fatores de gastos. Para esses critérios almejados, existem 

modelos de desenvolvimento de produtos que propõem métodos que melhoram o 

controle no desenvolvimento dos produtos a serem fabricados. Um desses métodos 

é o Processo de Desenvolvimento Integrado de Produtos (PRODIP),originado nas 

experiências do Núcleo de Desenvolvimento Integrados de Produtos (NeDIP), do 

departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) o método visa auxiliar o conhecimento dos processos envolvidos no 

desenvolvimento de um produto, criando maneiras mais sistemáticas e padronizadas 

para o desenvolvimento do mesmo. Utilizando a metodologia do PRODIP, será 

concebido o modelo mecânico de uma máquina, que permitirá a contagem de 

cartazes em uma empresa de fabricação de portas.  

Cartazes são papéis colocados no topo das portas fabricadas em uma 

empresa do ramo de madeiras, o qual contém as informações: modelo, cliente 

destinatário, instruções de montagem e cuidados para sua manutenção. Os cartazes 

contendo as informações descritas anteriormente, antes de serem anexados nas 

portas, são armazenados em prateleiras no setor de almoxarifado, até serem 

contados manualmente por um funcionário e encaminhado ao setor de embalagem 

onde serão anexados a seu recíproco produto. 

O modelo mecânico concebido, baseado nos métodos do PRODIP, portanto 

terá a função de substituir a contagem manual de cartazes por uma mecanizada, 

otimizando o processo e principalmente comprovar a eficácia do método utilizado na 

sua concepção. 

1.2 PROBLEMA 

É possível utilizar um modelo de desenvolvimento de produtos para conceber 

um modelo mecânico de máquina industrial utilizada na contagem de cartazes? 
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1.3 PRESSUPOSTO 

Utilizar o Processo de Desenvolvimento Integrado de Produtos (PRODIP). 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Ao desenvolver um produto é necessário levantamento de quais as 

necessidades que o mesmo deve atender e planejamento de como conceber sua 

estrutura. Um planejamento bem estruturado utiliza-se de passos metódicos para 

analisar e compreender todas as fases envolvidas, desde a ideia até a concepção do 

produto, para que o escopo do projeto seja definido da maneira mais admissível 

para o momento. Se as ferramentas contidas no modelo de desenvolvimento 

integrado de produtos forem aplicadas da maneira apropriada, apresentarão 

propriedades que servirão de suporte metodológico na elaboração e criação da nova 

ideia. 

O projeto seguirá um procedimento formal e sequencial permitindo analisar os 

resultados de cada fase desenvolvida e fazer alterações nas fases que 

apresentarem problemas não passando para a fase seguinte, diminuindo, por 

exemplo, gastos com materiais de retrabalho em alterações ao final do projeto 

terminado, devido a maioria das alterações serem feitas em uma parte conceitual 

que não existe o projeto físico ainda. 

O desenvolvimento do projeto de uma máquina de contagem de cartazes, que 

visa substituir a contagem manual deste, por uma contagem mecanizada será 

planejada e concebida com a utilização do método de desenvolvimento de produtos 

por ter comprovações científicas que respaldam sua utilização. O modelo mecânico 

é necessário devido ao grande volume de cartazes envolvidos no processo, a 

rapidez que se necessita do material e aos erros cometidos pelos contadores de 

cartazes. 

O volume gira em torno de 50 á 150 mil cartazes/mês, que precisam ser 

conferidos ao chegarem ao setor de almoxarifado para serem estocados, contados 

novamente quando são destinados as portas que iram identificar. A quantidade não 
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é distribuída uniformemente aos dias do mês, portanto existe a necessidade de um 

mecanismo que tenha á função de contagem, mais rápidas que uma contagem 

manual, podendo atender a demanda que não segue um padrão de volume diário. A 

conferência rápida é fator determinante para que os containers, que são carregados 

de portas identificadas com cartazes, não embarquem com atraso, devido á demora 

na separação e contagem de cartazes nas quantias corretas e no tempo hábil. 

1.5 OBJETIVOS 

O objetivo geral descrito abaixo e os objetivos específicos, tem por finalidade 

a abordagem dos assuntos da mecânica e principalmente ao método de 

desenvolvimento de produtos, para resolver um problema em uma empresa de 

fabricação e exportação de portas bem como comprovar a utilização dos passos do 

PRODIP e dimensionar alguns componentes da concepção do produto. 

1.5.1Objetivo Geral 

Aplicar o método de Processo de Desenvolvimento Integrado de Produtos 

(PRODIP), para elaborar um projeto mecânico de uma máquina de contagem de 

cartazes. 

1.5.2Objetivos Específicos 

a) Revisar bibliografia de projetos; 

b) Revisar bibliografia do Processo de Desenvolvimento Integrado de 

Produtos (PRODIP); 

c) Fazer revisão bibliográfica mecânica; 

d) Desenvolver pesquisa; 
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e) Apresentar os resultados. 

1.6 MÉTODO 

a) Aplicar o método do PRODIP; 

 - Escolher o produto; 

 - Desenvolver o projeto informacional; 

 - Desenvolver o projeto conceitual; 

 - Selecionar  concepção; 

- Desenvolver projeto preliminar; 

- Dimensionamento mecânico;  

b) Cronometrar tempo da contagem manual. 
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2 PROJETO 

Projeto em engenharia na definição Norton (2000; p.33), “[...]” é o processo de 

aplicação de várias técnicas e princípios científicos com o intuito de definir um 

dispositivo, um método ou um sistema suficientemente pormenorizado para permitir 

sua realização “[...]”, porém um dos conceitos mais adotados é:  

Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, 
serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um inicio e 
um termino definidos. O termino é alcançado quando os objetivos tiverem 
sido atingidos ou quando se concluir que esses objetivos não poderão ser 
atingidos ou quando o mesmo não for mais necessário. Temporário não 
significa necessariamente de curta duração. A maioria dos projetos é 
realizado para criar um resultado duradouro. Exemplo um projeto para a 
construção de um monumento nacional. (PMI, 2008, p.11) 

A interpretação feita por Kaminski (2000) sobre projeto auxilia na 

complementação dessas definições, todo e qualquer projeto envolve fatores 

tecnológicos, humanos ou ambientais e é a principal atividade para desenvolver algo 

novo ou melhorias em objetos já existentes. Os projetos também podem ser do tipo 

racional ou por normas, o racional é o mais utilizado em projetos inovadores, que 

envolvem problemas específicos nos quais ainda não se tem um modelo a se seguir, 

cria-se esse modelo e os projetos por normas são utilizadas regras já estudadas e 

estabelecidas, seja para certos requisitos de projeto, método de cálculo, seja para 

critérios de dimensionamento ou margens de segurança. 

Dinsmore e Cabanis-Brewin (2009) formularam uma teoria que aborda um 

pouco de cada uma das explanações citadas, onde os projetos são regidos pela 

tripla restrição. A tripla restrição representa o equilíbrio entre prazos recursos e 

desempenho técnico. Uma dessas três restrições é o carro chefe de cada projeto, 

simplificando a citação, projetos consistem de atividades que possuem inter-

relações, produzem entregas com qualidade aprovada e envolvem recursos que 

precisam ser planejados para um desenvolvimento de projeto adequado. O 

planejamento de um projeto começa com estruturação de escopo continua com o 

planejamento do tempo, custo e questões de qualidade até chegar ao encerramento 

ou replanejamento se necessária. Por meio das atividades de planejamento são 

levantadas as informações que irão orientar as decisões tomadas no andamento do 

projeto e produzirão um embasamento para medições e ações corretivas se houver 

necessidade. (BACK et al., 2008) 
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Para o PMI® Guide apud Heldman (2009), o desenvolvimento de um projeto 

passa por cinco passos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle e encerramento. Iniciação – ocorre no inicio de cada projeto ou de cada 

fase do projeto, quando a liberação para a continuidade ao que foi proposto. 

Planejamento – é o momento em que são formulados e revisados os objetivos do 

projeto, delineando os planos que serão usados para cumprir os propósitos que 

pretende alcançar. Envolve também a determinação de vários cursos possíveis de 

ação e a escolha de quais destes seriam a melhor alternativa para atingir os fins. 

Como cada projeto é único, o planejamento deve considerar a definição das 

atividades, o planejamento de escopo, o desenvolvimento do cronograma. Execução 

– ocorre quando é viabilizada a concretização dos planos do projeto. Monitoramento 

e controle – são feitos através da análise do desempenho, para averiguar se o 

projeto está seguindo as diretrizes especificadas no projeto. Encerramento – é 

ignorado com mais frequência, este grupo é o responsável pelo término formal e 

ordenado das atividades de uma fase ou projeto, onde os envolvidos são liberados 

ou alocados a um novo projeto e o resultado do projeto e gerado.  

Para seguir esses passos existem modelos que auxiliam durante o 

desenvolvimento de um projeto de uma nova máquina por exemplo. Um desses 

modelos será abordado no próximo capítulo, mostrando as etapas que são contidas 

na sua estrutura, juntamente com os métodos que podem ser utilizados para gerar 

os resultados pretendidos pelo esquema do processo de desenvolvimento de um 

produto. 
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3 MODELO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTOS 

Devido a experiência obtida com pesquisas desenvolvidas em Núcleo de 

Desenvolvimento Integrado de Produtos o (NeDIP), do departamento de Engenharia 

Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), foi desenvolvido um 

Processo de Desenvolvimento Integrado de Produtos o (PRODIP), que auxilia no de 

desenvolvimento de equipamentos usando um método mais formal e sistemático. O 

modelo apresentado na Figura 1 e 2 utiliza uma sequência desenvolvida por 

ROMANO (2003): 

F����� 1 - Representação gráfica do modelo do processo de desenvolvimento integrado de 
produtos - PRODIP. 

Fonte: (ROMANO, 2003, p. 116). 
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F����� 2 - Macrofases e fases do processo de desenvolvimento de produtos que será 
apresentado neste trabalho. 

Fonte: (ROMANO, 2003, p. 113) Adaptada. 

O modelo de Romano (2003) apresenta uma visão geral de todo o 

desenvolvimento para depois decompor em macrofases e fases, que compreendem 

no total um processo em desenvolvimento, três macrofases e oito fases. O resultado 

obtido de uma fase é a alimentação da fase seguinte, que estão dispostas em uma 

sequência lógica de ocorrência (BACK et al. 2008). A seguir será feita uma breve 

descrição das cinco primeiras fases: planejamento do projeto, projeto informacional, 

projeto conceitual, projeto preliminar e projeto detalhado, nos quais o projeto 

informacional e conceitual serão na sequência abordado de maneira mais ampla por 

ser o objetivo da aplicação do estudo. 

3.1 PLANEJAMENTO DO PROJETO 

A primeira fase está ligada a abertura do projeto dentro da empresa, em que 

vai desenvolver o estudo e quem vai ser o projetista. Nesta etapa também é feita a 
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declaração de escopo da máquina, que descreve algumas restrições e 

características dos produtos. Para as atividades dentro do projeto utiliza-se uma 

Estrutura de Desdobramento do Trabalho (EDT), a parir dessas definições são 

elaborados os demais planos da fase, a Figura 3 mostra algumas etapas do 

planejamento. (BACK et al., 2008) 

FASE 1 – Planejamento do projeto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 - Fluxograma da fase de planejamento do projeto. 

Fonte: (BACK et al., 2008, p.74). 
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3.2 PROJETO INFORMACIONAL 

Na fase do projeto informacional o produto já se encontra definido, precisam-

se fazer então as definições de quais as especificações o projeto da máquina 

abordará. Onde primeiramente é preciso analisar as necessidades do usuário, que 

serão desdobradas em requisitos do usuário os quais se tornarão requisitos do 

projeto. A partir dos requisitos de projeto devem-se extrair as especificações do 

projeto, ou seja, os problemas que ele deve resolver ao ser projetado. A estrutura 

desta fase é representada pela Figura 4. (BACK et al., 2008) 

<=>? @ � Projeto Informacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F����� 4 - Fluxograma da fase de projeto informacional. 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 76)  
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3.3 PROJETO CONCEITUAL 

Fase onde ocorre à concepção do produto, na qual é necessária inicialmente 

uma divisão de tarefas com o objetivo da definição e da estrutura funcional da 

máquina, onde podem ser dispostos para análises varias concepções até a escolha 

da melhor alternativa, os critérios de avaliação podem ir desde a mantenabilidade 

até questões de segurança e complexidades. O resultado da escolha é uma entrada 

para o projeto preliminar. Exemplificando este parágrafo o fluxograma abaixo mostra 

os passos percorridos nesta fase. (BACK et al., 2008) 

d�
� s – Projeto conceitual 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

F����� 5 - Fluxograma da fase de projeto conceitual 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 78)  

f)ientação 

da equipe 

M
BE
GHB
JK
N
OE
HB
QB
N
OJ
RK
QB
ST
UK
EO
VK
N
OE
HB
QO
N
KJ
WO
HGE
X  

M
BE
GHB
JK
N
OE
HB
QB

p
ro

g
re

ss
o

 d
o

 p
ro

je
to

 

]+*)\*\)#

funcional 

C%$-'5.4'+

alternativas 

C%$-'5./%

seletiva 

A:#"0#./%

da 

concepção 

]+*\&%

inicial de 

segurança 

ghijkilmnhqj
rn
fornecedores

P)%-'++%+

de 

fabricação 

L0.4'+ #5)'$&0&#+ 

A5)%:#./% &#+ -%$-'5.4'+ A$#"0+' '-%$t^0-# 20$#$-'0)# 



18 

 

 

3.4 PROJETO PRELIMINAR 

Os trabalhos desta etapa geram o leiaute final, envolvendo as questões de 

segurança, dimensionamento, tipo do material e demais requisitos, analisando a 

viabilidade técnica. Para uma melhor visualização dos resultados da fase preliminar 

utilizam-se recursos computacionais, numéricos, analógicos que são definidos como 

protótipos virtuais, que servem como uma referência inicial para cálculos do 

equipamento.(BACK et al., 2008) 

   

duvw x – PROJETO PRELIMINAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F����� 6 - Fluxograma da fase de projeto preliminar. 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 80)  
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3.5 PROJETO DETALHADO 

A criação do protótipo, gera-se no do projeto detalhado, o protótipo construído 

que passará por testes, como de segurança ou de componentes de produtos. 

Paralelamente começa-se o manual de instruções e catálogo de peças, onde após o 

término de construção e testes do protótipo obtém-se um relatório do que foi 

desenvolvido, informando se há necessidades de mudanças ou se o equipamento 

está pronto. A Figura 7 mostra os passos a serem seguidos no projeto detalhado. 

(BACK et al., 2008) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7- Fluxograma da fase de projeto detalhado. 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 82)  
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4 MÉTODO PRODIP 

Com grandes exigências para projetos complexos e com um número pequeno 

de pessoas, precisam se de métodos e ferramentas que auxiliem no 

desenvolvimento de um equipamento ou produto, pois quando se planeja um 

equipamento, os trabalhos e os recursos necessários são empregados de forma 

mais eficiente.  O escopo é a primeira parte de um projeto que ocorre no 

planejamento, a partir dele são desdobradas outras etapas como o planejamento 

informacional, conceitual, preliminar, detalhado e os demais. 

4.1 PLANEJAMENTO DO PROJETO 

O planejamento inicia com uma carta de projeto, analisando qual produto será  

desenvolvido , a escolha é o escopo do produto ou seja é a definição do tipo 

característico que terá o produto. Para complementar o escopo do produto é 

necessário um escopo do projeto. 

O escopo do projeto inclui todo o trabalho para entregar o produto com  as 

características e funções especificadas. O termo escopo segundo PMI® apud Back 

et al.(2008) divide-se em: escopo de produto com características e funções que 

determinam sua aplicação e escopo de projeto com o trabalho desempenhado que 

deve gerar um produto com as definições estabelecidas. 

Figura 8 - Relação entre escopo do projeto e escopo do produto 

Fonte: (BACK et al., 2008)Adaptada 
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 A Figura 8 demonstra como estão unidos o escopo do produto e o escopo do 

projeto, onde na coluna do escopo do projeto são as ferramentas de como se chegar 

as especificações do produto e leiaute do produto, que são informações do escopo 

do produto. A seta indica a primeira parte a se fazer no escopo do projeto e qual 

informação ela resulta no escopo do produto, e a representação oval indica o 

segundo passo que através das informações levantadas no primeiro passo, utiliza 

uma ferramenta do escopo projeto para gerar o leiaute do produto que representa 

uma parte do escopo do produto. 

Valeriano (1998) define Escopo como resumo do projeto que permite 

entender sua finalidade, já para Vargas (2000), escopo é dividido em três partes: 

escopo funcional, características funcionais do produto, escopo técnico, padrões e 

normas a serem seguidas e o escopo de atividades que é o trabalho a ser realizado 

para desenvolver os escopos funcional e técnico. 

Outra descrição é: “[...]“ O escopo de um projeto passa por cinco fases de 

gerenciamento, iniciação, planejamento, definição, verificação e controle das 

alterações “[...].” (PMI 2000 apud BACK et al., 2008, p. 125) 

.A iniciação começa com informações de produtos similares, que resulta em 

um projeto resumido do projeto contendo descrição do produto restrições e 

premissas, que segundo Ramos (2011), restrições são as limitações que os meios 

intraprojeto ou extraprojeto e premissas são hipóteses; algo que se assume como 

verdadeiro no início do projeto devido às informações não serem ainda suficientes 

para afirmar os resultados. 

O planejamento de escopo começa a partir dos resultados da iniciação, onde 

por meio de ferramentas de análises são obtidas alternativas do produto, que visa 

obter o maior número de ideias viáveis para o projeto. Na análise o produto é 

decomposto, analisada sua função e feito o desdobramento da função qualidade. 

Definição de escopo: é responsável em dividir o trabalho em componentes 

menores, possibilitando avaliar melhor o tempo e recursos disponíveis além de 

fornecer as informações que possibilitam a medição e o controle do desempenho do 

plano. Kerzner, (2001) apud BACK et al., (2008) diz que uma ferramenta que auxilia 

esta parte do processo é a Estrutura de Desdobramento do Trabalho (EDT) que 

também é conhecida como Estrutura Analítica do Projeto (EAP) ou Plano 

Estruturado do Projeto (PEP), que procura definir as categorias responsáveis pela 
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execução, identificar os níveis do projeto e definir as tarefas ou atividades 

necessárias dentro de cada nível para que seja realizado, conforme exemplo da 

Figura 9 e do Quadro 1: 

³�������� ´µ��� D�
���¶·� 
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À��Á�Â 1 - Níveis típicos do desdobramento do trabalho. 

Fonte: (Kerzner, 2001 apud BACK et al., 2008, p. 128). 

 

 

Figura 9 - Exemplo parcial de estrutura de desdobramento do produto 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 128). 
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A verificação do escopo é a parte que verifica os atendimentos de requisitos e 

conclui a aceitação do escopo e por último o controle de alterações do escopo, onde  

são administradas as alterações que ocorreram e promove o entendimento das 

partes quando a necessidade de mudanças. 

Os itens que serão descrito nos próximos títulos referentes à geração de 

equipamentos ou produtos são baseados no livro de Projeto Integrado de Produtos, 

Planejamento, Concepção e Modelagem escrito por (BACK et al.,2008) e publicado 

pela Editora Manole. Para não tornar o trabalho repetitivo será feita a citação apenas 

quando tiver utilizado ideias de autores diferentes de (BACK et al.,2008) ou quando 

forem transcritas suas ideias, já que os demais princípios utilizados para esta parte 

do referencial teórico serão baseados no método desenvolvido por estes escritores, 

originado nas experiências do Núcleo de Desenvolvimento de Integrados Produtos 

(NeDIP),do departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). 

4.2 PROJETO INFORMACIONAL 

Visa auxiliar no processo de geração de produto, dando enfoque aos métodos 

e ferramentas, para direcionar e embasar a identificação de escolhas das ideias de 

máquinas que poderão ser projetadas. Nos levantamentos de ideias existem 

seleções de várias opções, não gerando uma visão clara da nova proposta. Sobre 

esse aspecto no decorrer deste capitulo serão abordadas as questões de definição 

de ideia, estrutura do processo de planejamento juntamente com as metodologias e 

métodos de apoio. 

4.2.1 Ideia do Produto 

Para o planejamento de uma máquina, é necessário o levantamento das suas 

informações estruturais e funcionais, que podem ser levantadas de forma textual, 

gráfica ou uma mescla de ambas visando o maior número de detalhes para gerar 
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uma ideia de fácil entendimento. A ideia de uma máquina é constituída de 

informações técnicas chamadas também de perspectivas tecnológicas, que atendem 

os requisitos e as necessidades levantadas aplicando as tecnologias disponíveis. 

Para auxiliar o planejamento do novo equipamento Sidén,J., Lindström, P., Pauli, 

M.(2000) apresentam modelo constituído de três bases principais processo, método/ 

ferramenta e gerenciamento. Descrito na Figura 10: 

F����� 10 -  Modelo genérico de planejamento de produto. 

Fonte: (SIDÉN,J., Lindström, P., Pauli, M., apud BACK et al., 2008, p. 167). 

F����� 11 - Principais atividades do processo de planejamento do produto. 

Fonte: (SCHACHTNER, 1999 apud BACK et al., 2008, p. 169).  
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Na Figura 10 o processo representado pelo número 1 que é elemento central, 

onde são as ideias são analisadas e alocadas conforme a importância, os métodos e 

ferramentas representado pelo número 2 são utilizados como suporte para as 

atividades responsáveis pelo tratamento das ideias. Necessitam ser alimentadas 

para gerar saídas adequadas ao desenvolvimento e por último o gerenciamento, que 

esta ligado as competências e a infraestrutura vendo se o produto escolhido atende 

as necessidades do consumidor ou ainda precisa ser melhorado. Como próxima 

etapa deve se fazer uma seleção da máquina ou ideia mais promissora 

determinando o projeto estabelecido, conforme situação exemplificada na Figura 11. 

Onde inicialmente se aceita o plano do produto, coleta-se mais informações tanto do 

produto quanto do mercado consumidor, posteriormente essas ideias levantadas são 

avaliadas por uma equipe de planejamento que prepara o produto e gera um plano 

de projeto que seja concebido a ideia. 

Um dos métodos que pode ser usado como ferramenta é descrito por Burr 

(1989) apud Back (2008), o key-needs, elaborado seguindo sete passos: 

a) etapa1: descrever os campos de pesquisa, usando a relação nos objetivos. 

b) etapa 2: levantamento de problemas para cada objetivo. 

c) etapa 3: apontar hipóteses das dificuldades de resolver os problemas 

d) etapa 4: descrever solução para os problemas. 

e) etapa5: discutir as soluções mais apropriadas. 

f) etapa 6: descrever as ideias mais atrativas 

g) etapa 7: Escolha da concepção final em forma descrita. 

A Figura 12 ilustrada logo a seguir mostra o método de forma mais ilustrativa e com 

exemplos permitindo o melhor entendimento  dos passos. A Figura já começa no 

segundo passo após a definição do tema abordado, que é a geração de problemas 

onde são sugeridos problemas relacionados ao tema inicial, depois sugestão de 

razões que é o levantamento de motivos pelos quais não são resolvidos os 

problemas sugeridos. Razões/soluções é descrever alternativas que podem 

solucionar cada problema. Geração de ideias, a partir das soluções apontadas, gerar 

ideias que possam solucionar o tema inicial, combinações de ideias, é o próximo 

passo onde se procura unir mais de uma ideia para resolver o problema, a ideia que 
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melhor se adaptar ao problema é escolhida no último passo que é a descrição de 

ideias. 

F����� 12 - Resultados típicos do método Key-needs 

Fonte: (BURR, 1989 apud BACK et al., 2008). adaptado 

4.2.2 Avaliação do Impacto da Tecnologia 

Em um contexto geral o impacto tecnológico auxilia a tomada de decisão de 

mudanças no cronograma e a analisar as situações adversas que podem ser 
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geradas com o uso da tecnologia. Existem alguns passos descrito por Carvalho 

(2007), que auxiliam nesta análise. Começam com a identificação dos impactos 

maiores e menores no ambiente, próximo passo é a avaliação de tais impactos 

destacando os mais importantes, por último a análise de quantificação dos impactos 

e seus benefícios. 

4.2.3 Especificação do Produto 

É fase de maior relevância no projeto informacional, onde se utiliza de 

metodologias que o planejamento do produto atenda as necessidades do usuário, 

essas necessidades são transformadas em requisitos do usuário e depois do projeto 

da máquina. Esse tratamento cria as especificações sobre qual o equipamento será 

concebido.  Conforme a Figura 13 a seguir: 

F����� 13 - Processo de transformação das necessidades dos usuários em especificações de                 
projeto 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 202). 

ÃÄÅnejamento do produto 

ÆÇÈÇÉÉÊËÅËÇÉ ËÌÉ ÍÉÍÎÏÊÌÉ 

ÐÇÑÍÊÉÊÒÌÉ ËÌÉ ÍÉÍÎÏÊÌÉ 

ÐÇÑÍÊÉÊÒÌÉ ËÇ ÓÏÌÔÇÒÌ 

ÕÉÓÇÈÊÖÊÈÅ×ØÇÉ ËÇ ÓÏÌÔÇÒÌ 

ÙÇÉÇÚÛÌÄÛÊÜÇÚÒÌ ËÅ ÈÌÚÈÇÓ×ÝÌ 
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Esse sequenciamento de passos agrega benefícios para melhor qualidade e 

precisão, reduz tempo e custo, desde que a saída encontrada para o problema seja 

definida de maneira correta, atendendo os requisitos do usuário ou organização 

interessada no equipamento. 

O levantamento das necessidades do usuário é a principal prioridade no 

levantamento das informações, as demais são desdobradas em sua função. Pelos 

conhecimentos de Back et al. (2008, p. 204) [...]”Essas necessidades são, 

geralmente, expressas numa linguagem natural e livre dos consumidores, sem 

nenhuma padronização de termos de classificações.” Devido a falta de padronização 

o planejador da concepção deve transformar esses atributos em uma linguagem 

mais adequada denominado requisitos do usuário, que são definidos de forma 

qualitativa, como exemplo podemos citar, rápido, seguro. 

Dos requisitos dos usuários surgiram os requisitos de projeto, onde são 

atribuídas as respectivas grandezas do equipamento, transformando, por exemplo, o 

requisito do usuário que era rápido, em rotações por minuto (rpm) ou metros por 

minuto (m/m), definindo as grandezas dos atributos, estas já podem ser 

dimensionadas, a partir do momento que  todos requisitos tem as suas respectivas 

grandezas definidas e mensuradas conforme a solicitação se obtêm as 

especificações de projeto, que visam atender as necessidades da empresa e serão 

a base para o desenvolvimento da máquina. 

Precisa-se seguir uma metodologia para uma especificação de produto 

atender as necessidades do contratante. Inicia-se com a apresentação do problema, 

que deve discriminar o tipo de projeto explicando se trata-se de um produto novo ou 

de uma melhoria de um produto já existente, se é a máquina será produzida em um 

único exemplar ou em larga escala. A identificação dos usuários segue como um 

próximo passo, identificando quais podem ser classificados como externos, 

intermediários e internos. Externos são as pessoas que utilizarão o produto, como 

no caso de um projeto técnico, os usuários seriam os operadores e o pessoal da 

manutenção. Os usuários intermediários são aqueles que fazem a divulgação, venda 

e distribuição do produto. Os internos são os responsáveis pelas atividades de 

planejamento do projeto. 

A ordem das necessidades dos usuários está aliada à qualidade do produto e 

a satisfação de quem vai utilizar a máquina. Para elencar os requisitos começa-se 
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analisando as necessidades de quem vai a utilizar, no uso produto levantam-se as 

relações de interação entre homem e máquina. Ainda dentro das elicitações das 

necessidades dos usuários existe o método de desdobramento da função qualidade 

ou método das matrizes, ������	� ��� Quality Function Deployment (QFD), na sua 

forma completa possui quatro matrizes, porém o alvo do presente estudo concentra-

se na casa da primeira matriz: a casa da qualidade.  (AKAO, 1990. apud BACK, 

2008). 

 

F����� 14 - Forma e principais elementos da casa da qualidade. 

Fonte: (BACK et al., 2008).  

O método do QFD não é um método de elicitação das necessidades 
propriamente ditas, mas é usado para a documentação e visualização das  
necessidades levantadas pelos métodos anteriormente descritos e como 
auxiliar no processamento das mesmas e suas transformações sucessivas 
em requisitos de usuários e de projeto, priorização dos requisitos de projeto 
e sua transformação final em especificações de projeto, como proposta na 
metodologia deste capítulo, ao preencher os sete campos da casa da 
qualidade(BACK et al., 2008, p.214) 
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Com as informações levantadas e geradas as necessidades, serão utilizadas 

como entradas no preenchimento campo I da casa da qualidade, que posteriormente 

serão adaptadas para requisitos de usuário. Transformação das necessidades em 

requisitos de usuários, as informações geradas nesta etapa refletem na modificação 

dos termos usados pelos usuários em uma linguagem mais técnica que simplificara 

o entendimento do desenvolvedor e servem para o preenchimento do campo II da 

casa da qualidade. Para continuar o preenchimento da casa da qualidade deve-se 

fazer um planejamento da qualidade desejada que é o item do campo V, criado para 

definir a real importância dos requisitos de usuário atribuindo um valor numérico 

atribuído pelo próprio desenvolvedor do projeto ou ainda pelo método de Akao 

(1990) apud Back (2008) � 	�
�volvedor pode responder a perguntas do tipo qual 

a importância do requisito? Ou ainda conversar com quem usará o equipamento 

antes de definir um valor mais apropriado, que deve ter uma escala de importância 

= 1 a 5 determinado pelo autor. O Quadro 2 mostra tipos de atributos usados.  

                                  (Continua) 
³��

�
 	� ��������
 u�������
 ³����Þ���
 

u�������
 ßÞ
���
 

àáâãäåâæçäèæèé
d�¶ê�
� �����¶ê�
� 	�
������ �
eficiência. 

ëìíåâåîäãäèæèé w������� 	� �
� 
ëïðéðäãäèæèé u���ência, estilo, cores. 
³��������	�	� ¼�e�
 	� �����
 � ��	�	ñ���
� 

òæðéâðéæóäçäèæèé I���¶·� ��

µ��� 	� ������½���� 

´������ô�¶·� 
u��	����� �
 ����
 �����
 	�
transporte e de comércio. 

o���stez 
����� 
�
µ��� ��
 ������
 	� ����
ambiente. 

I������ �������� 
u��	� � ����
 ��������
� �����¶·��
conservação. 

u�������
 	� ����� 	�
��	� 

õåâðæóäçäèæèé ö����¶·� �Þ��� � ���÷����� 

ëîóæçæóäçäèæèé
w�������� �Þ���� ���������
econômica e segura. 

øéâèæóäçäèæèé D� �Þ��� ��	� � �e��
�¶·��

Usabilidade dÞ��� �����¶·�� ����	�ô�	��

õæâðéâæóäçäèæèé ö����¶·� �Þ���� �Þ��	� � 
������ 

ùéãäãçæóäçäèæèé
���	���� ��������� ��
µ	��

recicláveis. 

À��Á�Â 2 - Atributos típicos de produtos industriais. 

Fonte: (Fonseca, 2000 apud BACK et al., 2008). Mudar colocar figur da pagina 217. Para explicar o 
método de akão. 
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                             (Conclusão) 
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���
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v���
 w���	�� 
�µ	�� ������ ��resentação e 

controle. 
u�����¶·� ö����� µ	��� 	� ������¶·�� 
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entrega. 
À��Á�Â 2 - Atributos típicos de produtos industriais. 

Fonte: (Fonseca, 2000 apud BACK et al., 2008, p. 216). 

Para preencher as próximas três colunas do campo V, serão atribuídos 

valores de 1 a 5 para , que são produtos de concorrentes e para   que é o 

equipamento que vai ser concebido, os valores são mensurados pelo desenvolvedor 

da ideia. O próximo valor será colocado na quarta coluna do campo V, que 

representa uma meta a qual se deseja atingir para o requisito a partir dos recursos 

disponíveis, definido como, plano de qualidade . Fazendo uma relação entre o 

valor atribuído ao plano de qualidade  e ao valor atribuído para o equipamento a 

ser de desenvolvido chega-se a uma taxa de melhoramento , 

demonstrado na Fórmula 1.  

                            (1)  

O fator de venda  é um atributo que recebe valores de 1,5; 1,2 e 1,0 que é 

igual a sem atribuição, fatores baseados na escala de Akao (1990) apud Back 

(2008), seria o próximo item, mas não será usado no presente estudo. Como 

informação final calcula-se o peso absoluto , e o peso relativo , as formulas 

(2) e (3) representam a maneira de se chegar aos respectivos valores.   

              (2) 
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               (3) 

A Figura 15 mostra as colunas do campo V a serem preenchidas conforme a 

descrição relatada anteriormente. 

F����� 15 – Campo V planejamento da qualidade. 

Fonte: (BACK et al., 2008) adaptada. 

Lembrando que os valores são atribuídos pelo desenvolvedor acerca do 

equipamento a ser desenvolvido. Para o preenchimento do campo III disposto 

verticalmente, precisa haver uma conversão dos requisitos de usuário em requisitos 

de projeto, que tem como função estabelecer parâmetros, funções, atributos, que 

normalmente serão acompanhados de uma unidade de medição e uma relação de 

qualificação (+ ou -), exemplo (+) precisão de posicionamento [mm] ou (-) peso da 
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máquina [g].Para auxiliar nesta tradução Blanchard e Fabrycky (1990) apud Back 

(2008), sugerem que sejam usadas perguntas relacionadas ao funcionamento, do 

tipo (capacidade, potência, faixa de operação, qual tempo diário de utilização etc.) 

Tais informações já irão definir algumas características da máquina. 

Após definir os requisitos de projeto, eles precisam ser classificados quanto 

as suas importâncias individuais, fase da criação do produto conhecida por 

priorização dos requisitos de projeto, essa atividade deve começar analisando a 

relação entre os requisitos de usuário e requisitos de projeto, essa relação pode ser 

forte = 5, média = 3, fraca = 1 ou nula, depende do quanto um requisito de projeto 

afeta um requisito de usuário, o valor desse relacionamento será utilizado preencher 

a parte central da casa da qualidade e ver se aquele requisito de projeto é realmente 

necessário e o quanto é necessário com a simples soma da coluna do campo IV. 
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À��Á�Â 3 - Atributos típicos de produtos industriais. 

Fonte: (Fonseca, 2000 apud BACK et al., 2008, p. 225). 

Posteriormente à análise entre as relações de requisito de usuário e de 

projeto é preciso fazer análise do relacionamento entre requisitos de projeto, que 

possui uma lógica de análise semelhante à priorização dos requisitos de projeto, 

porém o intuito é definir se há relação entre um requisito de projeto e o outro, e o 

quanto um influência o outro, esse nível de influência serve para preencher o campo 

VI, conhecido como “telhado” da casa da qualidade. A Figura 15 na sequência ilustra 

esta relação. 
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F����� 16 - Representação dos relacionamentos entre requisitos de projeto no “telhado” da 
casa da qualidade. 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 228) 

As definições das escalas de relacionamento seguem o seguinte critério, se 

um item for feito uma melhoria e essa alteração causar uma impactante mudança 

em outro requisito de forma a melhora-lo também, eles são ligados de maneira 

fortemente positiva, se a intensidade dessa mudança não for tão impactante, mas 

mesmo assim causar uma alteração positiva existe entre eles uma relação 

mediamente positiva. A ligação fortemente negativa é utilizada quando ao se 

melhorar um requisito, este afetar outros itens de maneira a gerar efeitos contrários 

como aumento de gastos, modificação no processo. Quando os efeitos da ligação 

anterior forem de intensidade menor a classificação fica sendo mediamente 

negativa. Se não há efeitos em um requisito quando se altera outro eles não 

0 a k " ^ $ % 
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possuem relação definido na casa da qualidade como relação em branco. A citação 

a seguir trás de maneira sucinta o propósito dos relacionamentos. 

“Em princípio,os relacionamentos obtidos têm o propósito de auxiliar na 
análise de compromissos entre as características de engenharia e com isso, 
verificar quais serão as implicações quando algum atributo do produto for 
alterado. Para que isso seja efetivo, o engenheiro devera comparar 
constantemente suas propostas de soluções com os relacionamentos 
constituídos no “telhado” ou memorizá-las o suficiente para que as soluções 
contemplem aqueles relacionamentos”(BACK et al., 2008, p. 230) 

Como cada requisito possui uma importância que precisa ser mensurada para 

desenvolver uma boa priorização dos requisitos Ogliari (1999) apud Back et al. 

(2008) sugere que seja seguidos os métodos de ordenação simplificada que é a 

soma dos valores  de relacionamentos das colunas da matriz do Campo IV utilizando 

a Fórmula (4): 

                     (4) 

Onde: é a soma dos valores , registrados nas colunas i e n, o número 

total de linhas da matriz ou numero de requisitos do usuário. A Fórmula (5) 

representa a classificação dos requisitos, que é o outro método proposto por ������� 

(1999) apud Back et al. (2008)  e se utiliza dos pesos das considerações de 

requisitos de usuário , e os valores , contidos entre requisitos de usuário e 

requisito de projeto para determinar as importâncias. 

        (5) 

Onde:  é o valor do requisito de projeto,  é o peso do requisito do 

usuário  é o valor dado para os relacionamentos  de requisito de projeto e  de 

requisitos de usuário, e  representa o total de requisitos de projeto. Conforme a 

experiência de Ogliari (1999) apud Back et al. (2008) �
 	��
 Fórmulas (4) e (5) 

apresentam classificação semelhante, e podem ter seus resultados colocados as 

linhas do Campo VII. 

Como penúltimo passo da metodologia de desenvolvimento de produto, é 

preciso fazer a conversão dos requisitos de projeto em especificações de projeto, 

que consiste em descrever de forma mais detalhada os requisitos de projetos, definir 

para cada requisito, grandezas passíveis de medição, verificar se a solução 
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planejada atenderá os objetivos e quais os efeitos negativos a solução planejada 

poderá acarretar. 

³��
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À��Á�Â 4- Apresentação das especificações de projeto do produto. 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 232). 

Como os itens devem estar dispostos na ordem decrescente, classificados de 

acordo as informações explanadas anteriormente. Para melhor apresentar as 

especificações anteriores utiliza-se a redação das especificações de projeto, as 

especificações de projeto para serem redigidas devem ser passíveis de aferição seja 

por exame, testes análise ou demonstração. As especificações devem sofrer ainda 

uma espécie de questionamento pelo desenvolvedor, do tipo: quais as 

consequências se não for utilizado àquela especificação? Se ela não apresentar 

consequências é por que ela não é necessária. Outro aspecto importante na hora de 

redigir as especificações é deixar claro o que é necessário e não como será 

realizado. 

Ao final deve se fazer considerações gerais sobre a escolha das 

especificações de projeto, analisando se a tecnologia está adequada, se não foram 

utilizados termos muito genéricos que não permitiram que se mensurem as 

especificações, ou uma especificação muito complexas que pode causar conflito 

entre as informações e ainda analisar se as especificações são suficientes, o 

Quadro a seguir mostra um modelo de Bahill e Dean (1997) apud Back et al. (2008), 

com possíveis itens que podem ser abordados. 
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            (Continua) 

I��� ³ategorias de especificações ³����Þ���
 �����
 

¹ w���	�
 � saídas  u
 �
��������¶ê�
 	� ���»��� ���
 ����


são aquelas que relacionam as entradas e 

as saídas de um sistema.

º ¼�������� u
 �
������cações de tecnologias indicam 

componentes que devem ou não ser 

usados.

I��� ³ategorias de especificações ³����Þ���s gerais 

s D�
������ v·� �
 �
��������¶ê�
 ��� 	�����

quantidades, qualidades, tempos e 

habilidades de desempenho.

x ³�
�� ³�
�� 	� �·� 	� obra, materiais e 

financeiros, ao longo do ciclo de vida.

¾ ¼�
�� 	� 
�
���� �
 ��
��
 	� ��������¶·� ��������

condições do ambiente e de aplicações de 

sensores e instrumentos de medidas.

¿ ���µtica da empresa u ���µtica da empresa leva a declarações de 

necessidade especificas.

7 ��Þ���� 	� ��P��� � ������ 
���� ���
������
 �

participação no mercado leva a diversas 

necessidades de custos e tecnologias.

8 ¸���������� 	� ���»��� ���»���
 	� ���	� ����� � ������e�	�	�

têm necessidades gerenciais diversas para 

o seu sucesso.

9 ö��M��ing we������� ��������µ
����
 ��� ����	�� ��


usuários, incluindo demandas ainda não 

declaradas pelos mesmos. 

¹0 �����

� 	� ��������� ´���

�	�	�
 	� 	�������
 �����

�
 	�

fabricação, níveis de precisão e menos 
poluentes.

Quadro 5 -Fontes típicas de requisitos de produtos industriais. 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 238-239).  
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                                       (Conclusão) 
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motivações para o seu desenvolvimento. 
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manutenção e de segurança
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exigências de normas e políticas do 

processo de desenvolvimento e uso do 

produto.

I��� ³ategorias de especificações ³����Þ���
 �����
 

¹x ö��� u�����e HÞ ���

�	�	�
 	� ������ �� ���
 �

normas, preocupações de comunidades, 

nome da empresa e possíveis prejuízos  

financeiros.
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podem resultar em necessidades a serem 

atendidas. 

¹¿ I���µ���
 ö����
 	�
�»�s dos usuários, em termos de 

estética e de prestígio, são difíceis de 

quantificar, mas devem ser analisados.

¹7 v�
� ����� ö����
 ���

�	�	�
 ·� 
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por se entender que sejam obvias e de 

senso comum.

¹8 L��
� ����
 �� ���»���
 	�

lei

u�½� de leis normas aprovadas, os projetos 

de leis e de normas devem ser objeto de 

busca de necessidades de usuários.

¹9 ³�
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e dos próprios usuários são as principais 

fontes de necessidade.

Quadro 5 -Fontes típicas de requisitos de produtos industriais. 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 238-239).  
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Com a definição das especificações, passo seguinte é escolher alternativas 

para atender as específições de projeto que será o tema abordado na parte de 

projeto conceitual. 

4.3 PROJETO CONCEITUAL 

O projeto conceitual apresenta como objetivo inicial, o levantamento das 

várias maneiras de se resolver um mesmo problema, possibilitando assim no 

decorrer do desenvolvimento combinar alternativas com o intuito de obter uma 

melhor formulação para a concepção da máquina. Para tal finalidade a parte 

conceitual orienta na geração de ideias para a criação de soluções criativas, que 

possui a seguinte definição “[...].w��	�-se por criatividade a habilidade dos 

membros da equipe de ter ideias novas e úteis para resolver o problema proposto ou 

sugerir soluções para a concepção de um produto [...]”.(BACK, 2008, p. 248) 

BACK (1983) elenca alguns aspectos que são utilizados nas gerações de 

concepções como preparação, esforço concentrado, afastamento visão seleção das 

ideias e revisão. Preparação é a definição usada para o ponto de partida das 

formulações de problemas, onde o enfoque principal é o levantamento de 

informações, para que isso seja possível é preciso de esforço concentrado, que terá 

como resultado o maior número de ideias possíveis sem se preocupar com as 

restrições. Quando surgem dificuldades para gerar soluções é necessário um 

afastamento temporário para ver se não está sendo utilizado um ponto de vista 

equivocado. Quando se retorna para a solução do problema, normalmente procura 

se resolver o mesmo partindo de uma visão ainda não adotada. Analisando os 

fatores positivos e negativos é feita a seleção das ideias, que depois de 

selecionadas passarão por um processo de revisão para serem avaliadas segundo 

as restrições de projeto. 

Para auxiliar no processo de criação de soluções ou ideias existem alguns 

métodos propostos, que podem ser classificados de várias maneiras diferentes, 

porém, para desenvolvimento de um equipamento serão abordados alguns desses 

métodos, que se encaixam dentro de dois grupos, chamados métodos intuitivos e 

métodos sistemáticos. 
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4.3.1 Métodos Intuitivos 

Existem uma infinidade de métodos intuitivos, porém os mais recomendados 

segundo Back et al. (2008), 
·� brainstormig; método de Delphi; analogias direta, 

simbólica e pessoal; método sinético e método da listagem de atributos. Os métodos 

citados serão descritos a seguir. 

4.3.1.1 Brainstorming 

Esse método foi desenvolvido por Alex F. Osborn em 1939, e tem origem 

inglesa (brain = cérebro e storm = tempestade), e consiste em reunir um grupo de 

pessoas, que formularam inúmeras ideias ou soluções a partir de um problema 

exposto, essas pessoas serão coordenadas por um líder que anotará as sugestões 

explanadas na reunião que deve ter duração máxima de 50 minutos. Nesse 

levantamento de possibilidades deve se levar em consideração a quantidade de 

alternativas acima da qualidade para em outro estágio fazer a seleção. Para 

complemento desse conceito de brainstorming Kaminski (2000, p.16 ) trás a 

seguinte definição: 

O brainstorming é a ausência total de crítica, ou seja, não deve haver 
inibição, por parte dos participantes, de apresentar suas ideias, por mais 
estranhas que pareçam; ao contrário, eles são estimulados a fazê-lo. Em 
um brainstorming, todos os participantes são encorajados a modificar, 
combinar ou melhorar as ideias apresentadas por outro membro. 

Um ponto convergente entre as definições de brainstorming é que os créditos 

e responsabilidades das ideias são do grupo e não de um único autor. 

4.3.1.2 Método Delphi 

Desenvolvido pela empresa Rand Corporation,1950, baseava-se na 

elaboração de um questionário, abordando o problema em questão, que era enviado 

por correspondência à diferentes especialistas que não tinham contato entre si, após 

o juízo feito pelo especialistas, era elaborada um segundo questionário visando 
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resolver as discordâncias e a seleção de uma das ideias levantadas na primeira 

etapa, a terceira e última etapa era a formulação do questionário final que era 

redigido após a devolução do segundo questionário e enviado aos especialistas para 

obtenção de um aspecto único para a solução do problema a Figura a seguir 

representa este ciclo, que se caso não chegar a um consenso na terceira etapa, 

será repetido até obter uma resposta igual dos especialistas.  
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ELABORAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS ESTRUTURADOS 

F����� 17 - Processo de desenvolvimento do método de Delphi. 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 257).  

4.3.1.3 Analogia Direta, Simbólica e Pessoal 

De acordo com Back et al. (2008) fazer analogias diretas com a natureza, a 

ficção, a história e demais áreas é uma forma muita criativa para encontrar soluções 

de concepção de equipamentos. Existem princípios da biologia e fisiologia que 

resolvem inúmeros problemas e bastam simples adaptações para utilizá-los, essa 

análise de sistemas naturais como o objetivo de inovar ou solucionar problemas é 

um dos termos da biônica. Existem alguns exemplos dessas aplicações como; o 

velcro idealizado a partir do carrapicho, o sonar dos golfinhos e morcegos, usados 

em aviões, que também tem sua estrutura baseada em pássaros, propulsão e 

]+5'-0#"0+*#+ 

consultados 

C%$�'-0^'$*%  

processado 
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direção de veículos aquático baseados na medusa que se deslocava por meio de 

jatos de água. 

Outra maneira criativa de geração de ideias é a analogia simbólica conhecida 

também pelo nome de palavra-chave, a utilização desse método inicia pela escolha 

de um verbo ou definição que represente o problema, para que desta escolha sejam 

sugeridos sinônimos permitindo analisar os problemas por diferentes ângulos, 

fazendo com que as opções de soluções abordem várias circunstâncias, o Quadro a 

seguir sugere um exemplo para a palavra cortar. A analogia pessoal difere das 

anteriores por que evolve um pouco da psicologia, pois para a geração de soluções 

dos problemas utiliza a emoção, sentimentos colocando-se no lugar do equipamento 

para tentar descobrir quais seriam as suas reações e a partir dessas informações 

apresentarem soluções. 

³����� (�������-chave) 

o�
��� D����� ³�
��har w������ 

D����� ¼����� D���	�� d����� 

o�
��� d�	�� ¼������� ³������ 

d�	�� d���� o����� D�
��
��� 

w
������� J����� v����� v������ 

À��Á�Â 6 - Palavras relacionadas a cortar, obtidas pela analogia simbólica. 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 259).  

4.3.1.4 Método Sinético 

O método que será descrito a seguir é baseado nos passos e Raudssepp 

apud Back et al. (2008), o termo é derivado da palavra inglesa synectics, que é 

utilizada para resolver problemas através do pensamento criativo (HOUASSIS e 

VILAR apud BACK et al., 2008). A utilização do método gira em torno do uso 

coordenado das analogias para a solução de problemas, a Figura mostra o 

sequenciamento dos passos que serão explicados.  Esquematizado no fluxograma a 

seguir. 
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F����� 18- Processo de desenvolvimento do método sinético. 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 260).  

 

Reconhecer o problema é o primeiro passo, que após formulado da origem ao 

Problema Como É Definido (PCED), que deve ser analisado e entendido pelo grupo 

ou o desenvolvedor, isso já representa a segunda etapa do método o Problema 

Como É Entendido (PCEE), esses dois primeiros passos são importantes para que 

sejam descartadas as hipóteses que dificilmente poderão ser implantadas. A terceira 

� – Analisar o problema - PCEE 

� – Aplicar analogias: questões evocativas - QE 

1 – Formular o problema - PCED 

 – Desenvolver a analogia identificada 

! – Comparar soluções 

com PCED e PCEE 

6 – Concluir a solução analógica – 

 concepção alternativa 
Z'�0+*)#) +%"\./%

alternativa

7 – Buscar soluções alternativas: 

mesmo QE, repetir passos 4 a 6, e 

nova QE ou analogia, passos 3 a 6. 
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parte é distorcer o problemas para se obter outros aspectos ainda não analisada, 

essa distorção utilizada é denominada uma Questão Evocativa (QE), que vai utilizar 

as analogias direta, simbólica e pessoal vistas anteriormente para auxiliar na 

resolução do problema, base para o quarto passo que nada mais é que o 

entendimento das implicações da analogia escolhida, após esse entendimento é 

feita a aplicação da analogia e verificado se ela supre as questões abordadas no 

PCEE e PCED respectivamente, representado como sendo o quinto passo. O sexto 

passo é particularizar todos os pontos possíveis para fazer uma avaliação. O sétimo 

passo é repetir as etapas a partir terceira para tentar revelar um PCEE e variar a 

analogia. 

4.3.1.5 Método de Listagem de Produtos 

Este método foi desenvolvido por Robert Crawford, da Universidade de 

Nebraska, que segue a metodologia de escolher um produto e dividir suas 

características para posteriormente descrever possíveis melhorias para cada 

quesito. (RAUDSEPP, 1983 apud BACK et al. 2008).Para elucidar essa aplicação o 

Quadro (6) mostra o exemplo de uma chave de fenda seguindo o método de 

listagem de produto para o surgimento das novas ideias. Este método representa 

uma das maneiras de se melhorar as características da máquina um pensamentos 

simples que consiste em descrever as partes do equipamento, para depois avalia-lás 

conforme suas características pra depois discorrer melhorias para as partes 

apanhadas como objeto de estudo, o exemplo no Quadro a seguir mostra um dos 

exemplos de aplicação baseado na melhoria de uma chave de fenda. 
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 	� ��� ����� ����� 	� ��	� u�������
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de fenda 

· Haste de seção circular 

· Cabo de madeira rebitada 

· Ponto chata 

· Acionamento manual 

· Torque aplicado por torção 

· Hast� ��� 
�¶·� ��e����� ���

substituído a seção circular para 
facilitar o acionamento com auxilio 
	� ����� ������ 

· � ���� 	� ��	���� ��� 
��
����µ	�

por uma haste de plástico, mais 
leve, mais segura e de melhor 
�
������� ��½������ 

·  � ��������� ����� ���


��
����µ	� ��� �� ����� ��½�����

com embreagem limitadora de 
torque nas parafusadeiras 
�	�
�����
� 

· u ���� ����� ����� �


variações de pontas para fendas 
simples, em cruz, Phillips e Allen.  

À��Á�Â 7 - Exemplo do método de listagem de atributos. 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 263).  

 

4.3.2 Métodos Sistemáticos de Geração de Concepções 

Assim como nos métodos intuitivos, os métodos sistemáticos possuem um 

grande número de modelos que podem ser aplicados para geração de concepções, 

modelos sistemáticos que seguem uma lógica sequencial e sistêmica para 

solucionar as indagações criadas. No segmento deste trabalho serão abordadas 

aspectos sobre 4 modelos: método da listagem de atributos, método da matriz da 

matriz morfológica; método da teoria de solução inventiva de problemas e 

engenharia reversa. 
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4.3.2.1 Método da Matriz Morfológica 

A matriz morfológica possui princípios parecidos com métodos anteriores, 

procura combinar soluções de diferentes elementos ou condições para gerar uma 

nova solução perante um problema existente. Para melhor entendimento Resin 

(1989) utilizou o método para desenvolver uma máquina com o objetivo facilitar a 

extração do mel, qual será abordada adiante em uma breve descrição do processo e 

passos que foram utilizados. Na extração do mel, a primeira etapa é retirar uma fina 

camada de cera o opérculo que protege os alvéolos do favo produzidos pelas 

abelhas e um Quadro, após retirado está camada dos dois lados o Quadro é 

encaminhado para centrifugação para a extração do mel. A prática mais comum é a 

ocupação e um garfo para a remoção da cera. As Figuras a seguir ilustram as 

ferramentas descritas. 

F����� 19 - (a) Quadro padrão, (b) Favo e (c) Ferramenta manual de desoperculação. 

Fonte: (RESIN, 1989, p. 265).  
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Após essa etapa da descrição do problema que é a utilização de um garfo 

para a remoção de cera, é levantado o conjunto de especificações do problema que 

seriam os seguintes: ser estacionária com acionamento elétrico, limpar a cera do 

favo simultaneamente em ambos os lados, ser de fácil regulagem, compatível com 

um padrão de Quadro, mas admitir alteração das dimensões, a alimentação precisa 

ser manual assim como a retirada, e o tempo de operação não deve ser maior que 

10 segundos. Para a resolução as informações apresentadas na primeira etapa será 

aplicado o método da matriz morfológica a qual apresenta uma sequência de 6 

passos. 

1° passo é tentar identificar como funcionará o processo e quais os critérios 

desse processo. Seguido com o exemplo da desoperculação tem-se as operações 

definidas da seguinte forma, introduzir o Quadro na máquina que representa a 

alimentação da máquina; fazer a retirada da camada de cera, desoperculação; 

controlar a espessura da camada que será removida; retirar o Quadro da máquina e 

recolher a cera. O 2° passo iniciar o preenchimento da matriz com as funções ou 

parâmetros gerados para o problema, e a partir das primeiras informações 

desdobrá-las em outras possíveis soluções para a mesma causa conforme o Quadro 

8 exemplifica utilizando o exemplo da concepção de uma máquina para 

desoperculação de favos de mel de (RESIN, 1989). O 3° passo é responsável para 

fazer o desdobramento das opções escolhidas no preenchimento da primeira coluna 

da matriz morfológica também exemplificada no Quadro 8, para fazer esta etapa, 

pode se recorrer a exemplos de mecanismos de outras máquinas ou há alguma das 

teorias abordadas neste trabalho como brainstorming, analogias entre outras. 

O 4° passo é abordado depois de construída a matriz morfológica, procurando 

intercalar as possíveis hipóteses levantadas em cada linha para se obter 

combinações que possam resolver o problema. A representação está no Quadro 9. 

Como na fase anterior surgem várias combinações, o 5° passo é feita a avaliação de 

e seleção das concepções, onde as escolhidas passaram por uma avalição 

seguindo um critério mais rigoroso para analisar a sua viabilidade que será 

apresentado mais adiante como parte deste trabalho. Uma vez selecionada a 

concepção entra-se no 6° passo que é estabelecer um leiaute e descrever a 

concepção que foi escolhida. A Figura 20 representa a escolha do exemplo da 

desoperculação dos favos de mel. 
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À��Á�Â 8 - Matriz morfológica para a concepção da desoperculação da desoperculadora de    
favos de mel . 

Fonte: (RESIN, 1989, p .267).  
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Quadro 9 - (A - esquerdo) Concepção com lâminas de movimento alternativo; (B- direito) 

concepção com lâminas articuladas e de movimento rotativo. . 

Fonte: (RESIN, 1989, p . 268).  

A B 
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F����� 20 - Vista da concepção escolhida. 

Fonte: (RESIN, 1989, p. 269).  

4.3.2.3 Teoria de Solução Inventiva de Problemas 

Método também conhecido como Teorija rezhenija Izobretatel’skisch zadach 

(TRIZ) que é um termo russo, foi desenvolvido por Genrich Altshuler em 1946, sobre 

condições como: ser um procedimento sistemático; orientar para a escolha da 

melhor alternativa entre várias; ser repetitivo e confiável, não depender de métodos 

intuitivos; usar conhecimento inventivo; ser de fácil entendimento do projetista. 

Baseado nas condições estabelecidas determinou como primeiro padrão a definição 

de um problema inventivo, que é aquele em que a solução gera novos problemas, 

citado um exemplo como, aumentar a capacidade de carga de uma máquina faz 

aumentar o peso dessa máquina, diminui sua agilidade e aumenta os custos, para 

resolver o problema teria que se usar uma solução inventiva em que mesmo 

aumentando a capacidade de carga isso não aumentaria seu peso e seu custo. 
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Peso, custo, agilidade e capacidade de carga são definidos por Altshuler como 

parâmetros de engenharia. Esses parâmetros do problema, peso e capacidade de 

carga são vistos como parâmetros conflitantes, e como definido no inicio soluções 

são inventivas quando resolvidas com parâmetros conflitantes ou colidentes. 

Altshuller em suas pesquisas evidenciou 39 parâmetros que estão presentes na 

maioria das melhorias de produtos gerados. 
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À��Á�Â 10 - Parâmetro de engenharia de Altshuller . 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 284). 

  Nos estudos realizados por MAZUR (1996), é apresentado que Atshuler nos 

anos de 1960 e 1970 dividiu as soluções em cinco níveis diferentes: nível um, 

seriam os problemas mais comuns definidos como rotineiros que não há 
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necessidade de se criar algo novo, nos quais 32% das patentes pesquisadas se 

enquadraram, no nível dois que representou 45% das soluções pesquisadas, são os 

melhoramentos de pequeno porte em equipamento já existentes, o terceiro nível é 

representado também pelo melhoramento em equipamentos existentes, mas são 

melhoramentos classificados como fundamentais que precisam do uso de 

parâmetros conflitantes para sua solução que representam 18% das pesquisas, o 

quarto nível são as soluções que geravam soluções novas, com a utilização das 

tecnologias básicas existentes, o último 1% representa o quinto nível que são as 

descobertas científicas raras. Outro padrão importante encontrado por Altshuler foi 

que as soluções descritas para resolver esses parâmetros da engenharia seguiam 

certos princípios, dos quais ele classificou 40, que ficaram denominados 40 

princípios inventivos. Mostrados no Quadro a seguir. 

                                                              (Continua) 

Y% P)0$-350% 0$:'$*0:% ,'*#"�#^'$*% ' 'D'^5"020-#./% 

1 
|'�^'$*#./%�
fragmentação

,0:0&0) % %ya'*% '^ 5#)*'+ 0$&'5'$&'$*' [\' +/% 2&-'0+ &'
desmontar; aumentar o grau de segmentação do objeto. 
Produtos modulares e dobráveis.

2 ]D*)#./%� )'^%./%
Z'^%:') %\ +'5#)#) \^# 5#)*' %\ 5)%5)0'&#&'
perturbadora do objeto; extrair somente a parte ou 
propriedade necessária. 

� '\#"0&#&' "%-#"
�') &02')'$*'+ 5#)*'+ &% %ya'*% )'#"0c#$&% &02')'$*'+ 
2unções; colocar cada parte do objeto sob as mais 
favoráveis condições para sua operação.

4 A++0^'*)0#
|\y+*0*\0) \^# 2%)^# +0^S*)0-# 5%) \^# #++0^S*)0-# %\
inverso; se um objeto é pouco assimétrico, aumentar o 
grau de assimetria.

5 C%^y0$#./%
C%^y0$#) $% espaço objetos homogêneos ou objetos 

&'+*0$#&%+ # %5')#.4'+ -%$*3�\#+d -%^y0$#) $% *'^5%
operações homogêneas ou contíguas.

6 U$0:')+#"0&#&'
;#c') %ya'*%+ &'+'^5'$�#)'^ ^F"*05"#+ 2\$.4'+ '� &'+*'
modo, eliminar a necessidade de ter outros objetos; usar 
oya'*%+ -%$:')+3:'0+� 

7 A"0$�#^'$*%
C%$*') \^ %ya'*% &'$*)% &' %\*)%d 5#++#) \^ %ya'*%
através da cavidade de outro. Antenas telescópicas, 

%ya'*%+ '^50"�&:'0+� 
À��Á�Â 11 – Princípios inventivos de Altshuller  apud  Mazzur 

Fonte: (MAZZUR , 1996). 
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                       (continua) 
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interagir com forças do ambiente, #')# ou 

�'*')%&0$h^0-#+� )0&)% %\ #')%2z"0-%+� 

9 C%$*)#-#*\#./% 5)'"0^0$#) 
A5"0-#) -%$*)#-ações prévias; criar um estado de pré-

*'$+4'+� *'$+4'+ )'+0&\#0+ %\ *\y%+ encamizados, de 

^%&% # )'&\c0) #+ +%"0-0*#.4'+ '^ +'):0.%�

10 A./% 5)S:0#
Z'#"0c#) *%&#+ #+ #.4'+ )'[\')0&#+ 5)':0#^'$*' %\ '^
parte; arranjar os objetos de modo a entrarem em ação 
em tempos e posições convenientes.

11 A*'$\#.4'+ 5)S:0#+ 
_$*)%&\c0) ^'&0&#+ 5)':'$*0:#+ 5#)# -%^5'$+#) # y#0D#
confiabilidade de um objeto. Reduzir as solicitações ou 
usar componentes em paralelo.

12 *+,./23456.:;.<:<4
`\&#) #+ -%$&0.4'+ &' *#" ^%&% [\' %+ %ya'*%+ $/%
precisem ser movidos para cima ou para baixo no campo 
potencial.

13 _$:')+/%
_^5"'^'$*#) # #./% %5%+*# #% '+5'-020-#&%d^%:') #
parte fixa e fixar a parte móvel; inverter a posição de 
objetos.

14 *=>4?2.<.6.<:<4
|\y+*0*\0) 5#)*'+ "0$'#)'+ %\ +\5')23-0's planas por 
curvas; formas cúbicas por esféricas; movimento linear 
por circular; usar a força centrífuga. 

1! ,0$#^0-0&#&'
;#c') % %ya'*% %\ +'\ #^y0'$*' +' #a\+*#)
automaticamente ao desempenho ótimo; se um objeto é 
imóvel, tornar móvel ou intercambiar. 

16 A./% 5#)-0#" %\ 'D-'++0:#
|e for difícil obter o valor exato de um desejado efeito, 
procurar um valor superior ou inferior que poderá 
simplificar consideravelmente o problema.

17 
`%:0^'$*% 5#)# $%:#
dimensão

|\y+*0*\0) % ^%:0^'$*% "0$'#) &' \^ %ya'*% 5%) \^
movimento em um plano; usar montagem de peças em 
múltiplos em vez de um plano.

18 U+% &' :0y)#.4'+ ^'-h$0-#+ 
{0y)#) % %ya'*%d #\^'$*#) 2)'[\V$-0# &' :0y)#.4'+d \+#)
ressonância; /;4p2@.A?:<2?4=; vibrações ultrassônicas 

'"'*)%^#�$S*0-#+�

19 A./% 5')0z&0-#
|\y+*0*\0) #./% -%$*3$\a por periódica ou pulsada: se já é 
uma ação periódica, variar a frequência; usar pausas 
entre impulsos para mudar efeito.

Quadro 11 – Princípios inventivos de Altshuller  apud  Mazzur 

Fonte: (MAZZUR , 1996). 
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                       (continua) 

20 C%$*0$\0&#&' &# #./% F*0"
Z'#"0c#) \^# #./% -%$*0$\#^'$*'� %$&' *%&#+ #+ 5#)*'+
de um objeto operam em plena capacidade; remover 
movimentos mortos intermediários.

21 �)#:'++0# )&50&#
]D'-\*#) %5')#.4'+ &#$%+#+ %\ 5')0�%+#+ # :'"%-0&#&'+
muito altas. Tirar toalh# &# ^'+# +'^ &'))\y#) 5)#*%+d
-%)*#) \^# 5'.# 2"'D3:'" 5%) 0^5#-*%�

22 
C%$:')+/% &' &#$%+ '^
benefícios

U*0"0c#) '2'0*%+ &#$%+%+ %\ 2'0*%+ #^y0'$*#0+ 5#)# %y*')
efeitos positivos; combinar fatores danosos  para eliminá-
los ou mitigá-los. 

23 B43?2:;.G453:aI2 
_$*)%&\c0) )'*)%#"0^'$*#./% '^ \^ 5)%-'++% %\ )':')*')
se já houver retroalimentação. 

�  `'&0#./%
U+#) \^ %ya'*% 0$*')^'&0&)0% 5#)# *)#$+2')0) %\ )'#"0c#)
uma ação; conectar, temporariamente, um objeto a 
outro fácil de ser removido.

25 K,32Tserviço 

;#c') -%^ [\' \^ %ya'*% +'a# automantenível e 
reparável; usar rejeitos de materiais e de energia do 
objeto para produzir a ação desejada. 

�6 Cz50#

U+# -z50# +0^5"020-#&# ' &' y#0D% -\+*%� $% "\�#) &'
objeto indisponível, complicado e frágil; substituir um

%ya'*% 5'"# +\# -z50# z5*0-# %\ 0^#�'^d \+#) '+-#"#
reduzida ou ampliada.

27 
U+% &' %ya'*% y#)#*% ' &'
vida curta

|\y+*0*\0) %ya'*%+ &0+5'$&0%+%+ ' &' "%$�# :0&# 5%)
objetos de baixo custo e durabilidade. Estes objetos 
podem ser descartados com facilidad'� 

28 
|\y+*0*\0./% &' ^'0%+
mecânicos

|\y+*0*\0) +0+*'^#+ ^'-h$0-%+ 5%) z5*0-%+� #-F+*0-%+ '
eletrônicos; usar campos elétricos, magnéticos ou 
eletromagnéticos para interagir com objetos; substituir 
campos.

29 
U+% &' 5$'\^&*0-# '
hidráulica

|\y+*0*\0) 5#rtes sólidas de objetos por gás ou líquido; 
usar a capacidade de compressão e de amortecimento 
dos mesmos.

30 
U+% &' 20"^'+ ' ^'^y)#$#+
flexíveis

|\y+*0*\0) #+ -%$+*)\.4'+ *)#&0-0%$#0+ 5%) #[\'"#+ 2'0*#+
de filmes ou membranas flexíveis; isolar o objeto do seu 

meio ambiente usando esses componentes.

31 U+% &' ^#*')0#0+ 5%)%+%+
U+#) %ya'*%+ %\ '"'^'$*%+ 5%)%+%+� 0$+')*%+ %\
coberturas; se o objeto já é poroso, preencher os poros 
com alguma substância útil, óleo em manc#is porosos. 

À��Á�Â 11 – Princípios inventivos de Altshuller  apud  Mazzur 

Fonte: (MAZZUR , 1996). 
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                    (Conclusão) 

32 `\&#$.# &' -%)

`\&#) # -%) &' \^ %ya'*% %\ '$*%)$%d #"*')#) % �)#\
de translucidez do objeto ou processo difícil de usar; 
usar aditivos coloridos para observa) %ya'*%+ %\
5)%-'++%+ &023-'0+ &' :')�

33 )%^%�'$'0&#&'
fya'*%+ [\' 0$*')#�'^ &':'^ +') 2'0*%+ &% ^'+^%
material ou materiais com propriedades idênticas. 

�  
,'+-#)*' ' )'-\5')#./% &'
partes

Z'a'0*#) %\ ^%&020-#) \^ '"'^'$*% &' %ya'*%� #5z+
completar sua função ou tornar-+' +'^ \+%d 5#)*'+
que se tornam sem uso devem ser automaticamente 
recuperadas.

35 
`\&#$.# &' 5#)h^'*)%+ '
propriedades

`%&020-#) % '+*#&% #�)'�#&% &' \^ %ya'*%�
distribuição de densidade, grau de flexibilidade, 
temperatura; usar pseudoe+*#&%+ %\ '+*#&%+
0$*')^'&0&)0%+�

36 `\&#$.# &' 2#+'
U+#) '2'0*%+ [\' %-%))'^ &\)#$*' ^\&#$.#+ &' 2#+'
de materiais; por exemplo, mudança de volume, 
dissipação ou absorção de calor.

37 ]D5#$+/% *S)^0-#

U+#) % '2'0*% &' 'D5#$+/% %\ -%$*)#./% -%^ % -#"%)d
usar materiais com diferentes coeficientes de 
expansão térmica, para acionar mecanismos ou 
deformar objetos.

38 U+% &' %D0&#$*'+ 2%)*'+

|\y+*0*\0) #+ $%)^#" 5%) #) '$)0[\'-0&% %\ #)
enriquecido por oxigênio; tratar um objeto no ar ou 
no oxigênio com radiação ionizante; usar oxigênio 
ionizado.

39 U+% &' #*^%+2')#+ 0$')*'+ 
|\y+*0*\0) % #^y0'$*' $%)^#" 5%) 0$')*'d )'#"0c#) %
processo em vácuo. 

 � U+% &' ^#*')0#0+ -%^5%+*%+ 
|\y+*0*\0) ^#*')0#0+ �%^%�V$'%+ 5%) ^#*')0#0+
compostos de características projetáveis. 

À��Á�Â 11 – Princípios inventivos de Altshuller  apud  Mazzur 

Fonte: (MAZZUR , 1996). 

Baseado nos Quadros 10 e 11 surgiu a primeira teoria da solução inventiva de 

problemas, que também segue uma metodologia de estágios, onde inicia com uma 

análise do sistema listando os recursos que podem ser itens físicos, processos ou 

informações relevantes ao sistema, classificados em recursos correntes, opcionais e 

de fantasia. Os correntes representam itens essenciais ao sistema. Opcionais são 

aqueles que podem ser aderidos ao equipamento, e os recursos fantasias, são 

provenientes da imaginação fazendo parte do projeto ainda de forma distante. 

Sucedendo a primeira parte de análise é preciso identificar e listar os parâmetros, 
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que constam na parte de análises. Temperatura, formato, potência, frequência, 

índice de inovação entre outros, identificando os parâmetros da engenharia, Quadro 

(10), para uma melhor visualização dos parâmetros de recursos, que podem ser 

relacionados no Quadro (12) 
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`Recursos do sistema: 
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`��������
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À��Á�Â 12 - Recursos do sistemas versus parâmetro de engenharia . 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 290). 

³��� 
���û��� �
 duas primeiras partes precisa-se fazer uma avaliação de 

quais benefícios ou malefícios as mudanças de parâmetros causam na concepção, 

para isso pode usar a matriz das contradições, colocando nas linhas da matriz a 

opções desejáveis e nas colunas as indesejáveis. Concluídas as três primeiras 

análises começa-se a verificação de quais são os parâmetros são conflitantes, 

resumindo quais seriam as reações indesejáveis que apareceriam com a 

modificação de um parâmetro no intuito de melhorar o projeto e quais os parâmetros 

não são conflitantes que ao alterá-lo não afetaria outros parâmetros. O último passo 

é se questionar se a ideia adota é a melhor, trazendo o melhor resultado, com 

menores índices de resultados indesejados melhorando consideravelmente os 

conflitos entre parâmetros contraditórios. A descrição feita por Back et 

al.(2008,p.291) diz o seguinte: 

Pelas pesquisas realizadas em patentes, Altshuller verificou que esses 
conflitos eram resolvidos adotando os princípios inventivos. Construiu então 
a matriz das contradições, na qual os números nas células referem-se aos 
respectivos princípios inventivos. Nessa matriz de contradições, as linhas 
são interpretadas como parâmetros, características ou atributos do sistema 
a serem melhorados, e nas colunas estão esses 39 parâmetros.  

Para melhor ilustrar a Matriz de contradições, Back et al.(2008) demonstra um 

exercício onde deseja-se um aumento da velocidade (parâmetro 9),com o objeto em 

movimento (parâmetro1) é o parâmetro conflitante, onde para aumentar a 

velocidade, o peso deve ser diminuído, usando o método inventivo para resolver 
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este problema podem ser utilizados os princípios inventivos: 2 (Extração, remoção: 

remover ou separar uma parte ou propriedade perturbadora do objeto; extrair 

somente a propriedade necessária); 13 (Inversão: implementar a ação oposta ao 

especificado; inverter a posição dos objetos); 28 (substituição de meios mecânicos 

por meios ópticos,eletrônicos etc.); 38 (Uso de oxidantes fortes: substituir ar normal 

por ar enriquecido).  
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����������  

�� ���� ��
objeto em 
movimento 

 

  
����� ¡

,34  
 ¡��¢�
38,28  ��� 

 �� ¡� 
6,32 

 £�¤��1
8,19 

¤��¤�
24,37 

 � ���� ��
objeto em 
repouso    

�¥���
29,35  

¤��30, 
13, 2 ��� 

 �� ��
17,15 

 � £�
35 

�� ����
, 35 

¤� ���¦����§��
do objeto em 
movimento 

�����
29,34    

����¢�
4  ��� 

¤����
26, 24 

�¢�24, 
26,16 

�¨�¨�
28,29 

¨� ���¦����§��
do objeto em 

repouso  
¤�� ��
40, 29    

�¢�¢�
10, 40 ���  £  

¤¥��¨�
7, 26 

�� ©��� ��
objeto em 
movimento 

 ��¢�
29, 4  

�¨����
18,4    ��� 

 �¤£�
26, 18 

�¨�¤¥�
28,33 

�¥� £�
34, 2 

£�©��� �� �ª«���
em repouso  

¤¥� �
14,18  

 £�¢� ¡�
39   ��� 

 �¤��
30, 18  ¤ 

�¥����
17,7 

¢� ¬���� ��
objeto em 
movimento 

 � £�
29,40  

��¢�
4,35  

��¢�
4,17  ��� 

 ¡� £�
4 

¤��¤¨�
16, 24 

�¥�£�  �
34 

��¬���� ��
objeto em 
repouso  

¤���¥�
19,14 �¡��¨ 

¤����
2,14   ��� 

 ��¢�
26  

¤��¤¢�
10,2 

¡�¬��������� 
 � ��
13,38  

�¤��¨�
8  

 ¡�¤¥�
34  ��� 

¤�¤¨�
27,16 �¥���  

�¥�®��¯� 
����
37,18 

����¤�
1,28 

�¢��¡�
9, 36  ��1 

�¡��¥�
15 

�����
36,37 ��� 

¤£�¤¢�
10,19  �¤� 

¤� ��
35,37 

���°�§�±��
pressão 

�¥�¤£�
37,40 

�¤� ¡�
10,18 

¤���¥�
36 

¤����
14,16 

�¥����
36,25 

�¥����
35,37 ��� 

 �¤£�
37 ¤�� ¨ 

�¥��¨�
35,37 

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 

¤£����¦��²����
e do objeto 

 £� ¤¥�
34,36 

 �¤£�
35,39 

���¡�
26,24  £ 

�¨���
13,16 £�¤£ ��� 

����¥�
37,28 

�����
24 

� ��¢�
28 

À��Á�Â 13 - Matriz de contradições . 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 292). 
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Back et al. (2008, p.292-293) conclui este assunto com o seguinte 

pensamento: 

[...]”o método dos princípios inventos, descritos anteriormente, é baseado na 
tecnologia, isto é, foi desenvolvido pela observação da prática de resolção 
de problemas descritos nos pedidos de patentes. Os princípios inventivos 
listados em cada célula da matriz das contradições não se aplicam a todo 
tipo de problema. Esses princípios eram os que mais apareciam como 
formas de resolver o respectivo conflito, em problemas dos mais diferentes 
domínios da tecnologia”[...]  

4.3.2.4 Engenharia Reversa 

Para Back et al. (2008) a Engenharia Reversa (ER) difere um pouco dos 

sistemas até aqui apresentados, diferente dos demais como a matriz morfológica 

que buscava novas concepções, ela faz um caminho inverso copiando ou 

analisando um equipamento já existente, que é o mesmo conceito de Lee & 

Woo(1998) apud Mury(2000). Mury(2000) também oferece uma ideia sintetizada do 

assunto dizendo que: a Engenharia Reversa parte de equipamentos já existentes e 

não de ideias concebidas, e a Engenharia Reversa de uma máquina resume-se á 

sua reprodução, que passa por cinco fazes típicas demonstrado no Quadro a seguir  

�����

� ���	������ w������� o����
� 

´���

�	�	� 

Ideia de um novo design 

Protótipo & teste 

Produto 

���	��� 

D�
������� 

Medição & testes 

Recuperação do design 

Protótipo & teste 

Produto ER 

Quadro 14 - Passos da engenharia reversa . 

 Fonte: (MURY 2000)adaptada. 

ß��M et al. (2008) cita algumas razões para se usar a engenharia reversa as 

quais serão mencionadas algumas que mais tem afins com este trabalho, como: 

analisar um equipamento para obter suas características positivas e negativas; um 

fabricante não produz mais o equipamento, conhecer os métodos de outros 

concorrentes. 
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4.4 PROJETO CONCEITUAL SELEÇÃO DA CONCEPÇÃO 

No projeto conceitual ocorre a escolha da melhor solução, aquela que atende 

aos requisitos do problema, que devem estar bem definidos para que a tomada da 

decisão possa ser a mais acertada possível. Essa decisão pode vir da avaliação dos 

futuros usuários, por atender os requistos, do projetista, pode ser escolhida por 

intuição, votada entre membros da empresa ou teste de protótipos. Estudos 

realizados por Mistree et al.(1995) apud Back et al.(2008), concluem que se o 

método for sistematizado ele passa por duas etapas: a primeira é fazer uma triagem 

ou separação, para identificar as soluções que mais atendem aos critérios 

estabelecidos para o problema, e a segunda etapa é outra triagem ordenando as 

possibilidades pela qualidade de cada uma das soluções. 

A primeira etapa da triagem é uma maneira de avaliação mais superficial do 

tipo: passa não passa, melhor ou pior. Na segunda etapa é definida uma nota 

valorativa comparando a outra concepção. Existem certas metodologias para o 

desenvolvimento das triagens, visando não somente a melhor seleção no final da 

fase conceitual, mas ao longo de toda a fase do projeto. A descrição e apresentação 

das concepções alternativas é um dos métodos de avaliação, a partir das 

metodologias estudas inicialmente com brainstorming, matriz morfológica, entre 

outras que podem gerar mais de opção construtiva, pode ser aplicada, o Quadro 15 

mostra a aplicação desta avaliação.                                                             (Continua). 
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�������	� 

Quadro 15 - Atividades do processo de avaliação e seleção da concepção do produto. 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 368) 
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Quadro 15 - Atividades do processo de avaliação e seleção da concepção do produto. 

Fonte: (BACK et al., 2008, p 368) 

 Aplicação e seleção dos critérios generalizados se encaixam na triagem das 

concepções que se deseja verificar a viabilidade de cada concepção separando as 
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boas das ruins.  Pela descrição de Back et al.(2008, p. 370) deve ser feito da 

seguinte maneira; 

Na apresentação e seleção do s critérios generalizados para o problema em 
estudo, recomenda-se que os mesmo sejam desdobrados ou que sejam 
definidos seus parâmetros de avaliação. O desdobramento tem por objetivo 
um melhor entendimento e visão do critério específicos para a segunda 
etapa do processo de ordenação e seleção da melhor solução. 

Os critérios mais adequados e o método de solução mais viável são definidos 

após confrontar os problemas. 

A escolha do método de triagem, pode ser feito aplicando o método de Pugh 

sugerido por Otto e Wood (2001) apud Back et al. (2008), que permite destacar as 

melhores soluções para a concepção, na coluna da solução de referência o valor é 

(0), para outras concepções, cada aspecto é comparado com o correspondente da 

solução de referência, se for melhor registra-se um sinal (+), zero(0) se for igual e 

um sinal negativo(-) se for pior. Exemplo do Quadro 16, método de Pugh. 
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XY 
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JK 
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À��Á�Â 16 - Método de Pugh 

Fonte: (BACK et al., 2008, p. 376) 
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uma perante a cada critério, recebendo um conceito de (+),(-) ou (0), permitindo 

separar as melhores das que podem ser descartadas. Na próxima etapa já com um 

número reduzido de seleções procura-se detalhar e reapresentar as concepções 

viáveis, para que seja feita uma criterização mais detalhada avaliado os subsistemas 
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e tecnologias envolvidas. A definição dos critérios específicos, é utilizada para a 

revisão dos critérios usados para uma possível melhora. 

Outro método usado na escolha pode ser o da valoração das seleções segue 

uma próxima etapa a de escolha do método de valoração das concepções, que 

utiliza as equações propostas por Sen (2001) apud Back et al.(2008), onde se tem 

, como valor da função utilidade da concepção alternativa ; tem também , 

sendo o valor atribuído ao critério  da concepção alternativa ,  é o peso da 

importância do critério , tem-se ainda  que representa o número de critérios 

específicos adotados e por ultimo = a , onde  é o numero de concepções 

utilizadas para a avaliação as Fórmulas (6), (7) e (8) respectivamente tratam todos 

os valores de critérios de forma similar, os valores de critérios menores que auxiliam 

mais que os maiores na função mérito total e a última se um critério tiver valor (0), a 

função utilidade total se anula, a Fórmula 6 é mais recomenda por Back et al. (2008), 

por ser mais simples e de menor custo. 

                (6) 

           (7) 

            (8) 

Determinação dos pesos dos critérios é outro método que pode ser usado na 

escolha das concepções, é feito em cima dos critérios de cada concepção, onde o 

projetista, determina um valor de 0 á 1 entre dois critérios pelo método de Stoll apud 

Back (2008), o qual um critério recebe 1 se for mais importante que o outro e 0 para 

o menos importante e se forem de mesma importância recebem 0,5 ambos,  o 

somatório dos valores de uma mesma linha gera um valor Si, conforme a Quadro 17 

abaixo exemplifica: 
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¼s ¹ 0 ¹ ¹ 0 0 º 0�¹ss 

¼x 0�¾ 0 0 ¹ 0�¾ ¹ º 0�¹ss 

¼¾ 0 ¹ ¹ 0�¾ ¹ 0 º�¾ 0�¹¿7 

¼¿ ¹ 0 ¹ 0 ¹ ¹ s 0�º00 

À��Á�Â 17 - Critérios de seleção. 

 Fonte: (BACK et al., 2008) 

u�	a nesta etapa se obtém os pesos absolutos wi, que o resultado da soma 

da linha dividido pela multiplicação entre somatório dos critérios da coluna  e o 

número de critérios n, como expressa a Fórmula (9) 

                                                                                                    (9) 

Valoração dos critérios; para esse método o primeiro passo é a determinação 

de uma escala que normalmente é de 1 a 5, onde 1 corresponde a satisfatório, 2 

regular, 3 bom, 4 muito bom e 5 excelente, estes itens são utilizados para critérios 

qualitativos. A análise das concepções deve-se levar em consideração a valoração 

das melhores concepções e fazer uma análise dos pesos dos critérios, obtendo 

assim os valores das função utilidade que ajudarão na escolha da melhor concepção 

para a solução do problema. 

ÃÄÅÆÇÄÅÈ ÉÊËÈÄÊÌÍÈ da Concepção  

ÎÊÆÅÏÐÊÆÑÄÅÈ 1 

ÒÓÔÕËÊÄ � 

ÖÈ× � 

ØÕÅÆÈ ÙÈ×   

ÚÛÜÓËÓÝÆÓ ! 

À��Á�Â 18 – Qualidade dos critérios. 

 Fonte: (BACK et al., 2008, p. 377). 

 Para encerrar está etapa aplica-se o Quadro da função utilidade mostrado a 

seguir, para saber qual será a concepção final escolhida que passará para a etapa 

preliminar. 
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ëì ) 

Þãíîæïèéã ð Concepção 2 

  

ÉÊËÈÄ
qualidade ñÓÏÈ 

ÉÊËÈÄ
qualidade ñÓÏÈ 

òóÜÅË ÄÓÔÕËÊÔÓ× 1���! ô( ) *(1...5) 1���! ô( ) *(1...5) 

ÒÓÔÕËÊÔÓ× ÄóõÅöÊ 

ØÓÝÈÄÓÏ Ý÷×ÓÄÈÏ
componentes

ÃÈÝÐÅÊÙÅËÅöÊöÓ 

òóÜÅË ÕÏÈ 

ÒÓÊõÄÈøÓÅÆÊ-

mento

ÚÏÆÇÆÅÜÊ 

ÉÊËÈÄ öÊ ÐÕÝÌÍÈ
utilidade  ù  ù  

ñÈÏÅÌÍÈ  1° posição 2° posição 

À��Á�Â 19 – Função Utilidade. 

 Fonte: (BACK et al., 2008, p. 380)Adaptada. 

Na função utilidade ocorre a multiplicação dos pesos dos critérios por um 

valor da qualidade determinado pelo projetista, resultando em um peso final dos 

critérios, que quando somados resultarão no valor da função utilidade, 

consequentemente definira como concepção escolhida a que tiver o maior valor da 

função. 

 Como objetivo deste trabalho é uma concepção mecânica de uma máquina 

de contagem de cartazes o capitulo a seguir abordará alguns pontos de teoria 

mecânica dentro da etapa preliminar. 
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5 PROJETO PRELIMINAR 

O projeto preliminar visa estabelecer o leiaute final do produto através do seu 

dimensionamento. Devido ao estudo se tratar de um projeto mecânico as 

ferramentas utilizadas dentro da fase preliminar serão as teorias relacionadas a 

mecânica . 

 

5.1 MECÂNICA 

A mecânica é definida como um ramo das ciências físicas que trata do estado 

de repouso ou de movimento de corpos sujeitos a ação de esforços, que são 

divididos em três tipos de estudos de mecânica, mecânica dos corpos livres, 

mecânica dos corpos deformáveis e mecânica dos fluidos. Este trabalho apresentará 

apenas algumas partes da teoria de corpos livres, que se subdividem em outras 

duas partes estáticas e dinâmicas. Estática refere-se ao estudo do equilíbrio de 

objetos em repouso ou em movimento com velocidade constante e dinâmica aborda 

os corpos em movimentos acelerados. Os princípios da estática surgiram antes de 

Cristo, podiam ser explicados utilizando medições de geometria e força. Os escritos 

de Arquimedes (287-212 a.C) já utilizavam os princípios de alavanca, os estudos de 

polia, plano inclinado e torção também são relatados em escrituras antigas, porém 

os princípios da dinâmica surgiram entre (1564 e 1642) com Galileu Galilei com as 

experiências do pêndulo, do corpos em queda e entre (1642 e 1727) com Isaac 

Newton que fundamentou as  leis do movimento com as conhecidas três leis de 

Newton  e a lei da atração da gravidade, leis que foram postuladas.(HIBBELER 

2005).  

As três leis do movimento de Newton, cuja a validade ocorreu por 

observações experimentais, essas leis aplicam-se a sistemas de referência não 

acelerado, primeira lei: um material em repouso permanece em repouso um material 

movendo-se em linha reta permanece e linha reta, ambos os fenômenos serão 

alterados se forem submetidos a uma força desequilibrada. Segunda lei: se uma 
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força desequilibrada (F) atua sob um ponto do material ele terá uma aceleração (a), 

que tem a mesma direção da força e grandeza diretamente proporcional ao material, 

se o ponto de aplicação da força for uma massa (m) tem: (HIBBELER 2005). 

            (10) 

Terceira lei de Newton: as forças mútuas de ação e reação entre dois pontos 

materiais são iguais, opostos e colineares. Lei de Newton de Atração da gravidade: 

existe uma força mútua (gravitacional) em quaisquer dois pontos materiais, no caso 

da Terra ela representa um ponto e o material o outro, que é a única intensidade 

gravitacional passível de medição que pode ser chamado de peso. Equilíbrio de um 

ponto Material para estar em equilíbrio um material precisa estar em repouso, onde 

para manter um objeto em equilíbrio é preciso que a primeira Lei de Newton seja 

atendida, a força resultante sobre um ponto do material deve ser igual a zero. 

(HIBBELER 2005). 

5.2 COMPONENTES MECÂNICOS 

Eixos servem para apoiar as peças de uma máquina, não transmitem 

momento de torção, são apenas sujeitos a flexão e se forem demasiadamente curtos 

são chamados de pino. Eixos árvore servem para a transmissão do movimento de 

rotação e sofrem a solicitação de um esforço de torção. (NIEMANN 2002) 

Engrenagens são usadas para transmissão de movimentos tantos em eixos 

paralelos como em eixos, diferem-se pela transmissão de força sem deslizamento, 

são de pequenas manutenções, porém geram mais ruídos, existem vários modelos 

de engrenagens para a transmissão de movimento. Transmissão por engrenagens 

frontais ou cilíndricas são utilizadas entre eixos paralelos, seu rendimento gira entre 

96% e 99% e rotações de até 100000 rotações por minuto (rpm). Transmissão por 

engrenagens cônicas são empregadas para eixos concorrentes, para relação de até 

6 multiplicações. Transmissão por engrenagens cônicas descentradas são utlizados 

para eixos reversos com uma pequena distância entre os eixos, são de baixo ruído, 

porém o rendimento é menor e o aquecimento é maior. Transmissão por parafuso 
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sem fim, também são aplicadas a eixos reversos, porém com uma multiplicação de 1 

a 100 estágios, com um rendimento de 45% a 97%, o rendimento diminui conforme 

aumentam as multiplicações, utilizadas em potencias de até 1000 CV, com torque na 

roda de até 25000 mkgf e rotação de 30000 rpm. Transmissão por engrenagens 

cilíndricas helicoidais cruzadas, são para eixos reversos com relação de 

multiplicação de 1 á 5 aproximadamente.(NIEMANN 2002) 

F����� 21 - Engrenagem cilíndrica. 

Fonte: (NIEMANN 2002) 

 

F����� 22 - Engrenagem cônica. 

Fonte: (NIEMANN 2002) 

F����� 23 - Engrenagens helicoidais. 

Fonte: (NIEMANN 2002). 
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F����� 24 - Engrenagens cilíndricas. 

Fonte: (NIEMANN 2002). 
 

As Figuras 21, 22, 23 e 24 demonstram alguns modelos de engrenagens 

utilizadas em transmissão de movimentos. 

Transmissão por correia são utilizadas tanto para eixos reversos quanto para 

eixos paralelos, são silenciosas possui rendimento entre 95 e 98%, possui 

escorregamento entre 1 e 3% na transmissão de força  e possuem vida útil menor do 

que a das engrenagens. Podem ser planas ou em “V”, as planas pode ser usadas 

em transmissão de até 2200 cv, com rotações até 18000 rpm, torques de até 17500 

mkgf e distância entre eixos de até 12metros. Perfil “V” são para valores de 

potências até 1500 cv, 2150 mkgf. (NIEMANN 2002). A Figura 25 demonstra um 

modelo de correia perfil “V” e outra plana. 

F����� 25 – a) Correias perfil “V”. b) Correia plana. 

 Fonte: (NIEMANN 2002). 
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5.3 CINEMÁTICA 

A cinemática é o elemento da mecânica que estuda o movimento dos corpos, 

se preocupa com os efeitos por eles sofridos e não considera suas causas. A 

cinemática descreve a posição, a velocidade e a aceleração dos corpos em cada 

instante do movimento. Quando um objeto está em movimento, isto significa que sua 

posição está mudando com o passar do tempo, essa mudança de posição dos 

corpos ao longo do tempo acaba por definir trajetórias do movimento. As relações da 

cinemática de maior uso prático são aquelas dadas para trajetórias retilíneas e 

circulares, notadamente as do movimento retilíneo uniforme (MRU) e do movimento 

circular uniforme (MCU), ou seja, aqueles de velocidade constante. O transporte 

(movimento) de uma carga por uma correia transportadora é um exemplo de MRU, 

se marcarmos um ponto de referência (referencial) e a partir dele medir a posição da 

carga (s) e o tempo (t), pode-se descrever a trajetória retilínea da carga, prevendo 

onde ela estará depois de certo tempo e quando chegará ao seu destino. (CEFETES 

[200-?]). 

 

F����� 26  – Trajetória retilínea de uma carga. 

Fonte: (CEFETES [200-?]) 

Usando o exemplo da correia transportadora pode-se definir a velocidade 

linear, v, como a razão entre a variação do espaço percorrido, ∆s, e o tempo 

utilizado, t, para percorrer esta distância ∆s. No Sistema Internacional (SI), a unidade 

usada para o espaço percorrido é o metro [m], para o tempo é o segundo [s] e para 

a velocidade linear é o [m/s], que pode ser calculado pela Fórmula 11. (CEFETES 

[200-?]). 
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                                                                                                        (11) 

O MCU é para Melconian (2004) um material qualquer formando uma 

trajetória circular de raio “r”, apresenta uma variação angular (Δφ) em um período de 

tempo (Δt). A relação entre (Δφ) e (Δt) define a velocidade angular do movimento 

expressado na Fórmula 12. As unidades mais comuns para o número de rotações n 

são: rotações por segundo (rps) e o rotações por minuto (rpm). O rps e o rpm não 

pertencem ao SI, porém, seu uso na pratica de mecânica é constante. 

                                                                                                        (12) 

ω= velocidade angular [rad/s]. 

Δφ= variação angular [rad]. 

Δt= variação de tempo[s]. 

Para obter uma relação entre os ω= velocidade angular [rad/s]. e rotações por 

segundo (rps) aplica-se a Fórmula 13, e para uma relação entre ω= velocidade 

angular e rotações por minuto (rpm), aplica-se  a Fórmula 14. (CEFETES, [200-?]). 

(13)

                                                                             (14)                                

5.4 RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 

Existe outro fator no movimento circular chamado relação de transmissão, 

que Paladini (2012) define como sendo a proporção de rotação entre os eixos 

girantes distintos, essa relação de transmissão pode ser representada com a letra “i” 

ou “RT”. Uma relação de transmissão pode multiplicar ou reduzir uma rotação. Para 

determinar uma redução ou multiplicação precisa saber qual eixo produz o 

movimento e qual apenas é movido. Para multiplicar a rotação, a polia motora, a que 
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produz o movimento, precisa ser maior que a polia movida, já para reduzir a rotação 

aplica-se a situação inversa a da multiplicação, como demonstrado na Figura abaixo. 

F����� 27 – a) Aumento da Velocidade b) redução de velocidade. 

Fonte: (PALADINI, 2012) Adaptada. 

Para saber na circunferência qual o espaço percorrido é representado na 

Fórmula 15, onde D é o diâmetro externo. Simplificando a Fórmula 14 pode se obter 

o rpm pela Fórmula 16. E a Fórmula 17 representa o cálculo de redução. (PALADINI, 

2012). 

                                                                                                     (15) 

                                                                                                        (16) 

                                                                                                     (17) 

Onde: D é o diâmetro e n é a rotação as demais seguem os padrões das 

fórmulas anteriores 
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5.5 CÁLCULOS DE VOLUME 

O volume de um objeto é a medida que representa o espaço por ele ocupado. 

Pode ser citada como exemplo um cubo sólido, em que o seu volume é dado por 

base x altura x largura ou L x L x L onde L é o comprimento da aresta do cubo. O 

conceito de volume aplica-se somente a geometrias com três dimensões, sendo o 

volume nulo para Figuras com duas ou uma dimensão. (E-ESCOLA 2008). A Cestari 

([20--?]) apresenta as alguns exemplos de Fórmulas para cálculos de volume 

conforme o modelo geométrico, demonstradas no Quadro a seguir. 

     

            

ú
û

(18) 

ú
ü

(¹9) 

 
 

ý (º0) 

 
 

Quadro 20 – Fórmulas de volume. 

Fonte: (Bareta, [2008?]) 
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5.6 TORÇÃO 

A solicitação de um eixo em relação ao seu eixo longitudinal é denominada 

torção e o momento aplicado é chamado de torque ou momento torçor. Essa 

situação é comum em eixos que transmitem potência exemplos de barras em torção: 

Hastes, eixos, eixos propulsores, hastes de direção e brocas de furadeiras. 

(NORTHON 2000). A Figura 27 ilustra a ação do momento torçor. 

F����� 28 -Barra submetida a torção pelo torque T1 e T2. 

Fonte: (NORTHON 2000). Adaptada. 

A deformação e a tensão de cisalhamento variam linearmente com o raio r, 

tendo seus valores máximos na superfície do eixo. O momento torsor de todas as 

forças em relação ao centroide da seção transversal é representado pela Fórmula 

17, onde JP é o momento de inércia polar da seção transversal, igual a . 

               (21) 

Para uma seção circular o momento de inércia polar com relação aos eixos 

que passam pelo centroide é o JP, mostrado no Quadro a seguir, onde d é o 

diâmetro da secção transversal. 

Para uma seção circular o momento de inércia polar com relação aos eixos 

que passam pelo centroide é o JP, mostrado no Quadro a seguir, onde d é o 

diâmetro da secção transversal. 
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v��¶·� ö����� 	� �½rcia polar (Jp) 

   (22)  

þ ÿ (23) 

þ (24) 

À��Á�Â 21 – Fórmulas de volume. 

Fonte: (Bareta, [2008?]). Adaptada 

Da Fórmula 20 tem se então: 

                                                                                                         (25) 

Onde:  = tensão de cisalhamento;  

           = torque;  

           = módulo de rigidez. 

 

A Fórmula 25 demonstra que o ângulo de torção por unidade de comprimento 

é diretamente proporcional ao momento torsor e inversamente proporcional ao 

produto , conhecido como módulo de rigidez à torção do eixo. Portanto se na 
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equação da tensão máxima de Cisalhamento o  for substituído teremos a Fórmula 

19. 

                                                                                                        (26) 

Onde:  = tensão de cisalhamento;  

           = torque;  

          = raio; 

           = momento de inércia.        

5.7 DIMENSIONAMENTO PELA POTÊNCIA 

Nos projetos de máquinas, o diâmetro do eixo muitas vezes deve ser 

calculado partindo-se da potência que deve transmitir. O trabalho efetuado pelo 

torque (T) numa rotação do eixo que é (2pT) e o trabalho efetuado por minuto é 

(2p nT) , onde n é a rotação por minuto (rpm) do eixo. Recordando que um cavalo 

vapor (CV) é igual a 75 Kgf/s, obtém-se a potência N, em cavalo vapor na expressão 

seguinte onde T é medido em Kgf cm, N em cavalo vapor (cv) e n em rotações por 

minuto (rpm): 

                                                                            (27) 

                                                                                                (28) 

Onde: = potência; 

        = rotação; 

 = torque. 

 



7� 

 

 

5.8 MOLA 

Elemento com alta capacidade de flexibilidade (grande facilidade para se 

deformar). Em sistemas com parâmetros concentrados, considera-se que: a mola 

possui massa desprezível, ou terá a mesma concentrada na massa do sistema o 

que conduz a modelos matemáticos mais simples. São divididas em dois tipos: 

translacionais ou torcionais. Mola translacional resiste ao deslocamento relativo 

translacional e Mola torcional: opõe-se ao movimento relativo angular. O 

deslocamento relativo angular provoca na mola um torque de restauração. A Figura 

26 mostra a diferença entre as duas classes.(UNIOESTE, [2003?]) 

F����� 29 – Mola de compressão e mola de tração. 

Fonte: Generoso (2009). Adaptada 

Existem ainda algumas instruções de cuidados ao ser usado uma mola em 

um projeto como: assegurar a perpendicularidade das molas para suportar a 

compressão das superfícies, aplicar um mínimo de pré-carga de 5% do comprimento 

livre, não comprimi-las além da deflexão máxima, não exceder uma temperatura de 

trabalho de 250 ° C. Até 120 ° C não ocorre redução significativa de carga, para 

além desta temperatura uma perda média de 1% para cada 40 ° C deve ser 

considerada. (POLIMOLD, 2006). 

De acordo com Generoso (2009) existem alguns modelos de molas para 

serem aplicadas conforme cada situação, as mais usadas são as molas helicoidais 

cilíndricas, que apresentam grandes deformações no seu regime elástico, ou seja, 

retornam ao seu estado normal quando a carga é retirada, este tipo de mola divide-

se em três modelos: molas de compressão que atuam no sentido de empurrar e tem 

espiras separadas para que seja possível comprimi-las. As molas de tração são 

similares as de compressão, porém suas espiras são próximas ocorrendo o 

afastamento quando submetidas a forças externas e precisam de extremidades 
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especiais para serem utilizadas, chamadas de ganchos, mas podem ter diversos 

formatos. A Figura 29 demonstra os dois exemplos de tração e compressão.   

F����� 30 – Mola de compressão e mola de tração. 

Fonte: Generoso (2009). Adaptada 
 

De = Diâmetro externo 

D = Diâmetro médio 

d = Diâmetro do arame 

di = Diâmetro interno 

p = Passo 

Lo = Comprimento livre 

Na = Número de espiras ativas 

 = Angulo de hélice. 

   H = Altura total. 

  h = comprimento inicial. 

A terceira são as molas de torção que quando submetidas a esforços de uma 

carga qualquer tendem a enrolar ainda mais suas espiras. As forças que atuam 

sobre a mola de torção atuam perpendiculares ao seu eixo, diferentemente das 

molas de tração e de compressão onde a força segue a mesma direção do eixo. As 

molas helicoidais de torção possuem extremidades em forma de alavanca onde é 

aplicada a força, exemplificada na Figura 30. 
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F����� F� – Mola de compressão e mola de tração. 

Fonte: Generoso (2009). 
 

5.9 LEI DE HOOKE 

A lei de Hooke descreve a força restauradora que existe em diversos 

sistemas quando comprimidos ou distendidos chamada de força elástica. Qualquer 

material, sobre a atuação de uma força, sofrerá uma deformação, que pode ou não 

ser notada. A lei de Hooke é a lei da física relacionada à elasticidade de corpos, que 

serve para calcular a deformação causada pela força exercida sobre um corpo, de 

maneira que a força é igual ao deslocamento sofrido, multiplicado pela constante da 

mola ou do corpo que sofrerá deformação. (UFJF, 2012) 

F����� 32 – a) Mola natural b) Mola comprimida c) Mola tracionada 

Fonte: UFJF (2012). Adapatada 
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Na Figura 31 o exemplo (a) mostra uma mola com comprimento natural r0. Se 

esta for comprimida até um comprimento r < r0, a força F ocorre no sentido de 

recuperar o comprimento original, mostrado na situação (b). Caso a mola seja 

esticada até um comprimento r > r0 a força F terá o sentido mostrado na situação 

(c). Em todas as situações a força F é proporcional à deformação r definida como Δr 

= r - r0, onde r0 corresponde ao comprimento natural da mola. Essa representação 

demonstra que, no regime elástico há uma dependência linear entre F e a 

deformação Δr, ou seja essa situação é representada pela fórmula: 

                   (29) 

Onde k é a constante de proporcionalidade denominada de constante elástica 

da mola, Δr o deslocamento e Fel a força (elástica). A Fórmula 29 representa a lei de 

Hooke. O sinal negativo indica o fato de que a força F tem sentido contrário ao 

deslocamento. A unidade da constante elástica da mola no Sistema Internacional é 

N/M. Se a força for para comprimir ou esticar a mola for um peso, iguala-se a 

Fórmula 29 a Fórmula 10, obtendo o seguinte resultado. (USP, 2012). 

                                                                                    (30) 

Logo: 

                                                                      (31) 

5.10 MOTORES 

Motor elétrico é um instrumento destinado a transformar energia elétrica em 

energia mecânica. O motor de indução é o mais empregado de todos os tipos de 

motores, por combinar as vantagens da utilização de energia elétrica, baixo custo, 

facilidade de transporte, limpeza, simplicidade de comando, por sua construção 

simples e grande versatilidade de aplicação as cargas de diferentes exigências e 

melhores rendimentos. Os tipos mais comuns de motores elétricos são: motores de 
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corrente contínua ou motores CC, que possuem custos mais elevados, precisam de 

uma fonte de corrente contínua, ou de um dispositivo que converta a tensão 

alternada comum em contínua. Podem funcionar com velocidade ajustável entre 

amplos limites e se prestam a controles de grande flexibilidade e precisão. São 

empregados apenas em casos em que os benefícios compensaram sua aplicação. 

Motores de corrente alternada ou motores CA são os mais utilizados por usarem a 

energia elétrica fornecida pela rede, normalmente em corrente alternada. (WEG, 

2010).   

Os principais tipos são: motor síncrono que funciona com velocidade fixa, sem 

interferência do escorregamento, utilizado normalmente para grandes potências 

(devido ao seu alto custo em tamanhos menores ) e motor de indução, normalmente 

com uma velocidade constante, que varia ligeiramente com a carga mecânica 

aplicada ao eixo. A sua grande simplicidade, robustez e baixo custo, e o motor mais 

utilizado de todos, sendo adequado para quase todos os tipos de máquinas 

acionadas Atualmente e possível o controle da velocidade dos motores de indução 

com o auxilio de inversores de frequência. (WEG, 2010).  

Os critérios mais adequados para Augusto e Chabu (2012), para dimensionar 

um motor elétrico são baseados em: 

a) dimensionamento pelo critério da potência eficaz; 

b) dimensionamento pelo critério do conjugado máximo do motor; 

c) dimensionamento pelo critério dos conjugados e resistentes de partida; 

d) dimensionamento pelo critério de tempo de aceleração; 

e) dimensionamento pelo critério da potência  disponível. 

O estudo realizado neste trabalho é voltado para um equipamento mecânico, 

fazendo com que o estudo da teoria seja voltado para o critério do conjugado. 

O conjugado C (torque ou momento) é a medida do esforço necessário para 

girar um eixo. Para definir a força necessária para girar um eixo não basta definir a 

força F empregada, precisa-se também dizer a que distância D do centro eixo até a 

força aplicada. O esforço medido pelo conjugado vale: (WEG, 2010). 

                 (32) 
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O critério de dimensionamento pelo conjugado máximo do motor o fator que 

deve ser considerado é que em certas vezes o conjugado da carga é maior que o 

conjugado do motor, por isso para este critério precisa-se considerar um fator de 

segurança de 20% maior do conjugado do motor em relação a maior carga 

resistente. (AUGUSTO; CHABU, 2012).  

                                                                                (33) 

Onde: = conjugado máximo do motor; 

         = conjugado resistente máximo. 

Nos conceitos da WEG (2010) a energia mecânica é aplicada sob a forma de 

movimento rotativo, a potência desenvolvida depende do conjugado C e da 

velocidade de rotação n. A unidade usada no Brasil para mensurar a potência (P) 

mecânica é o cv (cavalo-vapor), equivalente a 0,736 kW (unidade de medida 

utilizada internacionalmente para o mesmo fim ).As relações entre potência e 

conjugado são definidas pela fórmula: 

                                (34) 
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  6 METODOLOGIA 

O capítulo metodologia vai descrever os passos que serão utilizados no  

desenvolvimento do trabalho seguindo o estudo realizado no referencial teórico, de 

modo a deixar mais claro o sequenciamento das atividades que serão abordadas.  

6.1 APLICAÇÃO MÉTODO PRODIP  

A representação gráfica do modelo do processo de desenvolvimento 

integrado de produtos – PRODIP de Romano (2003), Figura (2) é a representação 

geral dos critérios que serão utilizados, abordando as fases do planejamento do 

projeto, projeto informacional e o projeto conceitual. 

6.1.1 PLANEJAMENTO DO PROJETO 

O processo para o planejamento da concepção mecânica do equipamento 

iniciará com a escolha do equipamento a ser concebido que é o escopo do produto. 

Está etapa será realizada fazendo um levantamento na empresa para ver qual setor 

precisa de um equipamento mecanizado. Após está etapa será aplicado o escopo de 

projeto que são os planejamentos informacional, conceitual e preliminar utilizados 

como ferramentas para gerar as especificações e leiaute da máquina. 

6.1.2 PLANEJAMENTO INFORMACIONAL 

Planejamento informacional inicialmente será feito um levantamento textual 

baseado no método Key-needs deBurr (1989) apud Back (2008), que é sequenciado 

da seguinte maneira: 
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a) etapa 1: palavra chave da pesquisa 

b) etapa2: descrever os campos de pesquisa, usando a relação nos objetivos. 

c) etapa 3: levantamento de problemas para cada objetivo. 

d) etapa 4: apontar hipóteses das dificuldades de resolver os problemas 

e) etapa 5: descrever solução para os problemas. 

f) etapa 6: discutir as soluções mais apropriadas. 

g) etapa 7: descrever as ideias mais atrativas. 

Após o levantamento de ideias será realizado as especificações do produto, 

que iniciará com um levantamento das necessidades que setor apresenta gerando 

informações expressas em uma linguagem natural, que depois receberá um 

tratamento para ser definido de uma forma mais qualitativa representando um 

requisito de usuário, que será a base para os requisitos de projetos onde utilizará 

conceitos mais técnicos passiveis de dimensionamento. As informações levantadas 

nesta etapa serão aplicadas na casa da qualidade representada pela Figura 14 

apresentada no item 4.2.3. Preenchendo os respectivos campos da casa da 

qualidade, serão avaliadas as importâncias dos requisitos dos usuários, seguindo a 

sugestão de Akao (1990) apud Back (2008), onde o projetista reponde a pergunta 

sobre a importância daquele requisito e ainda conversar com quem utilizara o 

equipamento para definir uma importância  que vai de 1 a 5 e será definida pelo 

desenvolvedor, preenchendo a primeira coluna do campo 5 da Figura 15, utilizado 

as Fórmulas 1,2 e 3 para preencher os demais campos das colunas com o objetivo 

de definir um peso para o requisito. Como próximo passo será definida uma 

importância para os requisitos de projeto baseado na descrição realizada na página 

33. Para analisar quanto um requisito de projeto afeta as características do 

equipamento se for alterado será utilizado o relacionamento entre os requisitos 

conforme o referencial ilustrado pela Figura 16, os requisitos também receberam um 

grau de priorização definido pela Fórmula 4 apresentada na página 35 e 

preencheram o campo VII da Figura 14. Será realizada ainda dentro do 

planejamento informacional a transformação dos requisitos de projetos em 

especificações de projeto, para definir uma relação entre o requisito e uma unidade 

que permita seu dimensionamento, encerrando assim a parte informacional. 
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6.1.3 PLANEJAMENTO CONCEITUAL 

Após esse primeiro levantamento das informações iniciação a aplicação da 

próxima fase da metodologia do PRODIP de Back et al.(2008), que é a etapa 

conceitual onde vai ser gerado a formulação para a concepção da máquina.  

Para conceber a máquina utilizará o método na matriz morfológica 

exemplificado no Quadro 7 do item 4.3.2.2, para ver a melhor combinação dos 

componentes. 

6.1.4 ESCOLHA DA CONCEPÇÃO 

Para escolha do projeto conceitual, gerada dos processos anteriores, será 

aplicado o método e Pugh nas concepções determinadas para ver qual possui 

melhor avaliação, o método já foi exemplificado no Quadro 16, para uma melhor 

confirmação da escolha certa será aplicado a avaliação de peso dos critérios como 

exemplo do Quadro 17, utilizando a Fórmula 9, serão avaliados também a qualidade 

dos critérios seguindo a demonstração do Quadro 18. Essas avaliações depois 

tratados na tabela da função utilidade, mostrada no Quadro 19, que resultará como 

escolha final á concepção que tiver maior valor na função utilidade. 

6.1.5 PLANEJAMENTO PRELIMINAR 

O estudo no planejamento preliminar visa o dimensionamento do motor pela 

teoria do conjugado utilizando as Fórmulas 27, 28, 32, 33 e 34, o dimensionamento 

da constante da mola pela Lei de Hooke, Fórmula 23 e analisar se o eixo resiste a 

tensão de cisalhamento expressa pela Fórmula 23.  
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6.1.6 CRONOMETRAGEM 

 Dividir a operação em duas parte e cronometrar para ter um tempo 

padrão apenas da parte de contagem do cartaz, definir se o número de 

cronometragens é válido para estimativa do tempo padrão de contagem manual e 

saber a quantidade de cartazes contados em média durante uma dia de trabalho.  

O fluxograma abaixo demonstra uma visão geral da metodologia em forma de 

Estrutura de Desdobramento do Trabalho (EDT). 
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F����� 33 – Estrutura EDT. 
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7 ESTUDO DE CASO 

No estudo de caso é feito a aplicação dos temas levantados na metodologia. 

7.1 PLANEJAMENTO DA MÁQUINA 

O primeiro passo do modelo de desenvolvimento integrado de produtos o 

PRODIP, é o planejamento, etapa onde é definida a máquina e quais as suas 

funções. A aplicação deste método foi realizada em uma empresa de fabricação de 

portas, onde, inicialmente foi desenvolvida uma pesquisa para saber quais os 

setores tinham mais serviço manual em que função, com a utilização do documento 

abaixo. 

Setor 
����� ! "

m!#ual 
N"$"%%� ! "  !

!���� ! " 

P&�'&� ! "  !

empresa de (1 a 5) 
para mecanizar 

()*+,+./) ëî0äç4æì 0åìðæï 569:+    3 

S/99+9;+ ()<;,=+9

)+>/;9+?

 

569:+ 
@ 

R/B;?H6 
L;I+9 <69J+? 

R+<;>/K / OQ;>+>6

manuseio 
U 

V,)6I+9;W+>6 X6YJ+9 O+9J+K/? R+<;>/K e precisão 
Z 

[/?J6<6 \+9O+:H6 <+9+

cortar madeira 
R+<;>/K / <9/O;?H6 

Z 

Quadro 22 - Setores com atividades manuais. 

Usando este Quadro como referência, obtêm-se o primeiro passo para a 

criação de escopo do produto, baseado nas necessidades terá inicio um projeto de 

uma máquina de contagem de cartazes para o almoxarifado, que precisa ser rápida 

e ter precisão. 
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7.2 PLANEJAMENTO INFORMACIONAL 

Projeto informacional, aplicação do método de o key-needs para 

levantamento de ideias mostrado no Quadro 22. 

]"&!^_'  " P&'`a"m!% bcd"%�_'  " &!ef"% 

gh (996 Y+ O6YJ+./)

Cans/;9+

Muito papel. 

[;?J9+:H6h

 

2. Contagem lenta

 
 

Canseira. 

i/??6+? O6) 9;J)6? >/ J9+*+,=6 >/

diferente.

À��Á�Â 23 - Quadro baseado no key-needs. 

Após conversar com pessoas envolvidas com a área e fazer o levantamento 

dos problemas na contagem e do motivo dos problemas, foram levantadas soluções 

e ideias para resolver o problema, conforme o método Key-needs, gerando as 

soluções e ideias abaixo.  

j!ef"%k%'ac^f"% ]"&!^_'  " Ideias  

Fazer máquina para contar os papéis. 

 

Cr;+9 Q)+ ,;Y=+ >/ <96>Q:H6 <+9+ 

<+>96Y;K+9 9;J;)6h

Fazer máquina que conte mais rápido. 

 

 
 
 
 
 
 

V>+<J+9 Q)+ ;)<9/??69+h 

Adaptar )noQ;Y+ >/ O6YJ+9 >;Y=/;96h 

\6YJ+9 Q)+ )noQ;Y+ oQ/ O6YJ/h

Usar uma balança que converte peso e 

QY;>+>/h 

Quadro 24 - Quadro baseado no key-needs.  



�� 

 

 

p'm`�#!^_'  " � "�!% q"%$&�^_'  ! � "�!  

.C1r Unir uma impressora / Q)+  

máquina de dinheiro;

C2r )6YJ+9 )noQ;Y+ oQ/ O6YJ/

utilizando uma balança de conversão 

de peso

XUr\6YJ+9 Q)+ )noQ;Y+ oQ/ QJ;,;K/ 6?

princípios da impressora e da )noQ;Y+

de dinheiro.

 
 
 
 
 
 

XUr 56; + ;>/;+ /?O6,=;>+ / + >/?O9;:H6

da ideia será apresentada no texto a 

?/.Q;9 

Quadro 25 - Quadro baseado no key-needs.  

 

Baseando-se nas informações descritas foram selecionadas as melhores 

ideias e mescladas, gerando uma ideia inicial descritiva de como seria a máquina. 

Montar uma máquina que conte, onde possua um sistema parecido com a da 

impressora na questão de tração do papel, da máquina de contar dinheiro o sistema 

de contagem seria o modelo a seguir na fabricação da máquina, essa combinação 

descritiva encerra a utilização do método Key-needs. Baseado nessas informações 

foram retirados algumas características das necessidades do setor, que passaram a 

ser as necessidades dos usuários, que foram aplicados na casa da qualidade e 

foram processados. Esquematizado na Figura a seguir. 
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F����� 34 - Casa da Qualidade . 

 

Os valores de  foram quantificados pelo o autor, o fator de venda  

 não se aplica ao estudo, o plano de qualidade valor da meta é definido pelo pela 

empresa, o valor da coluna  é representado pela Fórmula 1 e exemplificado a 

seguir calculando o primeiro valor da coluna. 

 

O peso absoluto da Fórmula 2 representa a multitiplicação do grau de 

importância , taxa de melhoramento e o fator de venda que não é abordado no 

estudo, a equação a seguir mostra o exemplo do primeiro valor. 
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 O peso relativo  é soma dos pesos absolutos dividido pelo total dos pesos 

absolutos, mostrado exemplo do preenchimento do primeiro campo de coluna a 

seguir. 

 

A prioridade dos requisitos é dada Fórmula 4, com o cálculo a seguir foi 

definido a importância do primeiro requesitos e preenchido o campo mostra a acima 

da casa da qualidade os demais seguem o mesmo modelo. 

 

Definidos os requisitos de projeto parte para a etapa da concepção baseado 

no método da matriz a morfológica apresentada por Resin em 1989, demonstrada a 

seguir até chegar a uma concepção final. 

7.3 PLANEJAMENTO CONCEITUAL 

O planejamento conceitual foi baseado no modelo da matriz morfológica, 

identificando as inicialmente as funções de operação, depois os parâmetros do 

problema, as alternativas para cada operação gerando assim dois modelos de 

concepção mostrados na sequência. 
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À��Á�Â ¤¥ - Morfologia de opções de montagens da máquina. 
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À��Á�Â ¤¥ - Morfologia de opções de opções de montagens da máquina. 

Os itens da matriz morfológica foram combinados e gerado 2 modelos 

diferentes de máquinas de contar cartazes. 

A primeira concepção vai ser alimentada com os cartazes na horizontal e seu 

sentido de alimentação também é horizontal e paralelo aos cartazes, sua plataforma 

de entrada é plana e não possui sistema de elevação, o que é variável é o 1°  

dispositivo de elevação, possui duas placas laterais ara regulagem discreta 

possibilitada por fissuras retangulares em sua estrutura. Durante o processo o papel  
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sofrerá a tração na sua face através de rodinhas estreitas com superfície 

emborrachada, as rodas estão dispostas em um eixo fixado em mancais reguláveis 

com uma polia na extremidade que recebe a tração. O sistema é acionado por um 

motor de corrente alternada que transmite o movimento através de correias para a 

polia do eixo árvore que por sua vez movimenta os rolos de saída e de tração inicial 

no papel que vai ser transladado de uma lado da máquina a outro ficando com 

posição igual a de entrada ou seja horizontais paralelos a base da máquina, um 

pinos ajustado na saída da máquina fica responsável para forçar o assentamento do 

papel 
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F����� 35 - Vista superior frontal maquina de contar cartazes. Concepção 1 
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F����� 36 - Vista superior traseira maquina de contar cartazes. Concepção 1 

 

 

 

 

¾x¿¢x 

³µ½° 

§µ¸° ¢§ ±²x»¼°

¾xµ¢x ¢° ³x³§´



�� 

 

 

 

F����� 37 - Vista superior traseira maquina de contar cartazes. Concepção 1 

Para a concepção 2 a entrada dos cartazes é na horizontal a igual ao sentido 

de alimentação, a plataforma de entrada é variável possuindo um lado mancalizado 

e o outro elevado por molas que irão ajustar a plataforma a quantidade de cartazes, 

possui também os reguladores de tamanho no método continuo sendo que o 

regulador do comprimento é inclinado para deixar os cartazes levemente separados, 

o papel é tracionado pela sua face por rolos largos com superfície de borracha, o 

movimento dos eixos é feito por um motor CA. Antes de o papel chegar ao segundo 

rolo de tração existe uma cortiça colada na superfície da máquina para reter o papel 

quando for tracionado mais de um, o sentido de saída do cartaz é o mesmo de 

entrada, na saída existe um pino para forçar o assentamento do papel uma placa 

para regular a distância de saída do cartaz.  
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À��Á�Â ¤À – Morfologia concepção 2. 
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À��Á�Â 28 – Morfologia concepção 2. 
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F����� FÀ - Vista superior  maquina de contar cartazes. Concepção 2 
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F����� FÄ - Vista superior traseira maquina de contar cartazes. Concepção 2 

7.4 ESCOLHA DA CONCEPÇÃO 

Para uma ideia inicial de qual será a concepção escolhida aplica-se o método 

de Pugh atribuindo um sinal positivo para a concepção que for melhor no critério em 

questão, negativo se for pior e (0) se forem iguais, os critérios são desdobrados dos 

requisitos de usuários exceto o conceito da estética que foi incluído apenas para 

demonstrar que quando um requisito não é desdobrado dos que foram levantados 

na casa da qualidade ele não tem importância em relação aos que foram 

desdobrados. Isso fica comprovado já quando forem definidos os pesos dos critérios 

onde o requisito estética vai ser sempre zero por não ser um item de relevância para 

o presente projeto, se fosse relevante teria que ter aparecido como um requisito do 

usuário já na casa da qualidade. 
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½Å �ÆÇÈÉÆÇÊË ÌÍÊÈÌÍÊË ²ÎÏÎÆÐÑÒÇÌ ¯ÓÔÕÇÑÌ � ¯áquina 2 

� «ÓÒÇÖ ÆÎ×ÕÖÌ×ÎØ 8 Ù8Ú Ù8Ú 

� ²Î×ÕÖÌ×ÎØ ÆÓÛÇÍÌ 8 Ù-) ÙÜÚ 

� ¯ÎÑÊÆ ÑÝØÎÆÊ ÍÎ ÒÊØÛÊÑÎÑÈÎË 8 Ù-) ÙÜÚ 

� �ÊÑÏÇÌÞÇÖÇÍÌÍÎ 8 Ù-) ÙÜÚ 

� «ÓÒÇÖ ÕËÊ 8 Ù8Ú Ù8Ú 

� ²ÎÌÛÆÊßÎÇÈÌØÎÑÈÊ 8 Ù8Ú Ù8Ú 

7 §ËÈÉÈÇÒÌ 8 ÙÜ) Ù-) 

¾ÊØÌ ÍÎ Ù-) 8Ù-) �(-) �Ù-) 

¾ÊØÌ ÍÎ ÙÜÚ 8(+) �(+) �ÙÜÚ 

¾ÊØÌ ÍÎ Ù8Ú 7Ù8Ú �Ù8Ú �Ù8Ú 

À��Á�Â 29 - Método Pugh 

Como o método acima na leva em consideração o peso de cada produto ele 

pode não apontar a concepção certa, devido a este fator são relacionados pesos 

para os critérios para tornar mais confiável a escolha da opção. Para a escolha 

definitiva foram escolhidas as metodologias de peso dos critérios, qualidade dos 

critérios e a função utilidade. A metodologia dos pesos dos critérios é demonstrada 

no Quadro 30. 
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À��Á�Â 30 – Pesos dos critérios  
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Embora o método já tenho sido explicado no referencial teórico, será 

explicado um item do Quadro. Exemplo quando o item regulagem é comparado 

reaproveitamento o mesmo recebe 1 na sua linha, portanto quando o item 

reaproveitamento posteriormente dor comparado com regulagem recebera 0 na sua 

linha, mostrando assim que regulagem tem um peso maior no projeto. o Peso é 

definido pela Fórmula 9. Como exemplo o cálculo do primeiro peso do Quadro 30. 

 =   =  

 

A qualidade dos critérios vai ser mensurada com valores de 1 a 5 que é uma 

escala que vai de satisfatório a excelente em cada concepção, relacionando essa 

escala ao desempenho de cada concepção com o critério, esse valor será usada na 

matriz da função utilidade. No Quadro a seguir foram determinados os valores de 

cada concepção em relação aos critérios. 

ýþÿC�þÿ�s V���þ���� ý����	��� 
 V���þ���� ý����	��� � 

F��ÿ� þ������ � � 

R������ þ�	ÿ�a � � 

M���þ ����þ� �� ���	����C�� � � 

ý���ÿ��ÿ�ÿ���� � � 

F��ÿ� ��� � � 

R��	þ���ÿC����C� � � 

E�C�Cÿ�� � � 

À��Á�Â 31 – Qualidade dos critérios. 

 

Os resultados obtidos dos Quadros 30 e 31 são multiplicados na matriz da 

função utilidade obtendo assim um determinado peso para o critério das 

concepções, ao final foram somados os pesos, resultando em um valor, esse valor é 

o valor da função utilidade, a concepção que tiver maior valor será a que melhor 

atende os critérios logo é a escolhida e a concepção 2 foi a que teve maior 

pontuação como mostra o Quadro 32. 
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ýþÿC�þÿ�� �� ������� P���� ��� �þÿC�þÿ�� ý����	��� 
 ý����	��� � 

 �  V���þ ����ÿ���� 	���s V���þ ����ÿ���� 	���s 

F��ÿ� þ������ óô÷øù � �1��7 � �17�� 

R������ þ�	ÿ�� óôö÷ú � 81�7� � 817�� 

M���þ�� ����þ��
componentes 0,143 3 81��� � 817�� 

ý���ÿ��ÿ�ÿ����
1,57 4 �1�� � �1�� 

F��ÿ� ��� óôöóø � 81�8� � 81408 

R��	þ�veita-mento óôöóø � 81�8� � 81�8� 

E�C�Cÿ�� ó � 8 � 8 

V���þ �� ������
utilidade  = �1�� = �81�� 

P��ÿ���
 

�2 ���þ 
2 ���þ 

Quadro 32 – Função utilidade  que escolhe a concepção 2. 
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7.5 PROJETO PRELIMINAR 

Com a concepção escolhida a fase preliminar visa dimensionar alguns 

componentes mecânicos para definir um leiaute final para o equipamento. 

As correias de transmissão serão utilizadas por serem silenciosas, como o 

equipamento será utilizado no setor do almoxarifado deve-se gerar o menor ruído 

possível. Possuem um bom rendimento entre 95 e 98%, possui escorregamento 

entre 1 e 3% e geram menos sujeiras devido a não serem lubrificadas, o que é 

melhor já que o material processado é sensível a sujeira. As de Perfil V são para 

valores de potências até 1500 CV, 2150 mkgf por isso atendem perfeitamente a 

necessidade do equipamento. 

Para dimensionar o motor será inicialmente calculado o conjugado, onde 

inicialmente precisa-se saber os pesos das polias que serão de aço carbono, que 

segundo Salles (2012), o aço carbono tem 7.950 quilograma por metro cúbico de 

massa específica. Uma das polias tem 3 centímetros de raio externo e raio interno 

de 0,5 cm e 2,20 cm de espessura a outra tem a mesma espessura e raio interno 

porém com raio externo de 2,75 cm. Aplicando na fórmula. (  ) tem 

se o volume.  

   Polia 1 = 

    Polia 2 =  

Logo temos polia 1= 6,8 kg  e polia 2=  6,1 kg resultado da multiplicação da 

massa especifica pelo volume, o peso das duas polia juntas é igual a 12,9 kg ou 129 

N, ou seja precisa de uma força de 129 N para mover o peso, a distância do centro 

da polia a extremidade da polia do motor é de 0.03 metros, como o conjugado é 

expresso por C = F.D. 

  

 o conjugado é 3,87 Nm. Como pela teoria de Chabu e Augusto (2012) 

precisa considerar um fator de segurança de 20% maior do conjugado do motor em 

relação a maior carga resistente. O conjugado final é de 4.644 Nm. 
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Para mensurar a potência aplica-se a Fórmula 26 . 

Aplicando: 

   

A potência dimensionada para o motor baseado no critério do conjugado e 

uma rotação de 1680 rpm rotação desejada para a máquina tem –se uma Potência 

de 1,1 cv. 

O torque é calculado pela Fórmula 28, 

  . 

O torque calculado é 46,89 kgf/cm. 

Outro fator a ser calculado é o deslocamento linear das polias. Aplicando a 

Fórmula 15  temos: 

Polia 1 = π  = 18,85 cm de deslocamento 

Polia 2 = π  = 17,27 cm de deslocamento 

A polia 1 é maior para que haja uma velocidade maior na saída do que na 

entrada da máquina.sendo assim o deslocamento no eixos 1 sofre uma redução em 

rpm para. 

Para dimensionar o eixo de tração inicial do papel usa-se a Fórmula 26, da 

torção. Sabendo que a tensão de cisalhamento do aço segundo Teofilo (2012), é 

de  = 83 GPa, ou 8.10³ Mpa ou 81577kgf/cm². Calcula – se então se um eixo de 10 

mm que será usado na máquina resiste a tensão de cisalhamento gerada pelo 

torque do motor.  

  

  

A essa torção o eixo de 10 mm da máquina resiste a força cisalhamento no 

sentido de rotação. 
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Para finalizar os dimensionamentos é preciso calcular a mola de elevação da 

mesa de entrada. Neste dimensionamento será determinado a constante da mola 

baseado no peso que terá que suportar, Fórmula 29 será usada para resolver esta 

incógnita, Baseado que o cartaz mais pesado 5 gramas e possui uma espessura de 

0,1 mm, e desejasse contar 600 cartazes por processo,  a mola terá então que 

resistir a 3 Kg e deslocar 6 cm ou 0,06 m. Como a Força é (m.a) a massa é 

multiplicada pela aceleração da gravidade e teremos um Peso de 30 N que será a 

Força. 

A constante da mola precisa ser de 500N/m mas como tem duas e estão em 

paralelo dividi-se por 2 e tem então uma constante  de 250N/m ou 0,25 Kgf/cm. 

7,6 ESTUDO DOS TEMPOS. 

O estudo dos tempos é aplicado para determinar no estudo de caso um 

número mínimo de cronometragem que devem ser feitas, aplicando a Fórmula 35. 

Baseado nos coeficientes das tabelas 33 e 34. 

i96*+*;,;>+>/� 9� 9g 9@ 9U 9Z 9� 

Z g��� g��� g��� g��g g��� g�9� 

À��Á�Â 33 - Coeficientes de porcentagem de probabilidade de acerto nas  cronometragens 

Fonte: (BARETA, 2012) 

Y @ U Z � � � � 9 g� 

V g��� g��@U ���@9 ����� ��Z�U ��Zg9 ��U�U ��UU� ��U�� 

�  U�@�� @���Z @�@�@ @�ggZ @���Z g�9@Z g���Z g��g� g���� 

�  � � � � � ����� ��gU� ��g�Z ��@@U 

  g�g@� g��9U @���9 @�U@� @��UZ @���Z @��Z� @�9�� U���� 

À��Á�Â 34 - Coeficientes para número de  cronometragens 

Fonte: (BARETA, 2012) 
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                                                                                    (35) 

 
Onde: 

n = número de ciclos a serem cronometrados 

z = coeficiente da distribuição normal para uma probabilidade determinada 

R = amplitude da amostra 

E = erro relativo da medida r 

= coeficiente em função do número de cronometragens realizadas 

preliminarmente 

x = média da amostra. 

Aplicando na contagem da empresa com uma confiabilidade de 90 para a 

situação que é um processo bem rápido, com um erro relativo de 8%, para 10 

cronometragens iniciais. Temos: 

 

   

 
n= 7,02 Cronometragem, porém foram realizadas 26 para maior segurança. 

Os dados das cronometragens da contagem manual estão na tabela 1 abaixo. 

Elementos, representaram o número de cronometragens, o número 1 

representa o tempo para pegar o cartaz e conferir de qual cliente é, o número 2 

representa o tempo para contar os cartazes, a frequência é a quantidade de um lote 

mínimo que são 32 peças e soma de mais de um lote. O tempo unit, é o tempo 

demorado pelo contador em segundos para executar a tarefa, dividido pela 

quantidade total da cronometragem. De cada coluna extrai-se o menor valor e 

calcula-se a média para obter uma quantidade padrão e um tempo padrão baseado 

nas médias gerando o valor base das tarefas. 
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ö7 ø8ô÷ó úø 0,83 øöôöú úø 0,66 

ø7 ø:ô8ö 8÷ óô÷õ :÷ôø÷ 8÷ öôúø 

ú7 øûôûó 8÷ óô÷ú 8øôûû 8÷ óôù: 

÷7 úûôó÷ úø öôö8 :õôøû úø øôóó 

õ7 ûøô19 úø øôø8 øùôùø úø óôù÷ 

87 õ÷ôö÷ úø öô8ù úõô8ó úø öôûû 

û7 úùôöû úø öôøø øùô:: úø óôùú 

:7 û:ô÷ö øõ8 óôúö úö8ô8ö øõ8 öôø÷ 

ù7 ûøôù: ù8 óôû8 öóøôøú ù8 öôó8 

öó7 øùôóù 8÷ óô÷õ öóóôú: 8÷ öôõû 

öö7 ø8ô:÷ úø óô:÷ úøôùõ úø öôóú 

öø7 õùôúú öùø óôúö øøûôûû öùø ö,19 

öú7 ûûôû÷ úø øô÷ú 8öôû: úø öôùú 

ö÷7 ûöô÷: 8÷ öôöø û:ô8õ 8÷ öôøú 

öõ7 øûôóù úø óô:õ úóô:ó úø óôù8 

ö87 ÷8ô:: ö8ó óôøù øó÷ô:÷ ö8ó öôø: 

öû7 úöôóø úø óôùû úûô8: úø öôö: 

ö:7 øûô:û úø óô:û ûúôóó úø øôø: 

öù7 ÷øôùû úø öôú÷ ú8ô88 úø öôöõ 

øó7 ú:ôù÷ úøó óôö2 úõõôõú úøó öôöö 

øö7 õõôó÷ úø öôûø ø:ôóõ úø óô:: 

øø7 ûûôúö úø øô÷ø ú8ôó: úø öôöú 

øú7 ÷úô÷ö ö8ó óôøû øúõôûõ ö8ó öô÷û 

ø÷7 õóô÷õ öø: óôúù öúûôö8 öø: öôóû 

øõ7 ú8ôúø 8÷ óôõû :8ôöó 8÷ öôúõ 

ø87 úóôóö 8÷ óô÷û 8úôù8 8÷ öôóó 

Tempo total öøó:ô÷ú øööøôóó ø÷ôõ3 øõù÷ôûù øööøôóó úøôûó

T#$4'

mínim. ø8 32 0,12 21 32 0,66 

T#$4'

máxim. û: 320 øô÷ú 356 úøó øôø: 

T#$4'

$m;0' ÷8ô÷: :öôøú óôù÷ ùùô:ó :öôøú öôø8 

*+#,-.%/03 <<<<<<<<<<<<<<< :öôøú <<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<< :öôøú <<<<<<<<<<<<<<<<<< 

T#$4'

B3(#    0,94     1,26 

Tabela 1 – Cronometragem da contagem manual.  
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8 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Com a aplicação do método do PRODIP chegou-se a concepção da máquina 

de contar cartazes, de maneira sistêmica e organizada, podendo ver o que cada 

etapa do projeto apresenta de resultado. Como exemplo a fase informacional obten-

se aspectos do funcionamento e dos requisitos aos quais o projeto deve atender. Na 

fase conceitual surgem as ideias de características físicas, baseadas na utilização 

de procedimentos apresentados pelo modelo de planejamento de produtos. Das 

quais surgem as concepções, de um modo planejado e consequencial da utilização 

do método, facilitando o entendimento do decorrer das atividades da máquina até a 

concepção final demonstrando um resultado satisfatório do método. Aplicando 

alguns conceitos da Física mecânica, é possível analisar qual resultado pode ser 

obtido com a implantação do equipamento concebido. O Quadro 19 mostra as 

medidas de cartazes existentes na situação atual do setor de almoxarifado. 

                           (CONTINUA) 

>�?�N@Ab qAb p�j>�DGb G? pGN>H?G>jAb 
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g�� I Z9 

@��� I Z� 

U@�� I �U 
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@� I g� 

@g�� I U��� 

Quadro 35 - Medidas cartazes de identificação e portas 



��� 

 

 

   

              (CONCLUSÃO) 
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Q-3;+' 35 - Medidas cartazes de identificação e portas.  

Com este Quadro demonstrado pode se perceber que existe um lado menor 

em cada cartaz, durante o processo de contagem de cartazes, utilizando a máquina 

concebida para esta finalidade, será sempre utilizado este lado menor do cartaz 

perpendicular ao eixo de tração, visando maior rapidez na contagem já que a área 

que será tracionada é menor e influência na quantidade a ser processado em um 

ciclo de contagem. 

Com os dados extraídos da Tabela 1, o tempo total de execução fica em 2,20 

segundos em média por cartaz, considerando uma fadiga de 10% , este tempo sobe 

para 2,42 segundos a unidade, logo podem ser contados 1487 unidades por hora, 

porém existem mais consceções de ginástica, lanche, início e fim de turno o que 

reduz o dia de trabalho em torno de 7 horas trabalhadas limitando a uma quantidade 

de 10413 cartazes por dia. 

A concepção foi planejado com um motor de 1680 rotações por minuto (rpm) 

com uma potência de 1,1 cavalo vapor (cv) trifásico, a roda que traciona o cartaz 

possui um diâmetro de 50 milímetros o que representa uma distância linear de 

157,07 milímetros. Como o motor trabalha em média há 1610 rpm a máquina pode 

tracionar 25288,27 centímetros por minuto o que representa 516 unidades da maior 

medida a ser processada, que é 49 centímetros, 842 unidades da medida 
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intermediária de 30 centímetros e 2298 da menor medida que é 11 centímetros. A 

média das três medidas fica em 1218 unidades contadas por minuto, o que diminui o 

tempo base de contagem que era de 1,26 segundos para 0,049 segundos por 

unidade na parte de contagem deixando um tempo total de 1,007 segundos por 

unidade e baixando o tempo de fadiga para 5% pois a máquina determinaria o ritmo 

de trabalho. O tempo total com o novo equipamento ficaria em 1,057 segundos por 

unidade, resultando em 3405 unidades contadas por hora e 23841 unidades ao dia 

aumentando a quantidade contada em 228 %ao dia. As Figura 35 e 36 ilustram 

esses dados e mostra a redução de 96,11% no tempo de contagem por unidade. 

*0I-+3 JK – Quantidade média de cartazes e redução do tempo por unidade. 

*0I-+3 J) – Comparação da contagem diária manual e mecânica. 
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9 CONCLUSÃO 

O estudo proposto neste trabalho de conclusão de curso foi aplicação de um 

método de criação de produtos, para conceber uma máquina de contagem de 

cartazes. O Processo de Desenvolvimento Integrado de Produtos (PRODIP), 

desenvolvido pelo Núcleo de Desenvolvimento de Produtos Integrados (NeDIP), do 

departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), foi escolhido como pressuposto para concepção mecânica da máquina de 

contagem de cartazes. O pressuposto se mostrou verdadeiro, pois, com a utilização 

do método é possível conceber uma máquina de contagem de cartazes, e mais que 

conceber, o método consegue proporcionar organização ao desenvolvimento do 

projeto, por possuir uma metodologia sequenciada e de fácil visualização das 

informações geradas em cada etapa abordada e desenvolvida, o que fez com que 

fossem atendidos todos os objetivos específicos atendendo assim também o objetivo 

geral. 

Os passos abordados para chegar a essa conclusão iniciaram-se no item 2, 

abordando a teoria de projetos, onde foram agrupadas ideias de autores diferentes 

para se formar um conceito de projeto visando entender as várias situações que 

pode ser empregado o termo projeto e principalmente o que significa projeto. 

Esclarecendo esta indagação, iniciou-se o item 2 que sobre à abordagem do método 

de desenvolvimento de produtos o PRODIP, que teve sua teoria amplamente 

exemplificada, iniciando pela sua representação gráfica adaptada de Romano 

(2003), a qual demonstra a metodologia seguida durante a sua aplicação e os 

resultados esperados de cada fase. 

As partes apresentadas no gráfico têm as suas teorias demonstradas 

sequencialmente nos títulos complementares, abordando inicialmente no item 3.1 o 

planejamento do projeto onde é feito o levantamento do escopo do projeto. O item 

3.2 esquematiza a parte informacional no método mostrando as suas etapas e 

sequências de aplicação. O mesmo acontece no item 3.2, porém demonstrando a 

fase conceitual, os itens 3.3 e 3.4 apresentam a parte preliminar e detalhada 

respectivamente, com seus esquemas de aplicação de geração de informações. 

O item 4 aborda mais afundo o tema escopo, demonstrando a sua 

importância, devido ser a base do projeto, de onde partem as diretrizes da pesquisa. 
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A Figura 8 demonstra o quanto esta parte de declaração de escopo esta interligada 

com a estrutura geral do plano de criação do equipamento. E é do escopo que se 

direciona foco para a pesquisa informacional que é retomada no item 4.2. 

A pesquisa informacional é retomada visando mostrar as ferramentas que são 

utilizadas nesta fase de pesquisa para o sucesso da aplicação do método. Inicia 

mostrando na Figura 11 as principais atividades que evolvem está fase, logo em 

seguida mostra-se o método Key-needs utilizado neste trabalho para levantamento 

das informações iniciais do projeto da concepção. Posteriormente é abordado dentro 

da fase informacional a parte de especificação do produto, uma das mais 

importantes teorias utilizada do método, pois é dela que despontam os requisitos do 

usuário e do projeto transformando as necessidades do cliente ou usuário nos 

atributos que o equipamento precisa para atender as funções a qual será exposto. 

Todas essas informações são geradas e tratadas utilizando a casa da qualidade que 

possui fórmulas para a classificação da importância dos requisitos levantados 

durante a pesquisa elencando-os por prioridade quando for desenvolvido o projeto. 

Definido os quais requisitos a máquina deve atender inicia-se a fase 

concepção da máquina que é abordada dentro da fase conceitual, objeto de estudo 

do item 4.3, o qual se divide em dois métodos, o método intuitivo e o método 

sistemático que ainda se dividem em outros métodos. O método escolhido foi  o 

método sistemático por seguir uma lógica sequencial e sistêmica, foram abordadas 

dentro deste método quatro modelos dentre vários existentes, método da listagem 

de atributos, matriz morfológica, teoria de solução inventiva de problemas e 

engenharia reversa. Das quais a aplicada neste estudo foi a da matriz morfológica 

desenvolvida por Resin (1989), que gerou duas concepções de máquinas. 

O item 4.4 que era a seleção da concepção auxiliou na escolha da 

concepção, aplicando o método de Pugh, dando conceitos negativos e positivos e 

aplicando as fórmulas da valoração de critérios descritas nestes itens, foi possível 

optar pela segunda máquina que teve melhor pontuação que a concepção 1. 

O item 5, apresentou a teoria que ajudou na seleção e dimensionamento dos 

componentes com a descrição dos tipos de componentes e fórmulas que atendiam o 

dimensionamento da máquina. 
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O item 6 foi esquematizado e descrito qual seria a método escolhido e 

utilizado baseado no referencial teórico. No item 7 foi aplicado o método e no item 8 

a apresentação dos resultados. 

O método demonstrou eficácia na a sua utilização, onde foi possível verificar 

o que cada etapa do projeto gerava de resultando, e mais importante é que o 

método conseguiu demonstrar uma metodologia que deu segurança durante o 

desenvolvimento devido a sua estrutura planejada e as ferramentas contidas dentro 

de cada etapa, que sempre direcionavam a pesquisa para um sentido positivo sem 

muitos retardos de trabalhos, como aplicando inicialmente o planejamento do 

produto já se sabia que seria gerado o tipo de máquina desenvolvida, e depois de 

definido o tipo de equipamento que se pretendia conceber, o método deixa claro o 

próximo passo, que foi o informacional onde continham ferramentas como a casa da 

qualidade para definir algumas restrições da futura máquina, direcionando assim o 

estudo, não perdendo assim o foco do trabalho que era projetar um equipamento e 

nem da etapa seguinte que foi o projeto conceitual onde gerou-se de maneira mais 

fácil os modelos das máquinas devido algumas especificações geradas na fase 

anterior que permitiram uma visão melhor de como deviria ser o equipamento,  

durante o projeto conceitual foi usada a matriz morfológica para ilustrar os 

componentes que poderiam ser usados na tentativa de conceber um produto que 

atende-se os requisitos do equipamento pretendido. A combinação dos 

componentes gerou mais de uma solução, o que levou ao uso de ferramentas de 

escolha do qual o PRODIP também dispões quando ocorre essa situação, 

inicialmente aplicando o método de Pugh, comparando uma concepção com a outra 

e atribuindo um sinal negativo para a concepção se ela fosse inferior a outra no 

critério avaliado, positivo se fosse melhor e (0) se atendessem de forma igual ao 

critério, por esse método simples foi escolhido a concepção 2 mas como não tinham 

pesos os critérios nesse método, foi a aplicado a uma combinação da matriz dos 

pesos de critérios de avaliação, valoração de critérios qualitativos  e função utilidade 

das concepções  definir melhor a concepção. Embora utilizando a combinação 

anterior tenha sido escolhido a mesma concepção que a escolhida pelo método de 

Pugh, está combinação se mostrou mais confiável por coletar e gerar mais 

informações. 



��7 

 

 

 Porém o método aplicado para concepção mecânica, foi criado para projetos 

de produtos de venda, envolvendo marketing, devido a isso não puderam ser 

utilizadas todas as suas ferramentas, e algumas precisaram ser adaptadas. Outro 

aspecto importante é que embora o método tenha sido útil, ele precisa de 

ferramentas de apoio vindas de outras áreas, como no caso do estudo realizado 

precisou de ferramentas de apoio oriundas da física mecânica e resistências dos 

materiais para se obter o projeto preliminar, o que analisado do ponto de vista 

didático e prático, a aplicação do método PRODIP pode ser aplicadas juntamente 

com disciplinas de projetos mecânicos, elétricos entre outras já que permite essa 

inserção de conhecimentos de outras áreas sem fugir da sua estrutura inicial. Fica a 

sugestão para trabalhos futuros na aplicação do método para trabalhos de 

automação, processo de fabricação de um equipamento e plano de venda de 

máquinas construídas utilizando assim as demais fases dispostas pelo método.  

Outro objetivo de estudos posteriores pode ser, o teste das ferramentas não 

utilizados neste trabalho, mas apresentados no referencial teórico e que 

supostamente seriam eficazes nas concepções de produtos mecatrônicas voltados 

para a área de comércio. 
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