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RESUMO 

 

As exigências dos órgãos de controle ambiental, referente a parâmetros de emissão 
de poluentes pelo sistema de exaustão veicular, estão cada vez mais rígidas, tornando 
como necessidade para as indústrias deste ramo uma extensa atividade de 
engenharia, no quesito de projeto e testes deste sistema. Com o intuito de preparar 
os acadêmicos para operar neste tipo de indústria, a UNIARP está investindo na 
utilização de equipamentos de teste, como bancadas didáticas em seus laboratórios, 
permitindo aos acadêmicos, uma preparação prévia para as atividades que 
possivelmente encontrarão no meio profissional. O presente trabalho teve como 
objetivo desenvolver o projeto executivo de uma bancada para utilização didática, 
permitindo aos acadêmicos realizar testes de emissão no sistema de exaustão de 
motocicletas. Para atingir êxito no cumprimento deste objetivo o projeto foi 
desenvolvido, adotando como base as instruções normativas regulamentadas pelo 
IBAMA, para este tipo de teste. A partir destas instruções, foram selecionados 
equipamentos homologados para a execução dos testes e com estas escolhas foi 
desenvolvido o projeto da bancada. Obtendo como principais resultados a validação 
da estrutura projetada e a montagem final do projeto completo, sendo criados também 
os desenhos de fabricação e lista de equipamentos e de materiais aplicados, desta 
forma cumprindo com o objetivo proposto. 
 
Palavras – chave: sistema de exaustão, motocicletas, testes de emissão, bancada 
didática 
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ABSTRACT 

 

The requirements of environmental control relating to pollutant emission parameters 
for vehicular exhaust system are increasingly rigid, making as need for industries of 
this branch an extensive engineering activity, in the category of project and testing of 
this system. In order to prepare the students to operate in this type of industry, UNIARP 
is investing in the use of test equipment such as didactic benchs in their labs, allowing 
academics, a preview preparedness for activities that they will possibly find in the 
professional environment. The present work aims to develop the executive project of 
a bench for didactic use, allowing academics to carry out emission tests in the 
motorcycle exhaust system. In order to achieve success in accomplishement of this 
objective, the project was developed, adopting as basis the normative instructions 
regulated by IBAMA, for this type of test. From these instructions, equipment approved 
for testing was selected and with these choices the bench project was developed. 
Obtaining as main results the structure validation and the final assembly of the whole 
project, being also created the manufacturing drawings and list of equipament and 
materials applied, thus fulfilling the proposed objective. 
 

K������� exhaust system, motorcycles, emission testing, didactic bench 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado global vivido atualmente exige de seus players, de um modo geral, 

como parâmetros básicos, o atendimento à normas e requisitos de qualidade cada 

vez mais exigentes. Com o objetivo de reduzir prejuízos financeiros e à imagem da 

marca, as empresas investem cada vez mais no projeto, concepção e testes de 

produtos antes de libera-los para venda. 

Para a área de industrialização de motocicletas, dentre às diversas exigências 

de mercado, tem como desafio garantir a eficiência dos sistemas de exaustão, 

mantendo conformidade quanto à índices sonoros e de emissão de poluentes, sendo 

esta uma atividade dos departamentos de engenharia mecânica, onde os engenheiros 

desenvolvem projetos e os validam através de testes em bancada. 

Visando implantar, no laboratório de motores, da UNIARP um equipamento que 

torne possível aos acadêmicos conhecer, desenvolver e aprimorar testes em 

motocicletas, preparando-os para os desafios do mercado. Define-se o seguinte 

problema: Como desenvolver o projeto de uma bancada que torne possível realizar 

testes de emissão no sistema de exaustão de motocicletas? 

Atualmente, existem diversas empresas que atuam no ramo de industrialização 

de bancadas de teste e bancadas didáticas, porém, existem algumas bancadas para 

fins e necessidades específicas, que não existem no mercado. Torna-se de certa 

forma justificativo o desenvolvimento do projeto destas bancadas, por parte dos 

acadêmicos, permitindo utilizar e complementar os conhecimentos já adquiridos 

durante a graduação, para realizar o desenvolvimento dos mesmos, possibilitando 

também o desenvolvimento de ferramentas uteis que auxiliarão a universidade na 

preparação dos futuros acadêmicos. 

No mesmo contexto a utilização de bancadas de testes, para fins didáticos, 

apresentam um ganho extremamente significativo na formação do profissional, pois a 

realização de aulas práticas proporciona que o acadêmico interaja com equipamentos 

semelhantes aos que irá encontrar no mercado de trabalho, e ainda, permite contato 

com as áreas afins do curso de forma prática, vivenciando o funcionamento, 

montagem e manutenção de equipamentos em geral.  

A partir da questão levantada, este trabalho tem como objetivo geral 

desenvolver o projeto executivo de uma bancada que torne possível a realização de 

testes de emissão no sistema de exaustão de motocicletas. Para que se faça possível 
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atingir êxito no cumprimento do objetivo geral, tem-se os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Realizar pesquisa bibliográfica sobre os parâmetros que são avaliados nos 

testes do sistema de exaustão de motocicletas, assim como as normas aplicáveis para 

o procedimento de realização dos mesmos; 

b) Estabelecer os requisitos de projeto, avaliando aspectos funcionais e 

didáticos; 

c) Propor e validar a arquitetura do produto visando os fins didáticos; 

d) Selecionar materiais de construção e componentes aplicáveis; 

e) Dimensionar os componentes; 

f) Desenvolver os desenhos de fabricação e lista de materiais aplicados; 

g) Discutir os resultados encontrados. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo UNIARP (2013) o desenvolvimento “é, em essência, a fundamentação 

lógica do trabalho, cuja finalidade é expor, analisar, comparar e demonstrar o mesmo”. 

Durante este tópico, serão retratadas etapas como: referencial teórico, onde 

serão dispostas as informações obtidas através da pesquisa bibliográfica, metodologia 

e material, que é a etapa onde estará descrito todo o processo de projeto desenvolvido 

pelo autor e pôr fim a apresentação, análise dos dados e resultados, onde serão 

expressos e analisados todos os resultados obtidos ao decorrer da metodologia. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste tópico será descrita toda e qualquer informação julgada necessária para 

que se torne possível desenvolver o projeto. Estas informações, que serão descritas 

a seguir, tem a finalidade de tornar capaz a realização da estruturação do projeto e 

também a escolha dos requisitos tanto em sua parte de dimensionamento como na 

escolha de componentes e características aplicadas aos mesmos. 

Será necessário discorrer acerca de assuntos tratados na graduação em 

engenharia mecânica, assim como outros inerentes especificamente a este projeto. 

Os assuntos estão organizados da seguinte maneira: Projetos mecânicos, bancada 

didática, motocicletas e teste do sistema de exaustão em motocicletas. 

 

2.1.1 Projetos Mecânicos 

 

Segundo Shigley, Mischke e Budynas (2008, p. 26) “projetar consiste tanto em 

formular um plano para a satisfação de uma necessidade específica quanto em 

solucionar um problema”. Em relação ao conceito de projeto de engenharia, Norton 

(2013, p.3) define como sendo “o processo de aplicação das várias técnicas e 

princípios científicos com o intuito de definir um dispositivo, um método ou um sistema 

suficientemente pormenorizado para permitir sua realização”. 

O processo completo de projeto, se inicia a partir do momento em que acontece 

a tomada de decisão de realizar algo a respeito de uma necessidade existente.  Após 

diversas etapas de iteração, o projeto é finalizado com a apresentação dos planos e 
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também alternativas para que a necessidade seja suprida. A Figura 1 ilustra este 

processo (SHIGLEY; MISCHKE; BUDYNAS, 2008).  

 

Figura 1 – Processo de projeto 
 

 
Fonte: (Shigley, Mischke e Budynas, 2008) 

 

Definindo os itens descritos na Figura 1, as etapas do processo de projeto estão 

descritas nos tópicos seguintes. 

a) Reconhecimento da necessidade: é um ato altamente criativo, sendo 

que pode ser por vezes apenas um descontentamento, “um sentimento de inquietação 

ou uma percepção de que algo não está certo. Muitas vezes ela não é evidente; seu 

reconhecimento é em geral devido a uma circunstância particular adversa” (SHIGLEY; 

MISCHKE; BUDYNAS, 2008, p. 31). 

b) Definição do problema: é uma etapa em que se devem incluir todas as 

especificações para o produto projetado. Sendo que está etapa se diferencia em 

relação ao reconhecimento da necessidade, um exemplo desta diferenciação é que 

“se a necessidade for de ar limpo, tal problema poderá ser o de reduzir a emissão de 

poluentes industriais e do escapamento de automóveis, ou de rapidamente extinguir 

incêndios florestais” (SHIGLEY; MISCHKE; BUDYNAS, 2008, p. 32). 
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c) Síntese, análise e otimização: seguindo a sequência de etapas, 

conforme Norton (2013, p. 32) a fase de síntese, é onde se buscam as alternativas 

possíveis para o projeto, “geralmente sem considerar (nesta etapa) seu valor ou 

qualidade. É também chamada, às vezes, de etapa de concepção e invenção, na qual 

é gerado o maior número possível de soluções criativas”. Sendo que na etapa de 

análise, “as possíveis soluções da etapa anterior são analisadas e aceitas, rejeitadas 

ou modificadas”. 

d) Avaliação e apresentação: a fase de avaliação tem grande importância 

no processo completo de projeto. É nesta etapa que deseja-se tomar conhecimento 

se o projeto atende e/ou satisfaz à(s) necessidade(s). Já a etapa de apresentação, 

consiste em comunicar o projeto a outras pessoas, constitui o passo final vital do 

processo projeto. “Sem dúvida, muitos grandes projetos, invenções e trabalhos 

criativos já se perderam para a posteridade, simplesmente porque seus criadores 

foram incapazes de ou não desejaram explicar suas realizações a outros” (SHIGLEY; 

MISCHKE; BUDYNAS, 2008, p. 33).  

Para o desenvolvimento do presente projeto será utilizado o software de 

modelagem 3D Solidworks®, para isto será descrito brevemente no tópico a seguir as 

características deste tipo de modelagem e também algumas características sobre o 

software. 

 

2.1.1.1 Modelagem 3D 

 

A modelagem 3D é uma representação tridimensional desenvolvida através de 

softwares de engenharia, permitindo representar peças ou objetos que se tem a 

intenção de criar. Com a utilização destes softwares, podem ser desenvolvidos os 

mais variados objetos, sendo estes, peças simples ou mesmo modelos com diversas 

peças, representando uma montagem (BACCARIN, 20--). 

Entre os softwares de engenharia existentes, o que será utilizado neste trabalho 

será o SolidWorks®, como mencionado anteriormente. Sendo que Ângelo, Carrolo e 

Beira (2002) o definem como uma ferramenta para o desenvolvimento de projetos que 

utiliza modelagem paramétrica dos sólidos, baseada nas características e 

propriedades de cada elemento e ação, sendo possível alterá-las em qualquer 

momento durante o processo de modelagem. 
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É importante descrever também, que no SolidWorks®, existem três diferentes 

etapas para o desenvolvimento de projetos. Sendo que a primeira é a concepção das 

diversas peças (parts) em arquivos separados, a segunda é a realização da 

montagem (assembly) destas peças em um novo arquivo e a terceira é a criação dos 

desenhos e vistas (drawing) destas peças e montagens desenvolvidas (ÂNGELO; 

CARROLO; BEIRA, 2002). 

Para a realização das análises estruturais, será utilizado o software SolidWorks 

SimulationXpress, que é totalmente integrado ao SolidWorks®. Sendo que este, 

permite a realização de testes de simulação do funcionamento de um componente. 

Realizando as análises através do método por elementos finitos (Finite Element 

Method – FEM), que é o preferido entre os existentes (TAVARES; FONSECA, 2014). 

O projeto mecânico deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma 

bancada de testes para aplicação em meio didático. Desta forma torna-se necessário 

ter conhecimento sobre a definição deste produto. 

 

2.1.2 Bancada Didática 

 

�) @:-+:/:) /' (')(' que são utilizadas para fins acadêmicos são chamadas 

de bancadas didáticas, sendo definidas como uma ferramenta de auxílio, que 

possibilita aos operadores realizar a montagem de vários sistemas divergindo apenas 

os seus parâmetros, permitindo desta maneira a realização de diversos experimentos. 

Este tipo de bancada também possibilita a familiarização com componentes e 

assuntos teóricos vistos em aula de uma maneira prática (GIORDANI; JURACH; 

RODRIGUES apud. RADÜNZ, 2015). 

Como este projeto da bancada será utilizado por acadêmicos e professores, se 

torna necessário para o desenvolvimento do mesmo descrever características de 

ergonomia e segurança em equipamentos para o usuário, sendo estas definidas 

respectivamente pelas normas regulamentadoras NR 17 e 12. 

 

Conforme MTE, SIT (1978, p. 2) descrevem na norma regulamentadora NR 17: 

 

17.4. Equipamentos dos postos de trabalho. 
17.4.1. Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem 
estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à 
natureza do trabalho a ser executado. 
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17.4.2. Nas atividades que envolvam leitura de documentos para digitação, 
datilografia ou mecanografia deve:  
a) ser fornecido suporte adequado para documentos que possa ser ajustado 
proporcionando boa postura, visualização e operação, evitando 
movimentação freqüente do pescoço e fadiga visual;  
b) ser utilizado documento de fácil legibilidade sempre que possível, sendo 
vedada a utilização do papel brilhante, ou de qualquer outro tipo que 
provoque ofuscamento. 
17.4.3. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados 
com terminais de vídeo devem observar o seguinte: 
a) condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do 
equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e 
proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador; 
b) o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao 
trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas; 
c) a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de 
maneira que as distâncias olho-tela, olhoteclado e olho-documento sejam 
aproximadamente iguais; 
d) serem posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável. 
17.4.3.1. Quando os equipamentos de processamento eletrônico de dados 
com terminais de vídeo forem utilizados eventualmente poderão ser 
dispensadas as exigências previstas no subitem 17.4.3, observada a 
natureza das tarefas executadas e levando-se em conta a análise ergonômica 
do trabalho. 

 

Conforme MTE, SIT (1978, p. 6) descrevem na norma regulamentadora NR 12: 

 

12.41 para fins de aplicação desta Norma, considera-se proteção o elemento 
especificamente utilizado para prover segurança por meio de barreira física, 
podendo ser: 
a) proteção fixa, que deve ser mantida em sua posição de maneira 
permanente ou por meio de elementos de fixação que só permitam sua 
remoção ou abertura com o uso de ferramentas; 
b) proteção móvel, que pode ser aberta sem o uso de ferramentas, 
geralmente ligada por elementos mecânicos à estrutura da máquina ou a um 
elemento fixo próximo, e deve se associar a dispositivos de intertravamento. 

 

A função principal que terá este projeto da bancada será a de realizar testes no 

sistema de exaustão de motocicletas, para isto é necessário descrever os conceitos 

básicos de motocicleta, motores e de seu sistema de exaustão. 

 

2.1.3 Motocicletas 

 

Conforme a definição fornecida por Michaelis - Dicionário Brasileiro da Língua 

Portuguesa (20--), motocicleta é um “veículo destinado ao transporte de pessoas, 

dotado de duas rodas e motor, que propicia sua movimentação. Sua roda anterior se 

encarrega da direção e a posterior se ocupa da tração”. Já Dicio – Dicionário Online 

de Português (20--) define a motocicleta como sendo um “veículo de duas rodas, 
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semelhante a uma bicicleta, mas acionado por um motor, com capacidade para 

transportar apenas um condutor e um passageiro”. 

Invento que surgiu ao mesmo tempo e em lugares diferentes a motocicleta foi 

criada por um americano e um francês no ano de 1869, sem que os mesmos ao menos 

se conhecessem. Os inventores responsáveis se chamavam Sylvester Roper 

(Estados Unidos) e Louis Perreaux (França) e suas invenções se baseavam na 

instalação de um motor a vapor em uma bicicleta. Nessa época já existiam diversos 

veículos equipados com motores a vapor e gradativamente as experiências com este 

tipo de motor em veículos leves foram sendo substituídas, sendo que mesmo com a 

criação do motor a gasolina, continuou até 1920, quando foram realmente 

abandonados (SANTOS, 2013).  

Segundo Santos (2013, p. 15): 

 

O inventor da motocicleta com motor de combustão interna foi o alemão 
Gottlieb Daimler, que ajudado por Wilhlem Maybach, em 1885, instalou um 
motor a gasolina de um cilindro, leve e rápido, numa bicicleta de madeira 
adaptada, com o objetivo de testar a praticidade do novo propulsor. 

 

Figura 2 – Motocicleta de Daimler, 1885 
 

 
Fonte: (Santos, 2013) 

 

O motor de combustão interna de Daimler e Maybech, funcionava pelo ciclo 

Otto, quatro tempos, este motor possibilitou a fabricação de motocicletas em escala 

industrial, porém dividia preferência com os motores dois tempos, por esses serem 

menores, mais leves e mais baratos (SANTOS, 2013). 
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2.1.3.1 Motores de combustão interna 

 

Antes de definir o conceito destes motores de combustão interna, é necessário 

entender qual o conceito de máquina térmica. Segundo o que define Martins (2006, p. 

2) as máquinas térmicas “são aquelas que transformam energia térmica em energia 

mecânica útil. A energia térmica provém da combustão duma mistura combustível-

comburente”. Sendo que Brunetti (2012, p. 27) também define máquinas térmicas 

como “dispositivos que permitem transformar calor em trabalho. Este calor pode ser 

obtido de diferentes fontes: combustão, energia elétrica, energia atômica, etc.”. 

Os motores de combustão interna nada mais são do que máquinas térmicas 

em que a reação de queima do combustível ocorre na parte interna do motor. Os 

motores de pistão ou motores alternativos são um dos tipos de MCI, em que o trabalho 

que os mesmos obtêm é gerado a partir da movimentação executada entre pistão, 

biela e virabrequim. Este tipo de motor foi inventado no século XIX sendo uma das 

invenções que mais influenciou e causou impacto na sociedade e no nível de vida das 

pessoas, sendo também a principal fonte de potência para locomoção aplicada a 

carros, motos, caminhões, locomotivas, navios e aviões (MARTINS, 2006; 

BRUNETTI, 2012). 

Em consulta a páginas de venda das concessionárias de motocicletas, onde 

são apresentadas as características técnicas, foi possível observar que todas as 

motos que são comercializadas no Brasil no ano atual (2016) são equipadas com 

motor ciclo Otto de 4 tempos. 

Dentre as principais características deste tipo de motor estão a de executar 

quatro movimentos ou cursos do pistão para completar um ciclo de combustão e a 

mesma ocorre a partir de uma descarga elétrica (faísca) no interior da câmara de 

combustão. Para a execução de um ciclo (4 movimentos do pistão) o virabrequim ou 

também chamado de árvore de manivelas gira duas voltas completas. Estes 

movimentos também são chamados de tempos é desta definição que surge os 

chamados quatro tempos do motor, que estão exemplificados na Figura 3 (MARTINS, 

2006; BRUNETTI, 2012). 

 

 

 



2� 
 

 

Figura 3 – Quatro tempos de um motor de combustão interna 
 

 
Fonte: (Brunetti, 2012) 

 

No primeiro tempo executado no ciclo da combustão, com a abertura da válvula 

de admissão ocorre a entrada da mistura ar-combustível na câmara do motor, no 

segundo tempo ocorre com as válvulas fechadas a compressão da mistura, admitida 

no tempo anterior, para elevar a sua temperatura, no terceiro tempo ocorre a descarga 

elétrica que irá gerar a combustão da mistura, desta forma originando a expansão dos 

gases e no quarto e último tempo do ciclo ocorre a abertura da válvula de escape e o 

movimento de expulsão dos gases resultantes da combustão pelo orifício de escape, 

finalizando assim o ciclo para dar início novamente ao mesmo (BRUNETTI, 2012). 

Conforme descrito no parágrafo anterior, é possível observar que todas as 

etapas que ocorrem no ciclo de combustão, resultam na expulsão dos gases. Este 

trabalho acadêmico está sendo desenvolvido visando realizar testes neste sistema 

que proporciona esta expulsão dos gases do motor, no tópico a seguir será descrito 

este sistema, que é chamado de sistema de exaustão. 

 

2.1.3.1.1 Sistema de escapamento ou exaustão 

 

Segundo Oliveira e Rosa (2003, p. 85): “o sistema de escapamento coleta os 

gases resultantes da queima da mistura ar / combustível nos cilindros do motor e os 

transfere para a atmosfera”. 
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O processo de queima de combustível a partir dos motores é um processo que 

produz um alto nível de ruído e gases nocivos. O sistema de exaustão é empregado 

nas motocicletas para expelir os gases produzidos pela combustão de uma forma 

melhor, tendo como função básica tornar estes gases menos nocivos ou menos 

tóxicos. Outro fator importante considerado no sistema de exaustão é em relação a 

poluição sonora, o sistema chamado de silencioso possui uma câmara especial para 

cortar as ondas sonoras rígidas produzidas pelo motor, desta forma expelindo o som 

de uma forma melhor (KHALID, 2010). 

Existem procedimentos normativos para a realização de testes para aferir se 

estes sistemas estão realmente reduzindo as emissões de gases e ruído. As 

normativas que serão adotadas neste trabalho, para estes procedimentos, estarão 

dispostas no tópico a seguir. 

 

2.1.4 Teste do Sistema de Exaustão em Motocicletas 

 

�%-J%$<' /')+$.(% :-('$.%$<'-(' Eara fiscalizar os níveis de emissões dos 

gases e ruídos emitidos pelo sistema de exaustão, existem órgãos e normativas que 

regulamentam estes procedimentos para realizar as verificações.  Para o 

desenvolvimento deste projeto serão adotadas as normativas descritas no Quadro 1. 

 

Z[\��� 1 – Normativas para os procedimentos de verificação 
 

�]^��_� ���`K�^]Kab�� 

H:)') Anexo IV da Instrução Normativa Nº6 
de 08/06/2010 – IBAMA 

�BG/% Anexo V da Instrução Normativa Nº6 de 
�8c�6c2�1� – IBAMA 

Fonte: (Autor, 2016) 
 

Segundo IBAMA (2010, p. 1), estas instruções normativas, tem por objetivo 

“Estabelecer os requisitos técnicos para regulamentar os procedimentos para 

avaliação do estado de manutenção dos veículos em uso”. Esta regulamentação foi 

realizada para atender as exigências estabelecidas pela resolução 418 de 25/11/2009, 

CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente). 
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Estas instruções normativas serão seguidas no desenvolvimento deste projeto, 

para se obter conhecimento sobre os requisitos dos testes, assim como dos 

equipamentos que deverão ser selecionados para realiza-los. Sendo que estas 

normativas serão seguidas devido ao fato deste projeto ser destinado a executar 

testes nas motocicletas em uso. 

Nos tópicos a seguir serão descritos como devem ser realizados os 

procedimentos para os testes definidos pelas normativas citadas, assim como os 

requisitos para os equipamentos. 

 

2�1�4�1 Procedimento para o teste de emissão de gases 

 

O procedimento que será descrito neste tópico, tem como objetivo indicar 

alguns requisitos que o projeto da bancada deverá seguir, sendo que aqui serão 

dispostos somente os que tem influência sobre o projeto, não sendo retratado o 

procedimento completo. 

Conforme as instruções da normativa: 

a) Deve-se instalar um dispositivo que realize a adaptação do instrumento de 

medição com o escapamento das motocicletas, que permita que a tomada de ar da 

amostra não sejas interferida ou modificada devido a entrada de ar externo, ou pelos 

pulsos da exaustão dos gases do motor, abaixo são apontados modelos de como 

devem ser realizados os testes (IBAMA, 2014). 

 

Figura 4 – Adaptador externo com coifa flexível 
 

 
Fonte: (IBAMA, 2014) 
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O tubo que realiza a condução dos gases entre o escapamento e o analisador 

de gases é chamado de tubo extensor e deve possuir no mínimo 400 mm de 

comprimento e um diâmetro máximo de 60 mm, o analisador ou sonda deve ser 

posicionado na extremidade de saída do tubo extensor ou incorporado ao mesmo. O 

ajuste entre o extensor e o escapamento da motocicleta deve ser realizado por 

acoplamento flexível (Figura 5), que deve amortecer as vibrações que são geradas no 

escapamento, amortecer as pulsações que são emitidas pelos gases e vedar à 

entrada do ar externo (IBAMA, 2010). 

 

Figura 5 – Exemplo de extensão com sonda móvel e coifa flexível 
 

 
Fonte: (IBAMA, 2010) 

 

“Outras configurações podem ser usadas, desde que possibilitem tomadas de 

amostra representativa e resultados equivalentes aos obtidos com a configuração 

recomendada” (IBAMA, 2010, p.16). 

b) Após a adaptação dos dispositivos de teste “O veículo deve estar 

posicionado de maneira perpendicular ao plano do solo, com suas rodas apoiadas no 

solo, e com o motor em marcha lenta(1)” (IBAMA, 2010, p. 16). 

________ 
(1) “Marcha Lenta: regime de trabalho em que a velocidade angular do motor especificada pelo 

fabricante deve ser mantida durante a operação do motor sem carga e com os controles do sistema 
de alimentação de combustível, acelerador e afogador, na posição de repouso” (IBAMA, 2010, p. 3). 
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c) O equipamento analisador deve executar a aferição dos gases CO, CO2 e 

HC(2) enquanto o valor médio de rotação da motocicleta está sendo registrado para o 

regime de marcha lenta. Os dados aferidos devem ser enviados para o computador 

de gerenciamento que realizará o registro e o cálculo do fator de diluição dos gases 

de escapamento do veículo fiscalizado (IBAMA, 2010, p. 16). 

Estes analisadores de gases, segundo IBAMA (2010, p. 25) :“devem ser do tipo 

infravermelho não dispersivo ou de concepção superior e devem atender as 

especificações estabelecidas na regulamentação BAR 90”. Referente a esta 

regulamentação BAR (Bureau of Automotive Repair) o equipamento deve atender as 

normas de maior atualização tecnológica, sendo que também devem se adequar aos 

combustíveis utilizados no território nacional e aprovados pelo órgão ambiental do 

Estado. 

O funcionamento destes analisadores de tecnologia infravermelho não 

dispersivo (Non-Dispersive Infra-red – NDIR), conforme Fernandes (2009) baseia-se 

no direcionamento de dois feixes de raios infravermelhos de mesma energia, para 

duas células ópticas paralelas, sendo que um destes feixes passa pela célula de 

amostra e o outro pela célula de referência. A célula que é utilizada como referência 

pode ser fechada ou pode possuir um fluxo continuo de gás de referência. 

Segundo Fernandes (2009, p.81): 

 

Durante a análise, uma porção de radiação infravermelha é absorvida pelo 
componente de interesse na célula de amostra. A quantidade de radiação 
infravermelha que é absorvida é proporcional a concentração do componente 
de interesse, como por exemplo, o monóxido de carbono. O detector é um 
“microfone de gás” baseado no princípio de Luft. Ele converte a diferença de 
energia entre à célula de amostra e a de referência em uma variação de 
capacitância. Essa variação, a qual é relacionada com a concentração de 
componente de interesse é processada como variável primária, por exemplo, 
a concentração de um gás. 

 

 

 

 

 

 

 

________ 
 
(2) CO= Monóxido de carbono; CO2= Dióxido de carbono; HC= Hidrocarboneto. 
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Figura 6 – Funcionamento analisador de gases NDIR 
 

 
Fonte: (Fernandes, 2009) 

 

2.1.4.2 Procedimento para teste de emissão de ruído 

 

Segundo IBAMA (2010) o procedimento de verificação de ruído é uma 

adaptação da Norma NBR 9714, aqui serão dispostos alguns requisitos que tem 

influência no projeto, não sendo listados todos os presentes na normativa. Sendo que 

para as condições do teste, devem ser respeitados os seguintes requisitos: 

a) O ensaio deve ser realizado em local que possua área plana, sendo esta de 

concreto, asfalto ou superfície equivalente. Os limites desta área devem distar pelo 

menos 1,0 m das extremidades do veículo, sendo que não devem existir objetos, nas 

proximidades, que possam vir a afetar significativamente a leitura do medidor de nível 

sonoro (MNS) (IBAMA, 2010). 

b) Durante os testes de ruído do sistema de exaustão, o microfone deve estar 

posicionado a uma distância superior a 1,0 m da guia da calçada ou quaisquer outros 

obstáculos. Os observadores não devem estar a menos de 1,0 m de distância do 

microfone durante a inspeção (IBAMA, 2010). 

c) É recomendado que o teste seja executado somente em locais em que o 

ruído ambiente, seja no mínimo 10 dB (escala A) inferior ao nível medido durante o 

ensaio (IBAMA, 2010). 

d) O instrumento de medição, deve possuir comunicação eletrônica, 

possibilitando o registro dos testes de ruído e realizar armazenamento em tempo real, 
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simultaneamente com a medição da velocidade angular (rpm(3)) do motor, no instante 

determinado pelo equipamento para a desaceleração (IBAMA, 2010). 

e) O MNS deve possuir software que conduza o ensaio e oriente o inspetor 

(usuário) nos momentos em que devem ser realizadas acelerações e desacelerações 

no motor, indicando a velocidade angular do mesmo (rpm), minimizando a 

interferência do inspetor sobre o resultado (IBAMA, 2010). 

f) O MNS deve estar de acordo com os requisitos da NBR-9714, ou de normas 

de maior atualização tecnológica. Os microfones podem ser do tipo 1 e/ou 2, o medidor 

pode utilizar mais de um microfone, sendo que um seja destinado a medição dos 

níveis de ruído ambiente e outro para o escapamento (IBAMA, 2010). 

g) Para a realização dos testes, o analisador de ruído deve ser posicionado na 

mesma altura do tubo de escapamento (ou no mínimo a 20 cm do solo, quando a 

medida de altura deste tubo for inferior a isto) e a 50 cm do orifício de saída, estanho 

a 45º ± 10 em relação ao eixo do tubo, a Figura 7 ilustra o posicionamento (IBAMA, 

2010). 

h) Para a execução do ensaio, o veículo deve ser posicionado na área 

destinada para o teste, deve estar com a temperatura do seu motor em condição 

normal de trabalho, a alavanca de mudança de marchas deve estar em posição neutra 

e sem o acionamento da embreagem (IBAMA 2010). 

i) Em situação em que o veículo é provido de um único silencioso e duas ou 

mais saídas com distância inferior ou igual a 0,3 m, deve ser posicionar o microfone 

somente em relação ao orifício de saída mais próximo ao lado externo do veículo, se 

o mesmo não puder ser determinado, deve ser utilizado o orifício de saída mais alto 

da superfície do local do ensaio (IBAMA 2010). 

j) Para os veículos com saídas de escapamento conectadas a silenciosos 

independentes, ou a um único silencioso com distância superior a 0,3 m, o ensaio 

deve ser realizado para cada uma das saídas, como se fossem únicas, e deve ser 

considerado o maior resultado obtido (IBAMA 2010). 

k) Para veículos com possível vertical do tubo de escapamento, o microfone 

deve ser posicionado na mesma altura do orifício de escapamento, orientado em 

direção ao mesmo e com seu eixo na horizontal, com uma distância de 0,5m do lado 

mais do veículo mais próximo do orifício de saída dos gases (IBAMA 2010). 

________ 
(3) rpm= unidade de velocidade angular, medida em rotações por minuto. 
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Figura 7 – Área livre de obstáculos 
 

 
Fonte: (IBAMA, 2010) 

 

O equipamento que realiza a verificação de ruído é o MNS (Medidor de Nível 

Sonoro) suas medições são realizas em dB (decibel), que é uma unidade de medida 

referente ao nível de pressão sonoro.  A parte funcional do MNS pode ser dividida em 

quatro partes principais: microfone e pré-amplificador, filtro de ponderação, detector 

de RMS(4) e display (WEBSTER, 1999). 

 

 

 

 

 

________ 
(4) RMS= abreviação de Root Medium Square, unidade de potência sonora.  
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Figura 8 – Medidor de nível sonoro 
 

 
Fonte: (Webster, 1999) 

 

 Na parte de funcionamento do MNS, o microfone deve garantir uma medição 

correta da pressão sonora. Já o pré-amplificador converte o sinal de alta impedância 

a partir da saída do microfone para um de baixa impedância. Após a passagem pelo 

pré-amplificador, o sinal passa por um filtro de ponderação, que nada mais é que um 

filtro que se assemelha em príncipio, com a sensibilidade do ouvido humano. Este 

filtro, que também é chamado de circuito de compensação amplifica a frequência do 

sinal para um nível coerente com a curva de ponderação que melhor se correlaciona 

com o nível aferido (A,B,C e D)(5). Após realizar passagem pelo filtro o sinal é passado 

por um detector de rms exponencial, que realiza uma comparação entre este sinal e 

constantes pré-estabelecidas, que simulam o comportamento do ouvido humano 

quando sujeito a sinais que variam no tempo.  Após a comparação envia a informação 

para o display, que irá disponibilizar a informação visual sobre o nível de ruído aferido 

(WEBSTER, 1999; DANTE, 2010). 

Com o conhecimento a respeito dos procedimento de testes e seus requisitos, 

o referencial teórico foi concluído, desta forma dando prosseguimento a etapa de 

desenvolvimento, seguindo para a metodologia. 

 

________ 
(5) Segundo Dante (2010, p.5) “Existem vários modelos de medidores. Os de melhor tecnologia podem 

oferecer valores das medidas em dB (A, B, C ou D), dB pico, impulso, espectro, etc. Já os mais 
simples oferecem apenas as medidas em dB (A)”. 
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

A realização desta etapa foi definida com base na metodologia de Shigley, 

Mischke e Budynas, ilustrada na Figura 1 e descrita ao decorrer do tópico inicial do 

referencial teórico (2.1.1). 

Para o desenvolvimento do projeto esta metodologia foi adaptada e dividida 

entre as seguintes etapas: especificações do projeto, definição da arquitetura do 

produto, escolha dos equipamentos, e por último o desenvolvimento e detalhamento 

do projeto completo. Os procedimentos adotados em cada uma destas etapas, estão 

ilustrados pela Figura 9. 

 

Figura 9 – Etapas de trabalho 
 

 
Fonte: (Autor, 2016) 
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Antes de iniciar as etapas descritas, para a metodologia, vale ressaltar que o 

volume deste projeto será unitário, desta forma não irão ser realizadas análises de 

protótipos, sendo que a concepção apresentada será semelhante a versão que serás 

produzida, variando apenas aspectos práticos dependendo do ano e do projeto de 

aplicação(6). 

 

2.2.1 Levantamento das Especificações de Projeto 

 

Nesta etapa do desenvolvimento foram levantadas todas as considerações e 

requisitos aos quais o projeto deve seguir, visando desta forma atender a aspectos 

funcionais e didáticos para que se possa obter êxito no cumprimento do objetivo geral 

deste projeto. 

Através do processo iterativo entre as etapas, foram definidas algumas 

premissas para o projeto, sendo estas: 

· Os analisadores bem como equipamentos eletrônicos e de tecnologia da 

informação, tendem a ser adquiridos prontos e concebidos, sendo que a 

estrutura mecânica da bancada deverá ser projetada e construída 

especialmente para este fim, priorizando a utilização de recursos já 

disponíveis na UNIARP. 

· Para estes equipamentos de tecnologia da informação (cpu e 

periféricos), os mesmos devem ser destinados exclusivamente para a 

bancada, optando-se para o desenvolvimento deste projeto a utilização 

de computador e monitor do tipo desktop, sendo que os demais 

periféricos devem ser destinados para este tipo de utilização. 

· Para o projeto foi considerado que a execução dos testes nesta bancada 

serão em motocicletas populares, ou seja, motocicletas de 100 a 250cc, 

sendo estas as mais utilizadas no Brasil. 

A partir das normativas descritas no referencial teórico (tópico 2.1.4) e também 

a partir de questionamentos realizados com os possíveis usuários para este projeto 

(professores e acadêmicos), foram levantados alguns requisitos para a bancada, que 

podem ser visualizados a partir da Quadro 2. A entrevista foi realizada com: 

________ 
(6) Estes aspectos podem variar de ano para ano devido a possíveis atualizações das normas vigentes 

sobre os procedimentos de verificação do sistema de exaustão de motocicletas. 
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· O coordenador do curso de Engenharia Mecânica – UNIARP; 

· O Professor responsável pelos laboratórios da área de engenharia da 

instituição; 

· 4 Acadêmicos do curso de Engenharia Mecânica (10ª Fase – UNIARP), 

sendo que estes já tiveram algum tipo de relacionamento com processos 

de verificação, bancadas e motocicletas. 

 

Quadro 2 – Matriz funcional 
 

X[ad_� �\�e]Kb�� �Kf[^�^b�� 

g'$.J.+:LC% /'
níveis de emissão 

#$%+'/.<'-(%

para verificação 
/' Gases

h Possuir dispositivo de acoplamento (tubo 
extensor);
h ij klmkl n ojkjpqprlkn sltl lmknu lo
posição perpendicular ao solo e com as 
duas rodas apoiadas;
h vkqrqwnu lxyqznol{kj ul|yrnol{knsj} 
h Monitoramento de parâmetros via 
computador. 

#$%+'/.<'-(%
para verificação 

/' Ruídos

h Microfone deve estar posicionado no 
mínimo a 1m de distância de obstáculos; 
- ~l�pyrj rqtul sl j�mk�pyrjm lo yo unqj 
de 3 m (ambiente).
h �j{qkjunol{kj sl znu�olkujm tqn
pjozyknsju� 

T(.0.�:LC% Usuários 

h Esteticamente apresentável; 
- ��pqr oj�qrqsnsl� 
h �sl{kq�qpn��j {jm lxyqznol{kjm� 
h �l|yun{�n nj jzlunsju� 
h ��pqr q{mknrn��j l manutenção dos 
lxyqznol{kjm�
h �j{qkjunol{kj sl znu�olkujm tqn
pjozyknsju� 

������ (Autor, 2016) 
 

Analisando os requisitos descritos no quadro anterior (Quadro 2), foi efetuada 

a transformação dos mesmos em especificações de projeto. Estas especificações têm 

como intuito, definir de forma mais clara os objetivos que irão guiar o desenvolvimento 

do trabalho para que atenda aos requisitos definidos. As especificações para este 

projeto podem ser visualizadas a partir do Quadro 3. 
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Quadro 3 – Especificações de projeto 
 

���� ��������� �� ���¡� �����¡¢�£�� 

¤ 

~luq�qpn��j de 
znu�olkujm sl

emissão no 
sistema de 
exaustão 

¥mpjr¦lu lxyqznol{kjm
que executem os testes de 

verificação necessários 

§uj¨lknu lmkuykyun xyl zluoqkn
a instalação dos equipamentos 

l ykqrqwn��j pj{�juol ns
{juons vigentes 

© ¥mkªkqpn 
Pjmmyqu nuxyqklkyun
lmklkqpnol{kl 
apresentável 

«lml{tjrtlu pj{¨y{kj
estrutural que resulte em uma 

�jn nznu¬{pqn 

 �j�qrqsnsl

§luoqkqu ��pqr
ojtqol{kn��j sn �n{pnsn

sem a necessidade de 
slmoj{kn-la 

«lml{tjrtlu lmkuykyun
simplificada, compacta e que 

zjmmyn rodízios para 
movimentação. 

® 
�sl{kq�qpn��j sl
Equipamentos 

Possuir identificação para 
cada equipamento 
ykqrqwnsj {n �n{pnsn

 

�lrlpqj{nu rjpnr nslxynsj
znun qsl{kq�qpnu jm

equipamentos 

¯ �l|yun{�n
Realização de testes com 

ml|yun{�n nj
operador/aluno 

¥mkuykyun xyl zluoqkn n
realização dos testes com 

ml|yun{�n 

° 
�{mknrn��j l

manutenção dos 
equipamentos 

Permitir fácil instalação e 
on{ykl{��j sjm
equipamentos 

ij zuj¨lkj sn lmkuykyun q{mluqu
tampas ou portas que facilitem 

o acesso aos equipamentos 

± 
�j{qkjunol{kj sjm

znu�olkujm

Utilizar equipamentos que 
realizem comunicação 
pjo pjozyknsju 

�lrlpqj{nu lxyqznol{kjm xyl
demonstrem os parâmetros 
nkuntªm sj pjozyknsju

² ³j{�qn�qrqsnsl 
Equipamentos de aferição 

xyl nzulml{klo
ulmyrknsjm pj{�q�tlqm 

 

¥xyqznmentos homologados 
pelo Inmetro ou instituto de 
¦jojrj|n��j tq|l{kl 

������ (Autor, 2016) 
 

A partir do levantamento das especificações do projeto, a metodologia 

prosseguiu para a próxima etapa, sendo esta a definição da arquitetura do produto. 
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2.2.2 Definição da Arquitetura do Produto 

 

Para a definição da arquitetura do produto foi desenvolvido um quadro (Quadro 

4) que apresenta algumas opções referentes a soluções para características de 

montagem do projeto. 

 Após a finalização deste quadro, este foi analisado e foram selecionadas as 

melhores opções para atender as especificações definidas para o projeto da bancada. 

 

Quadro 4 – Matriz de tomada de decisão 
(continua) 

�´��� 
� II III 

µ¢�¢����¶����¢ 

=.)E%).LC% /%)
Equipamentos 

·¸¹º»¹¸¼½» ¾»¿¸À»ÁÂÃÄ ·¸¹º»¹¸¼½» ÅÆ¿Â¸ÇÃÄ 
·¸¹º»¹¸¼½» È¸¹ÂÃ

(Horizontal e Vertical) 

 
ÅÃÁÂÃÉÆÁ¹Ê 
- Ëácil instalação de 
ÆÌÍ¸ºÃÎÆÁÂ»¹Ï
Ð Estrutura Simplificada. 
 
Desvantagens:
Ð Grande espaço vertical. 

ÅÃÁÂÃÉÆÁ¹Ê 
- ËÑÇ¸Ä ¸Á¹ÂÃÄÃ¼½» ÒÆ
ÆÌÍ¸ºÃÎÆÁÂ»¹Ó
Ð Ô¹Â¿ÍÂÍ¿Ã Õ¸ÎºÄ¸Ö¸ÇÃÒÃ. 

Desvantagens:
Ð ×ÁÃÄ¸¹ÃÒ»¿ ÒÆ ÉÃ¹Æ¹
¹»ÎÆÁÂÆ ÁÃ Ø»¿¸À»ÁÂÃÄ; 
Ð Ù¿ÃÁÒÆ Æ¹ºÃ¼» Ø»¿¸À»ÁÂÃÄ. 
 

ÅÃÁÂÃÉÆÁ¹Ê 
- ËÑÇ¸Ä ¸Á¹ÂÃÄÃ¼½» ÒÆ
ÆÌÍ¸ºÃÎÆÁÂ»¹Ó

Desvantagens:
Ð Ô¹Â¿ÍÂÍ¿Ã Ú»ÎºÄÆÛÃÏ

=.)E%).LC% /%
*%-.(%$ 

È»Á¸Â»¿ ÜÁÂÆÉ¿ÃÒ»
ÝÅÆrtical) È»Á¸Â»¿ ÜÁÂÆÉ¿ÃÒ» ÝÜÁÇÄ¸ÁÃÒ»Þ Monitor Apoiado 

ÅÃÁÂÃÉÆÁ¹Ê 
- Ô¹Â¿ÍÂÍ¿Ã ¹¸ÎºÄes; 
Ð ËÑÇ¸Ä Mobilidade. 

Desvantagens:
Ð ·¸ÖßÇ¸Ä à¸¹ÍÃÄ¸ÀÃ¼½»Ï 

ÅÃÁÂÃÉÆÁ¹Ê 
- ËÑÇ¸Ä Å¸¹ÍÃÄ¸ÀÃ¼½»Ó 
Ð ËÑÇ¸Ä È»á¸Ä¸ÒÃÒÆÏ 

Desvantagens:
Ð Ô¹Â¿ÍÂÍ¿Ã Ç»ÎºÄÆÛÃÏ 

ÅÃÁÂÃÉÆÁ¹Ê 
- Ô¹Â¿ÍÂÍ¿Ã ¹¸ÎºÄÆ¹Ï 

Desvantagens:
Ð ·¸ÖßÇ¸Ä È»á¸Ä¸ÒÃÒÆÏ 
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Quadro 4 – Matriz de tomada de decisão 
(continuação) 

*%B)' '
 '+0:/%

È»Í¹Æ Æ ÂÆÇÄÃÒ» Ç»ÎÍÁ¹ 

 

âÆÇÄÃÒ» ¸ÁÂÆÉ¿ÃÒ» Ç»Î
Â»ÍÇØºÃÒ 

È»Á¸Â»¿ â»ÍÇØ¹Ç¿ÆÆÁ 

ÅÃÁÂÃÉÆÁ¹Ê 
- ËÑÇ¸Ä ÜÁ¹ÂÃÄÃ¼½»Ó 
Ð ËÑÇ¸Ä ÈÃÁÍÂÆÁ¼½»Ï 

Desvantagens:
Ð Ô¹Â¿ÍÂÍ¿Ã Ú»ÎºÄÆÛÃ 

 

ÅÃÁÂÃÉÆÁ¹Ê 
- Componente integrado a 
bancada;

Desvantagens:
Ð Ô¹Â¿ÍÂÍ¿Ã Ú»ÎºÄÆÛÃÓ 

- Difícil instalação e 
ÎÃÁÍÂÆÁ¼½»Ï 

ÅÃÁÂÃÉÆÁ¹Ê 
- Elimina a necessidade 
de mouse e teclado;

Desvantagens:
Ð ×ÄÂ» ÇÍ¹Â»Ó 

- Difícil manutenção

g'-(.0:LC%
(Tampa 
 $:)'.$:ã

âÃÎºÃ Ç»Î Ú»»ÄÆ¿¹ 

 

âÃÎºÃ àÃÀÃÒÃ 

 

âÃÎºÃ ÖÆÇØÃÒÃ 

 
ÅÃÁÂÃÉÆÁ¹Ê 
-Ventilação forçada.

Desvantagens:
Ð ·¸ÖßÇ¸Ä ¸Á¹ÂÃÄÃ¼½»Ï 

ÅÃÁÂÃÉÆÁ¹Ê 
- ËÑÇ¸Ä ¸Á¹ÂÃÄÃ¼½»Ó 
Ð Ô¹Â¿ÍÂÍ¿Ã Õ¸ÎºÄ¸Ö¸ÇÃÒÃÓ 
Ð ÅÆÁÂ¸ÄÃ¼½» ×Îá¸ÆÁÂÆÏ 

Desvantagens:
Ð 

ÅÃÁÂÃÉÆÁ¹Ê 
- ËÑÇ¸Ä ¸Á¹ÂÃÄÃ¼½»Ó 
Ð Estrutura Simplificada; 
 
Desvantagens:
Ð ÕÆÎ àÆÁÂ¸ÄÃ¼½» 

*%@.0./:/' 

ä»ÒßÀ¸»¹ Æ ºÍÛÃÒ»¿Æ¹
ÄÃÂÆ¿Ã¸¹ 

ä»ÒßÀ¸»¹ Æ ºÍÛÃÒ»¿ Ö¿»ÁÂÃÄ 

 

ÕÆÎ ¿»ÒßÀ¸»¹ 

Ð Fácil mobilidade; 
- å½» ¸ÁÂÆ¿ÖÆ¿Æ » Í¹»Ó 

Ð Fácil mobilidade; 
- æÍÛÃÒ»¿ Ç»Î É¿ÃÁÒÆ¹
Ò¸ÎÆÁ¹çÆ¹Ó
Ð ×Â¿ÃºÃÄØÃ » Í¹»Ó 

Ð Dificulta a mobilidade; 
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Quadro 4 – Matriz de tomada de decisão 
(conclusão) 

�/'-(.J.+:LC%
/%)

�NB.E:<'-(%) 

Ë¸ÛÃÒ» Á» Ä»ÇÃÄ Ë¸ÛÃÒ» Á» ÔÌÍ¸ºÃÎÆÁÂ» 

 

èÃé»ÍÂ ÒÃ êÃÁÇÃÒÃ 

 

ÅÃÁÂÃÉÆÁ¹Ê 
- ËÑÇ¸Ä ¸ÒÆÁÂ¸Ö¸ÇÃ¼½»Ó 
Ð ËÑÇ¸Ä ÍÂ¸Ä¸ÀÃ¼½»Ó 

Desvantagens:
- 

ÅÃÁÂÃÉÆÁ¹Ê 
- ËÑÇ¸Ä ¸ÒÆÁÂ¸Ö¸ÇÃ¼½»Ó 
Ð ËÑÇ¸Ä ÍÂ¸Ä¸ÀÃ¼½»Ó 

Desvantagens:
Ð Necessita de nova plaqueta 
no caso de troca do 
equipamento;

ÅÃÁÂÃÉÆÁ¹Ê 
- ËÑÇ¸Ä ¸ÒÆÁÂ¸Ö¸ÇÃ¼½»Ó 

Desvantagens
Ð ÈÃ¸»¿ Ç»ÎºÄÆÛ¸ÒÃÒÆ ÒÆ
posicionamento e 
instalaçãoÓ 

 

�-)($B<'-(%) /'

<'/.LC%

æ¿»jetar equipamentos 
ëÂ¸Ä¸ÀÃ¿ equipamentos já 

comercializados 
ÅÃÁÂÃÉÆÁ¹Ê 
 
- Desenvolvimento de 
produto que já execute 
todas as verificações 
desejadas.

Desvantagens:

- åÆÇÆ¹¹¸ÒÃÒÆ ÒÆ
Ø»Î»Ä»ÉÃ¼½» Ò» º¿»ìÆÂ»Ó 
- åÆÇÆ¹¹¸ÒÃÒÆ ÒÆ
ÃàÃÁ¼ÃÒ» Ç»ÁØÆÇ¸ÎÆÁÂ»
e pesquisa em eletrônica 
e programaçãoÓ 
Ð ·ÆÎÃÁÒÃ ÒÆ ÂÆÎº»
ºÃ¿Ã ÒÆ¹ÆÁà»Äà¸ÎÆÁÂ»Ó 
 

Vantagens:

- Utilização de equipamentos 
já homologados;
Ð Utilização de equipamentos 
em acordo com as normas 
vigentes.

Desvantagens:

- Necessidade da utilização 
de mais de um equipamento, 
um destinado a verificação 
de gases e outro a 
verificação de ruídos.

Ð 

�NB.E:<'-(%)

E:$:
<%-.(%$:LC% 
í�#T '

E'$.Jî$.+%)ã 

Comprar Equipamentos Utilização de equipamentos 
já existentes na instituição 

Vantagens:
Ð Ô¹Ç»ÄØÃ ÒÃ¹
ÇÃ¿ÃÇÂÆ¿ß¹Â¸ÇÃ¹Ó

Desvantagem:
Ð ÚÍ¹Â»Ó 

Vantagens:
Ð ÚÍ¹Â»Ó 

Desvantagens:
Ð Características disponíveis; Ð 

Fonte: (Autor, 2016) 
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Figura 10 – Opções Selecionadas 
 

 
Fonte: (Autor, 2016) 

 

Com a figura acima (Figura 10) é possível visualizar previamente como ficou 

definida a arquitetura de produto para o projeto da bancada, cada seleção deve-se a 

algum motivo ou justificativa. Para demonstrar quais foram estas justificativas, 

definidas pelo autor, foi criado o Quadro 5, explicando quais foram os fatores que 

levaram a selecionar cada uma das opções, sendo que foi realizada principalmente, a 

análise das especificações de projeto (Quadro 3). 

 

Quadro 5 – Justificativa das escolhas 
(continua) 

A\�\`bK�ï�b^`\� P[�b^ð^`\b^ñ\ �\� opções selecionadas 

=.)E%).LC% /%)

Equipamentos 

ò óôõöó ÷øù úóû üýþýÿûóA���� �þ�� �ý ü��ü ��A���ýAü, devido 
nj �nkj sl lmknu sl npjusj pjo jm zjmqpqj{nol{kjm

zluoqkqsjm znun jm lxyqznol{kjm ý ��ýA�ýe �ó ÷û�ý� 	ù ��ü
lmzlpq�qpn�
lm sl zujjeto 

=.)E%).LC% /% <%-.(%$ 
A opção “II” foi selecionada, neste caso, por contribuir com a 
parte estética da bancada e facilitar a visualização do monitor 
sltqsj nj �{|yrj sl q{prq{n��j ý ��ýA�ýe �ó ÷û�ý� �ù ��ü

lmzlpq�qpn�
lm sl zuj¨lkj 

*%B)' ' Teclado
Para esta característica foi selecionado a opção “I”, devido a 

onqju �npqrqsnsl lo ulrn��j n j�kl{��jm q{mknrn��j l
manutenção desta opção e atender ao “item 6” das 

especificações de projeto 
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Quadro 5 – Justificativa das escolhas 
 (conclusão) 

Ventilação 

A opção “II” foi selecionada para esta característica, devido 
ser a mais simples entre as opções definidas, por executar a 
�y{��j ulxyluqsn sl ventilação ý ��ýA�ýe �ó ÷û�ý� �ù ��ü

lmzlpq�qpn�
lm sl zuj¨lkj 

*%@.0./:/' 

Para esta característica úóû üýþýÿûóA��� � óôõöó ÷øù� �ý�û�ó �

mlu n s{qpn xyl pyozul pjo n �y{��j ulxyluqsn sem 
q{klu�luqu {n ykqrqwn��j sn �n{pnsn ý ��ýA�ýe �ó ÷û�ý� ù ��ü

lmzlpq�qpn�
lm sl zuj¨lkj 

�/'-(.J.+:LC% /%)
�NB.E:<'-(%) 

Fóû üýþýÿûóA��� � óôõöó ÷øù� ôóe üýe � ��ûü üqozrlmm ��pqr l
zju pyozuqu pjo n �y{��j ulxyluqsn 

�NB.E:<'-(%) /'

g'$.J.+:LC% 

Foi selecionado a segunda opção para esta característica, 
zjqm j �jpj slmkl kun�nr¦j {�j ª slml{tjrtlu jm

lxyqznol{kjm sl tluq�qpn��jm ml{sj onqm mqozrlm l onqm �|qr
realizar a compra de equipamentosm ml{sj xyl jm olmojm
já são homologados, desta forma atendendo ao “item 8” das 

lmzlpq�qpn�
lm sl zuj¨lkj 

�NB.E:<'-(%) E:$:
<%-.(%$:LC% 

Para esta característica foi selecionada a segunda opção, 
devido a facilidade no acesso a informações dimensionais 

dos equipamentos, já presentes na instituição e também pelo 
fato de no momento da aplicação isto possa diminuir o custo 

kjknr sj zuj¨lkj 

��nte: (Autor, 2016) 
 

Após definir a arquitetura do produto, assim como os detalhes para os 

equipamentos, foi dado prosseguimento na metodologia, avançando para a etapa de 

escolha destes equipamentos. 

 

2.2.3 Escolha dos Equipamentos 

 

Conforme definido como premissa no tópico de especificações (2.2.1) e 

também as opções selecionadas na Figura 10, os equipamentos devem ser adquiridos 

prontos e concebidos, ou seja, devem ser comprados ou utilizados equipamentos já 

existentes na instituição. Para realizar a escolha dos equipamentos de medição, foram 

analisados os requisitos existentes para os mesmos, no tópico 2.1.4 do referencial 

teórico.  



38 
 

 

Quadro 6 – Equipamentos de verificação – opções indicadas 
 

������ R��������� �´�£�� 

~luq�qpn��j
de emissão 
de gases 

- Efetuar verificação veicular 
(motocicleta);

- �������� � �������� ���
g����� ��� ��2 e HC; 

- ��C ��!���� !�C
!�Cc ����� "�� �����
aferidos devem ser enviados 
e calculado� no 
!�Cc �����#$

- P��� �� %�C���g����$ 

� 

T� ¤© &Tlp{jojkju' 

�� 

§³ – MULTIGÁS (NAPRO) 

��� 

«qmpjtluD (® &)r�nklmk' 

~luq�qpn��j
de emissão 

de ruído 

- Efetuar verificação veicular 
(motocicleta);

- E���� �� �!���� !�C �

���C���n� *E� +,+./$

- �c���� �� curva de 
p013456780 9:;< =0>

condição de resposta rápida 
“F” e ser da classe 1 de 
precisão;

- ��C ��!���� !�C
!�Cc ����� "�� �����
aferidos devem ser enviados 
para o computador);

- P��� �� %�C���g����? 

� 

�³ ¤S¤ &³¥�~)' 

�� 

«@ SSB¤ &G��H' 

��� 

«¥³ - 5060 (Instrutherm)  

Fonte: (Autor, 2016) 
 

Estas opções indicadas no Quadro 6, são as que estavam disponíveis (para 

compra), no mercado, no momento de desenvolvimento do projeto e que também 

atendiam aos requisitos(7). 

Os equipamentos utilizados como base para desenvolver a parte estrutural da 

bancada, estarão dispostos nós próximos tópicos, expressando também alguns 

detalhes que motivaram o autor a selecioná-los. 

________ 
(7) Estes requisitos descritos na tabela são os especificados pelas instruções normativas do IBAMA, 

descritas no tópico 2.1.4 (p. 18) do referencial teórico. 
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2.2.3.1 Analisador de gases 

 

Devido a quantidade de informações disponíveis e facilidade de comunicação 

com o fornecedor, o equipamento selecionado como base para a verificação de 

emissão gases, foi o “item II” do Quadro 6, que é atualmente produzido pela empresa 

NAPRO Eletrônica Industrial Ltda.  

Este equipamento é o PC-MULTIGÁS, dentre as suas principais características 

estão: ser homologado pelo Inmetro, possuir sonda de captação de gases, 

comunicação com computador PC e módulo analisador que permite a medição de 

gases como CO, CO2, HC e O2(8). A imagem representativa do equipamento pode ser 

visualizada na Figura 11. 

 

Figura 11 – Analisador de gases PC – MULTIGÁS 
 

 
Fonte: (www.napro.com.br, 2016) 

 

No anexo I deste trabalho, é possível observar a proposta comercial, enviada 

pela empresa NAPRO, no momento de desenvolvimento do projeto. Nesta proposta 

também é possível observar um aspecto importante, o fornecedor também 

comercializa o kit para a medição em motocicletas, este kit é um requisito para as 

funções que serão realizadas pela bancada. 

A proposta anexada ao trabalho tem o intuito somente de demonstrar algumas 

características adicionais deste equipamento selecionado, sendo que a questão de 

custo é algo que não está sendo levantado neste projeto, pois o mesmo irá variar de 

acordo com a data de aplicação do mesmo. 

________ 
(8) CO= Monóxido de carbono; CO2= Dióxido de carbono; HC= Hidrocarboneto; O2= Oxigênio. 
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Os principais dados técnicos úteis, além dos já mencionados, foram 

encontrados na página do fornecedor e são: 

a) Dimensões: Altura: 150 x Largura: 290 x Comprimento: 310 (mm); 

b) Massa: 4 kg; 

c) Alimentação: 12VDC ou 110/220; 60 Hz. 

Este equipamento foi selecionado como base para o desenvolvimento do 

projeto, sendo que toda a parte dimensional da estrutura da bancada que esteja 

relacionada aos equipamentos, foi influenciada pelas dimensões deste analisador, 

assim como as dimensões dos demais equipamentos que foram selecionados e estão 

disposto nos tópicos a seguir. 

 

2.2.3.2 Medidor de nível sonoro 

 

Dentre as opções para a verificação de emissão de ruído disponibilizadas no 

quadro anterior (Quadro 6), foi selecionado como base para o desenvolvimento deste 

projeto o “item I”, sendo este o Decibelímetro – SC 101, produzido originalmente pela 

indústria CESVA. 

Este equipamento foi selecionado para cumprir a função de medidor de nível 

sonoro, porque além de atender a todos os requisitos, o mesmo possui função 

específica para a medição veicular, o que facilita e simplifica os testes. A imagem do 

equipamento está disponibilizada na Figura 12. 

 

Figura 12 – Medidos de nível sonoro CESVA SC101 
 

 
Fonte: (CESVA, 2016) 
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Este produto como mencionado anteriormente é produzido pela CESVA e 

comercializado no Brasil pela Percon, na página da loja foi possível visualizar o 

documento que demonstra características técnicas e de uso do SC 101(9), sendo que 

algumas informações gerais sobre este equipamento podem ser visualizadas no 

Anexo II deste trabalho.  

Os principais dados técnicos, com importância para este projeto são: 

a) Aplicação a veículos a motor; 

b) Cumpre com o que solicitam as normas NBR 9714 e IEC 61672; 

c) Ponderação A e C; (Resposta rápida “F”); 

d) Comunicação com computador; 

e) Dimensões: Altura: 82 (posição deitado) x Largura: 20 x Comprimento: 

336 (mm). 

Após seleção dos equipamentos que irão realizar as verificações, foram 

selecionados os equipamentos para a leitura de parâmetros, ou seja, o computador e 

periféricos. Cada um destes equipamentos selecionados, foi disposto no tópico a 

seguir. 

 

2.2.3.3 Leitura de parâmetros 

 

Para a realização da leitura dos parâmetros que serão aferidos a partir desta 

bancada não há a necessidade de um computador com avançadas características de 

hardware e nem requisitos especificados pela instrução normativa utilizada, desta 

forma para a seleção do mesmo, foram seguidos as premissas definidas para este 

projeto, sendo que para isto foram selecionados computador e periféricos que já 

existem na universidade. Nestes foram realizadas medições, para ter conhecimento 

das suas dimensões gerais.  

As dimensões gerais, assim como a imagem destes equipamentos, estão 

dispostas nos parágrafos seguintes. 

· Dimensões CPU: As dimensões do CPU selecionado (utilizado atualmente 

no laboratório de robótica - UNIARP) são: 

�0(B$:: 180 (posição deitado) x Largura: 425 x Comprimento: 410 (mm). 

________ 
(9) No momento de compra deste equipamento ou semelhante, deve se levar em consideração a compra 

de um tripé (suporte) para a realização dos testes. 
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Figura 13 – CPU laboratório de robótica 
 

 
Fonte: (Arquivo Pessoal, 2016) 

 

· Dimensões Monitor: O monitor selecionado (utilizado atualmente no 

laboratório de robótica – UNIARP) foi um com display de 15”, tem como 

principais dimensões: 55 x 340 F 34� í<<ã e um massa de 

aproximadamente 2,5 kg. 

 

Figura 14 – Monitor laboratório de robótica 
 

 
Fonte: (Arquivo Pessoal, 2016) 

 

· Dimensões mouse e teclado: devido ao fato das dimensões destes 

componentes (para desktop) serem mais padronizadas no mercado, para o 

desenvolvimento do projeto foram realizadas medições em componentes 

acessíveis para o autor. Sendo as suas dimensões: 

a) Dimensões do mouse (aproximadas): 40 x 60 x 105 (mm); 

b) Dimensões do teclado (aproximadas): 30 x 165 x 460 (mm). 
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Figura 15 – Mouse e teclado utilizados para medição 
 

 
Fonte: (Arquivo pessoal, 2016) 

 

· Impressora: Além destes componentes citados anteriormente, também 

foi realizada pesquisa em busca de uma impressora básica. A utilização 

desta na bancada tem a função de imprimir relatórios sobre parâmetros 

aferidos. 

Para a seleção, foi realizada busca por uma impressora com 

configurações básicas, com custo relativamente baixo e com informações 

de dimensões disponíveis. Em conformidade com as características 

mencionadas anteriormente o modelo de impressora selecionado foi HP 

Deskjet Ink Advantage 1115, sua imagem representativa pode ser 

visualizada na Figura 16 e suas principais informações são: 

a) Dimensões: Altura: 124,3 x Largura: 215,6 x Comprimento: 425,8 

(mm); 

b) Massa: 2,02 kg; 

c) Bivolt. 

 

Figura 16 – Impressora 
 

 
Fonte: (http://www8.hp.com/br/pt/products/printers, 2016) 



44 
 

 

2.2.3.3.1 Características dimensionais dos componentes 

 

Com a escolha dos equipamentos que serão utilizados como base para o 

desenvolvimento do projeto da bancada, foi desenvolvido um quadro (Quadro 7) para 

reunir as informações sobre as dimensões destes equipamentos. 

 

Quadro 7 – Dimensões dos equipamentos selecionados 
 

�f[^I\]Kab� �^]Ka�JK� (mm) 

�-:0.):/%$ /' H:)') �0(B$:K 150 

�:$;B$:K 290 

Comprimento: 310 

*'/./%$ de Nível Sonoro (MNS) 
Altura: 82 

Largura: 20 

Comprimento: 336 

�#T 
Altura: 180 

Largura: 425 

Comprimento: 410 

*%-.(%$ 
Altura: 340 

Largura: 55 

Comprimento: 340 

*%B)' Altura: 40 

Largura: 60 

Comprimento: 105 

 '+0:/% �0(B$:K 30 

�:$;B$:K 165 

Comprimento: 460 

�<E$'))%$: Altura: 124,3 

Largura: 215,6 

Comprimento: 425,8 

Fonte: (Autor, 2016) 
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Com estas informações sobre as dimensões dos componentes obtidas, as 

etapas de levantamento de informações necessárias para projetar a bancada foram 

concluídas. Desta forma, foi possível prosseguir com o desenvolvimento do projeto, 

iniciando a etapa de detalhamento do mesmo. 

 

2.2.4 Detalhamento do Projeto 

 

Com as informações necessárias para desenvolver a bancada obtidas através 

dos tópicos anteriores, foi desenvolvida a última etapa da metodologia, sendo está o 

detalhamento do projeto. 

Visando facilitar o entendimento do que foi desenvolvido, esta etapa foi dividida 

em outras quatro etapas. Sendo que as informações sobre o que foi realizado em cada 

umas destas etapas, que estarão descritas em formas de tópicos a seguir, podem ser 

visualizadas através da Figura 17. 

 

Figura 17 – Etapas desenvolvidas no detalhamento do projeto 
 

 
Fonte: (Autor, 2016) 
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2.2.4.1 Desenvolvimento da estrutura 

 

 Para o desenvolvimento desta etapa foram consideradas todas as dimensões 

dos equipamentos selecionados como base, para que se tornasse possível 

desenvolver a estrutura da bancada. 

Para as definições da posição de componentes, principalmente daqueles que 

tem interação com o usuário, foram adotadas boas práticas observadas em outros 

recursos semelhantes, validando isso com aspectos de ergonomia apresentados na 

NR 17, que foi descrita em partes no referencial teórico. 

Um dos recursos semelhantes observados, foi um terminal de apontamento, 

utilizado por uma empresa do ramo metalúrgico, o desenho deste terminal pode ser 

visualizado Figura 18. O mesmo foi adotado como base, pois no momento de 

desenvolvimento do projeto da bancada, este produto assim como os seus usuários 

estavam acessíveis. Conforme pesquisa informal realizada, os usuários relataram 

avaliações positivas em relação a ergonomia no uso do conjunto mouse e teclado 

neste produto. 

 

Figura 18 – Posicionamento mouse e teclado 
 

 
Fonte: (Arquivo Pessoal, 2016) 
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Levando em consideração as opções selecionadas quanto a aspectos gerais 

da bancada (Figura 10), foi desenvolvido um esboço inicial através de um software de 

modelagem 3D (Solidworks®), para que se tornasse possível a definição das 

dimensões gerais da estrutura da bancada. Este esboço pode ser visualizado na 

Figura 19. 

 

Figura 19 – Esboço Inicial 
 

 
Fonte: (Autor, 2016) 

 

Para facilitar o acesso das informações, foi desenvolvido um quadro (Quadro 

8) para explicar como foram definidas as dimensões para cada um dos itens 

especificados na Figura 19. 
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Quadro 8 – Definição das dimensões para a estrutura 
 

���� ��L������ M¢ �������� �����¡¢��� 

) 

hPara definir está dimensão foi adotado 
como base a altura expressada na Figura 
18m xyl ª: 

Altura A = 980 mm 
Considerada A = 900 mm (1) 

NOQ – A altura A foi considerada 
900 mm, devido ao fato de 
zjmkluqjuol{kl mlulo
lozul|nsjm ujs�wqjm {n
�n{pnsnm slmkn �juon

acrescendo o tnrju slmkn nrkyun 
 

@ 

h Para definir esta dimensão foi analisado o 
Quadro 7 l mlrlpqj{nsj j lxyqznol{kj pjo
maior largura, sendo este o ³§vm pjoU 

Largura CPU = 425 mm  
Dimensão B = 680 mm(3) 

NVQ – Foi aplicada �jr|n znun
�npqrqknu n on{ykl{�ão 

³ 

h Para definir esta dimensão foi realizado 
um somatório entre a dimensão W l n nrkyun
do monitor selecionado, com um acréscimo 
de 110 mm de folga, sendo este somatório: 

Dimensão C = 900 + 110 (3) + 340 
Dimensão C = 1350 mm 

NXQ ¥mkn �jr|n �jq nzrqpnsn tqmn{sj
ulnrqwnu yo �jo

zjmqpqj{nol{kj sj oj{qkju 

« 

h Conforme medição realizada em diversos 
modelos de teclado, está dimensão foi 

sl�q{qsn pjojU 
 

Dimensão D = 200mm 

NYQ  

¥ 

h Para definir esta dimensão foi analisado o 
Zynsuj 7 e sellpqj{nsj j lxyqznol{kj
com maior comprimento, sendo este o 

³§vm pjoU 
Comprimento CPU = 410 mm 
Dimensão E = 580 mm (4) 

N[Q – �jq nzrqpnsn yon �jr|n {lmkn
dimensão visando facilitar a 

instalação e manutenção dos 
lxyqznol{kjm 

\ 

h Para definir o ângulo de inclinação do 
monitor, todas as dimensões definidas 

acima, foram aplicadas no esboço inicial 
&Figura 19'm tqmn{sj slmkn �juon mqoyrnu

uma boa posição para aplicar o ângulo do 
oj{qkju} 

) l]lozrq�qpn��j slmkn lknzn lmk�
ilustrada na �q|yun 20} )z^m nm mqoyrn�
lmm

j tnrju sl�q{qsj �jqU 
Dimensão β = 35º 

N`Q  

Fonte: (Autor, 2016) 
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Figura 20 – Simulação do ângulo de inclinação 
 

 
Fonte: (Autor, 2016) 

 

Para realizar a montagem da figura anterior (Figura 20), foi inserido no esboço 

inicial um rodizio com altura de 115mm, desta forma as simulações do ângulo de 

inclinação foram realizadas com altura semelhante a que a bancada estará com a 

aplicação de rodízios. 

Após a definição de todas as dimensões gerais necessárias para a estrutura da 

bancada, as mesmas foram inseridas no esboço inicial. A ilustração de como ficaram 

definidas as dimensões, pode ser visualizada na Figura 21. 

 

Figura 21 – Dimensões para a estrutura 
 

 
Fonte: Autor (2016) 
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Com as dimensões gerais da bancada já definidas, tornou-se possível 

prosseguir com o desenvolvimento da estrutura da mesma. Para isto, foi definido que 

os componentes aplicados na parte estrutural da bancada serão perfis tubulares 

quadrados, devido a características como: fácil aquisição, fácil montagem e com 

massa relativamente leve se comparada com outros perfis. 

Com esta definição, a estrutura foi desenvolvida através do software de 

modelagem 3D (SolidWorks®). O resultado pode ser visualizado na Figura 22. As 

dimensões dos componentes empregados nesta figura, estão presentes nos 

desenhos de fabricação, no apêndice A deste documento. 

 

Figura 22 – Estrutura da bancada 
 

 
Fonte: (Autor, 2016) 

 

Com a conclusão da parte estrutural a próxima etapa do desenvolvimento do 

projeto foi definir os componentes que suportariam os equipamentos na bancada, para 

isto foram definidos que estes seriam chapas e aços planos (ferro chato), desta forma 

simplificando a montagem. A Figura 23 ilustra como foram aplicados estes suportes 

na estrutura. Na aplicação é importante considerar que a distância entre estes 

suportes deve respeitar os espaçamentos necessários para os equipamentos 

selecionados (Quadro 7). 
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Figura 23 – Suporte para os equipamentos 
 

 
Fonte: (Autor, 2016) 

 

A figura anterior (Figura 23), ilustra os itens utilizados como suporte, sendo que 

a definição de cada item pode ser visualizada no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Disposição dos suportes para os equipamentos 
 

�bK] �K�`�^d_� A�]IaK]Kab� 

¤ ³¦nzn sl �nml 
³¦nzn xyl mlutqu� sl �nml znun j myzjukl sj oj{qkju

&�jrsnsn {n lmkuykyun' 

© �yzjukl sj oj{qkju 
§nun�ymnsn {n p¦nzn sl �nml 

 

 �luujm ³¦nkjm 
�jrsnsjm {n lmkuykyun 

 

® ³¦nznm sl nzjqj 
��j nm p¦nznm xyl myzjuknu�j jm lxyqznol{kjm &�jrsnsnm

{jm �luujm p¦nkjm' 

) ){nrqmnsju sl
(nmlm 

«qol{m�j sj rjpnr znun n instalação do equipamento 
n{nrqmnsju sl |nmlm 

@ 
�lsqsjm sl i�tlr

�j{juj 

«qol{m�j sj rjpnr znun n q{mknrn��j sj lxyqznol{kj
olsqsju sl {�tlr mj{juj 

³ �ozulmmjun
«qol{m�j sj rjpnr znun n q{mknrn��j sn qozulmmjun 

 

« ³§v 
«qol{m�j sj rjpnr znun n instalação do CPU 

 
������ (Autor ,2016) 
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Para o desenvolvimento deste projeto os espaçamentos verificados para cada 

um dos itens (A, B, C e D) especificados no Quadro 9, foram definidos de acordo com 

as dimensões dos equipamentos selecionados como base para o projeto (Quadro 7). 

Com a definição dos locais que suportarão os equipamentos, a etapa de 

desenvolvimento da estrutura da bancada foi finalizada, dando prosseguimento as 

etapas seguintes. 

 

2.2.4.2 Acabamento 

 

Para o desenvolvimento desta etapa, foram selecionadas chapas de espessura 

relativamente fina, os desenhos de fabricação das mesmas podem ser visualizados 

no apêndice A deste trabalho. Estas chapas foram selecionadas por serem aplicadas 

neste projeto somente como chapas de acabamento, ou seja, não sofrerão esforços, 

sendo assim quanto mais fina, mais leve. A Figura 24 ilustra o resultado da aplicação 

das chapas na estrutura da bancada, sendo que o Quadro 10 demonstra os itens 

indicados nesta figura. 

 

Figura 24 – Aplicação de chapas 
 

 
Fonte: (Autor, 2016) 
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Quadro 10 – Chapas de acabamento 
 

�bK] �K�`�^d_� A�]IaK]Kab� 

¤ ³¦nzns laterais
Desenvolvida com as mesmas dimensões da lateral da 

lmkuykyun 

© ³¦nzn oj{qkju ³¦nzn j{sl mlu� q{mknrnsj j oj{qkju 

 ³¦nzn q{�luqju ³¦nzn znun zujtlu j npn�nol{kj q{�luqju 

® §jukn �rontal 
§jukn znun �npqrqknu j nplmmj njm lxyqznol{kjm zlrn

znukl �uj{knr sn �n{pnsn 

¯ §jukn kunmlqun 
Porta para facilitar o acesso aos equipamentos pela 
parte traseira da bancada, facilitando a manutenção 

dos mesmos 
������ (Autor, 2016) 

 

No momento de aplicação, todas estas chapas devem ser fixadas na estrutura 

a partir do processo de soldagem, com exceção dos itens “4” e “5” que são as portas, 

que devem ser fixadas a partir de dobradiças. As dimensões destas chapas podem 

ser visualizadas, juntamente com seus desenhos de fabricação no apêndice A deste 

documento. 

 Com o término desta etapa de acabamento a parte do projeto responsável por 

armazenar os equipamentos foi concluída, seguindo-se então para a parte da bancada 

que estará relacionada com as atividades práticas da mesma, ou seja, os testes. Nesta 

etapa seguinte, será desenvolvida a estrutura que proverá proteção para o usuário, 

no momento de execução destes testes. 

 

2�2�4�3 Estrutura de segurança 

 

Para a etapa de desenvolvimento da estrutura de segurança foram levantadas 

algumas considerações. A primeira foi que a maioria das motocicletas em circulação, 

possui o sistema de exaustão dos gases do lado direito. A segunda consideração foi 

que para a realização do teste a proteção de segurança deve estar posicionada na 

bancada de uma forma que permita a realização do teste e ao mesmo tempo execute 

a sua função que é prover proteção ao usuário. 
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Para o desenvolvimento desta etapa, também foram consideradas as 

premissas definidas no tópico de especificações (2.2.1) em relação as motocicletas 

que serão testadas. 

Após as considerações, foi desenvolvido o desenho da estrutura de proteção, 

sendo que este foi desenvolvido visando manter conformidade com a norma de 

segurança NR 12, descrita em partes no referencial teórico. Com o conjunto 

desenvolvido, foram simulados alguns posicionamentos na bancada para se obter o 

melhor local para a instalação do mesmo. Após alguns testes foi definido que a 

proteção irá ficar ao lado direito da bancada assim como ilustra a Figura 25. 

 

Figura 25 – Posição da estrutura de segurança 
 

 
Fonte: (Autor, 2016) 

 

Para o desenvolvimento da proteção foram aplicados os mesmos materiais da 

bancada, ficando desta forma mais padronizados os componentes utilizados.  A 

fixação desta estrutura na bancada será realizada através de flanges, com a união 

realizada a partir de parafusos, desta forma esta estrutura poderá ser acoplada e 

desacoplada da bancada quando necessário. 
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Em paralelo com o desenvolvimento da estrutura de segurança foi desenvolvido 

um suporte para o tubo extensor (Figura 4 e Figura 5). Este suporte será fixado na 

estrutura de segurança através de parafusos. Com este suporte a execução dos testes 

de emissão de gases serão realizadas com maior facilidade e também serão 

realizadas com segurança devido ao suporte estar fixado na estrutura de proteção. A 

ilustração deste suporte pode ser visualizada na Figura 26. 

 

Figura 26 – Suporte tubo extensor 
 

 
Fonte: (Autor, 2016) 

 

Na Figura 26 o item “1” se refere a estrutura de segurança para a execução dos 

testes, o item “2” ao suporte do tubo extensor e o item “3” ao tubo extensor, que é 

necessário para a execução dos testes de emissão de gases. A forma de construção 

do suporte permite a variação de altura do tubo extensor e também a variação no 

“avanço” (sentido horizontal), permitindo que o teste de emissão seja realizado 

independente das divergências existentes entre os escapamentos das motocicletas. 

Com o término da estrutura de segurança, o desenvolvimento da bancada foi 

concluído, desta forma, a etapa que deu sequência ao projeto foi a de análise 

estrutural da bancada. 
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2.2.4.4 Análise estática 

 

Para a etapa da realização da análise da parte estrutural da bancada foi 

considerado que a mesma não sofrerá nenhum tipo de esforço externo a não ser o da 

própria gravidade, desta forma o único parâmetro que a bancada deverá suportar é o 

peso dos equipamentos utilizados. 

Dentre estes equipamentos selecionados, o que apresentou maior massa foi o 

analisador de gases, possuindo 4 kg, desta forma o mesmo foi utilizado como 

referência para a realização das análises. 

Antes do início das simulações, foi realizado um cálculo para adicionar um fator 

de segurança no peso do componente. Este foi aplicado, para que fossem simuladas 

situações críticas para a bancada e para que se no momento de execução do projeto, 

forem aplicados equipamentos com massa maior do que dos selecionados, a estrutura 

possa suportar. 

Para isto foi definido um fator de segurança igual à 3(10). Desta forma foi 

desenvolvida a equação abaixo (Equação 1), com intuito simples de aplicar o fator de 

segurança definido na massa do equipamento selecionado. 

 

í1) 

<( b *:)): E:$: % (')('d 

Fs = Fator de segurança; 

me = massa do equipamento. 

 

A resolução do cálculo pode ser visualizada logo abaixo, onde me= 4 e Fs= 3: 

 

&' í1) 

&' 

 

A partir do cálculo foi definida a massa de aplicação para as análises estáticas 

como sendo 12 kg. Após está definição foi desenvolvido um componente sólido para 

________ 
(10) Este fator de segurança foi definido como 3 visando tornar a massa do equipamento selecionado, 

superior à dos equipamentos disponíveis no mercado. Sendo que se aplicado um valor menor 
possivelmente, ainda existiriam equipamentos com maior massa. 
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representar o analisador de gases (equipamento com maior massa). Este componente 

foi desenvolvido de forma representativa e para a sua construção foram conservadas 

as dimensões da área de superfície de contato do equipamento e realizadas variações 

na altura para se atingir a massa desejada (12 kg). Este componente pode ser 

visualizado na Figura 27. 

 

X^f[�\ 27 – Equipamento representativo com 12kg 
 

 
Fonte: (Autor, 2016) 

 

Após o desenvolvimento do componente representativo, o mesmo foi inserido 

na estrutura da bancada. Sendo instalado de forma a simular cada um dos 

equipamentos selecionados, porém com uma massa igual a 12 kg para cada 

equipamento, desta forma a análise estática irá aplicar um peso maior do que o real, 

ou seja, com fator de segurança para a estrutura. A Figura 28 .0B)($: +%<% J%. :E0.+:/%

o componente representativo na bancada. 
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Figura 28 – Aplicação do componente na estrutura 
 

 
Fonte: (Autor, 2016) 

 

Após a aplicação do componente representativo na bancada, foram definidas 

as dimensões especificas para cada componente aplicado na estrutura. Com a 

aplicação destas dimensões foi executada a primeira análise estática para o projeto. 

As dimensões definidas, assim como o resultado da análise, podem ser visualizadas 

na Quadro 11 íNumeração dos itens listados nesta tabela, são referentes a Figura 28). 

 

Z[\��� 11 – Primeira análise estática da estrutura 
 

�bK] �K�ð^a (mm) �K�[ab\�� �\ �aha^�K 

1  B@% iB:/$:/% 25 F 1S5 

2 �'$$% �O:(% 3S18 F 19S�5 

3 �O:E: 2 << 

4 �O:E: 2 << 

5 �O:E: 2 << 

6 �'E$')'-(:(.I% 12 j; 

������ (Autor, 2016) 
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Para se obter o resultado informado no quadro anterior (Quadro 11) os 

parâmetros que foram informados no (software) SolidWorks® foram: o acessório de 

fixação definido como a parte inferior da bancada e a carga externa foi considerada a 

gravidade com o valor de 9,81 m/s². Desta forma a análise foi realizada simulando 

uma situação crítica para a bancada, onde o peso dos componentes é 3 vezes 

superior ao equipamento de maior massa entre os selecionados no tópico 2.2.3.  

Com isto, o principal resultado obtido, disposto no quadro anterior (Quadro 11), 

foi o deslocamento da estrutura, decorrente da deformação causada pela carga 

aplicada na mesma. É possível observar através destes resultados, que para os 

materiais primeiramente definidos, a estrutura projetada para a bancada teria 

considerável deslocamento em alguns pontos críticos (próximo a 1 mm – cores: 

vermelho, laranja e amarelo). 

A partir do que foi descrito anteriormente, foi possível observar que ocorreram 

deslocamentos em alguns dos componentes da estrutura da bancada, visando reduzir 

estes deslocamentos, foram realizadas algumas alterações nas dimensões dos 

mesmos. Estas, foram sublinhadas e podem ser visualizadas juntamente com o 

resultado da segunda análise no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Segunda análise estática da estrutura 
 

�bK] �K�ð^a k]]l �K�[ab\�� �\ �aha^�K 

1  B@% iB:/$:/% 25 F 1S5 

2 �'$$% �O:(% 4S76 F 19S�5 

3 �O:E: 2 << 

4 �O:E: 3,18 mm 

5 �O:E: 2 << 

6 �'E$')'-(:(.I% 12 j; 

������ (Autor, 2016) 
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Os parâmetros utilizados no software, para realizar a análise, foram os mesmos 

informados anteriormente. A partir dos resultados obtidos através do Quadro 12 é 

possível observar que as mudanças nas dimensões dos componentes alterados 

apresentaram bons resultados. Com as novas espessuras definidas para os itens 2 e 

4, foi possível observar que mesmo aplicando todos equipamentos com 12 kg de 

massa a estrutura suportou bem a carga, tendo apenas um pequeno deslocamento 

inferior à 1 mm em pontos críticos (representados pelas cores: vermelho, laranja e 

amarelo). 

Após as análises realizadas é possível informar que com as dimensões 

(indicadas no Quadro 12) que foram aplicadas aos componentes, a estrutura da 

bancada suportará a carga dos equipamentos selecionados. 

Com a aprovação dos componentes e da estrutura através das simulações 

realizadas no (software) SolidWorks®, a etapa de análise foi concluída. Sendo que a 

próxima e última etapa desenvolvida no projeto foi a montagem final do mesmo, 

apresentando todo o conjunto projetado. 

 

2.2.4.5 Montagem final 

 

Após todas as etapas descritas anteriormente, foi realizada a etapa de 

montagem final, que consistiu na união dos conjuntos desenvolvidos. Nesta etapa 

também foram inseridos componentes de terceiros, ou seja, os que não foram 

desenvolvidos pelo autor e sim produtos já existentes no mercado, estes produtos 

foram inseridos de forma representativa, somente para identificar a necessidade dos 

mesmos no projeto. Estes componentes são: as dobradiças para as portas, rodízios 

giratórios para a parte de mobilidade e também os equipamentos já indicados 

anteriormente (equipamentos para a verificação de emissões). 

Com a montagem do conjunto completo, foram inseridos os componentes de 

terceiros e esta etapa foi finalizada. A montagem final da bancada, pode ser 

visualizada na Figura 29. 
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Figura 29 – Montagem final da bancada 
 

 
Fonte: (Autor, 2016) 

 

Para descrever os componentes que foram indicados na montagem 

(representados na Figura 29), foi desenvolvido o Quadro 13, que tem a função de 

facilitar a visualização destes componentes. 

 

Quadro 13 – Descrição dos componentes indicados na montagem final 
 

�bKa� �K�`�^d_� 

1 >:-+:/: 

2
�)($B(B$: /' Eroteção com o suporte para execução do 

teste de emissão de gases 

3
*%(%+.+0'(: (representativa, inserida na montagem para 

ilustrar o teste de emissão de gases) 

4 �#T (representativo) 

5 �<E$'))%$: (representativa) 

6 ='+.@'0G<'($% í$'E$')'-(:(.I%ã 

7 �-:0.):/%$ /' ;:)') í$'E$')'-(:(.I%ã 

8 *%-.(%$ í$'E$')'-(:(.I%ã 

9  '+0:/% ' <%B)' (representativos) 

1� =%@$:/.L:) í$'E$')'-(:(.I:)ã 

11 �%/.�.%) ;.$:(o$.%) í$'E$')'-(:(.I%)ã 
������ (Autor, 2016) 
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A partir do término desta montagem final, a etapa de detalhamento do projeto 

foi concluída, sendo que os desenhos de fabricação podem ser visualizados no 

apêndice A, onde também foi inserida uma lista indicando todos os componentes, 

materiais e equipamentos que devem ser adquiridos para a execução do projeto da 

bancada.  

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANALISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Com o intuito de tornar possível a aplicação de um conjunto que permita aos 

acadêmicos da UNIARP, uma relação mais prática com testes relacionados a área 

veicular, mais especificamente na área de motocicletas, foi desenvolvido ao decorrer 

deste trabalho acadêmico o projeto executivo de uma bancada para o uso didático. 

Ao decorrer da metodologia, foram desenvolvidas diversas etapas, para 

resultar na montagem final do projeto. As análises destas etapas que antecederam a 

conclusão da bancada, serão dispostas a seguir. 

As primeiras etapas da metodologia (tópicos: 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3) foram um 

prelúdio para que se tornasse possível desenvolver o projeto. Sendo que nas mesmas 

foram realizadas: o levantamento das especificações do projeto a partir de requisitos, 

a definição de características de arquitetura do produto e a escolha dos equipamentos 

empregados na bancada. 

A partir de um processo iterativo entre estas etapas, foram definidas as 

melhores opções de arquitetura para o projeto visando atender a aspectos didáticos e 

práticos. O resultado desta etapa está disposto na Figura 10 (tópico 2.2.2). Sendo que 

na sequência foram definidos os equipamentos que serão empregados na bancada, 

visto que a compra e utilização de equipamentos já concebidos e de acordo com os 

requisitos levantados pelas normativas adotadas (tópico 2.1.4) se tornou a opção mais 

simples, pois seria de extrema dificuldade desenvolver o projeto dos equipamentos de 

teste juntamente com o projeto estrutural da bancada, sendo que para isto seriam 

necessários acadêmicos de outros cursos, para desenvolver a parte eletrônica e de 

programação, o que fugiria do foco deste trabalho. 

Com a definição dos equipamentos – resultado da definição disposto no Quadro 

7 – conclui-se as etapas preliminares da metodologia, tornando possível desenvolver 

a partir das informações levantadas nestas etapas, o projeto da bancada. 
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Desenvolvido durante a etapa de detalhamento do projeto (tópico 2.2.4), este 

projeto da bancada também foi definido, de uma maneira geral, através de um 

processo iterativo com as etapas anteriores. Possibilitando a partir disto desenvolver 

estruturas de acordo com as características dimensionais e de montagem definidas 

nas etapas iniciais, sendo que a estrutura principal foi validada a partir da realização 

de análises estáticas no (software) Solidworks® (tópico 2.2.4.4). 

Por fim com a validação da estrutura principal, foi possível realizar a montagem 

final da bancada (tópico 2.2.4.5) com posterior desenvolvimento dos desenhos de 

fabricação e criação da lista de todos os componentes, equipamentos e materiais 

empregados, os quais se encontram no apêndice A deste trabalho. Com estes itens 

desenvolvidos, atingiu-se sucesso no desenvolvimento do projeto virtual, sendo que 

toda a metodologia descrita nesta análise e que tornou possível a obtenção dos 

resultados mencionados, pode ser visualizada de forma simplificada na Figura 9 

(tópico - 2.2). 
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3 CONCLUSÃO 

 

� E:$(.$ /: necessidade de implantação de um conjunto que possibilite aos 

acadêmicos da UNIARP uma maior relação com as atividades de testes em 

motocicletas, foi desenvolvido ao decorrer deste trabalho acadêmico o projeto de uma 

bancada para a utilização didática. 

O objetivo geral atribuído ao mesmo, foi de realizar através da pesquisa o 

desenvolvimento de um projeto executivo, permitindo a aplicação deste, pela 

instituição, em seus laboratórios. Sendo que a função principal deste projeto, é tornar 

possível aos acadêmicos a realização de testes de emissão no sistema de exaustão 

de motocicletas. 

No capítulo de introdução foram definidas partes importantes, como o tema em 

que está inserido este projeto, a necessidade do desenvolvimento do mesmo, a 

problemática envolvida e o objetivo que pretendia-se alcançar a partir deste trabalho. 

Para o desenvolvimento do projeto foi necessário abordar durante a pesquisa 

bibliográfica, temas relacionados a projetos mecânicos, bancadas didáticas, 

motocicletas, onde foram vistas características a respeito de motores de combustão 

interna e sistema de exaustão e também os testes relacionados a este sistema, onde 

foram estudadas as instruções normativas que regulamentam os procedimentos e 

requisitos para a execução destes testes. 

Com o referencial teórico necessário, foi desenvolvida a parte da metodologia 

deste trabalho. Nesta foi realizada uma adaptação da metodologia abordada para 

projetos mecânicos durante este referencial. 

A partir desta adaptação foi desenvolvido um processo iterativo de etapas de 

projeto, onde foi realizado o levantamento das especificações para a bancada, a 

definição da arquitetura para a mesma, os equipamentos que seriam aplicados a ela 

e por fim o detalhamento do seu projeto, onde conclui-se com êxito a montagem final 

do projeto, os desenhos de fabricação e a lista de materiais aplicados. Desta forma 

comprovando a possibilidade do desenvolvimento do projeto deste tipo de bancada e 

também cumprindo com o objetivo geral definido. 

A partir da finalização da etapa de metodologia, foi realizada uma análise dos 

resultados obtidos nesta etapa. Sendo que a partir disto foi possível observar que uma 

das principais dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do trabalho, foi 
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realizar a escolha entre empregar os equipamentos de teste já concebidos na bancada 

ou desenvolver o projeto dos mesmos. 

Devido ao fato das instruções normativas para a realização dos testes exigirem 

equipamentos homologados e também pelo fato da complexidade de executar os 

projetos destes equipamentos em paralelo com o da bancada, fugindo do foco deste 

trabalho acadêmico, foi definido que para a aplicação do projeto, será mais 

simplificada a utilização de equipamentos já concebidos e comercializados. Após esta 

definição, foram realizadas as demais etapas da metodologia, mencionadas 

anteriormente. 

Conclui-se que o projeto executivo desenvolvido durante este trabalho permitirá 

a implantação da bancada, sendo que a mesma executará a função exercida, 

atribuindo, a utilização de equipamentos homologados e de acordo com as 

normativas. 

Entretanto, as instruções normativas adotadas para este projeto, foram em 

relação aos testes de emissão em condição da motocicleta parada. Para o momento 

de aplicação deste projeto ou no desenvolvimento de projetos semelhantes sugere-se 

que seja realizado o estudo de utilização de um dinamômetro de chassis em conjunto 

com a bancada e também o estudo da normalização para os testes com este 

equipamento. Desta forma tornando os testes de emissões no sistema de exaustão 

das motocicletas mais avançados e possibilitando também uma maior gama de testes. 

Recomenda-se que após a aplicação deste projeto, seja desenvolvido um 

manual de usuário, explicando como realizar os procedimentos para os testes a serem 

executados com a bancada. Sugere-se também, como etapa de prosseguimento a 

este trabalho, que seja realizado o estudo de viabilidade de implantação desta 

bancada, analisando desta forma a existência de opções que possam concorrer com 

este projeto e verificando o custo e funcionalidade das mesmas em comparação com 

o projeto da bancada desenvolvido. 
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ANEXOS 
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ANEXO I – Proposta Comercial NAPRO (Adaptado) 
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ANEXO II – Características Decibelímetro SC 101 – CESVA 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE A – DETALHAMENTO DO PROJETO DA BANCADA 
 

Para executar este projeto, é necessário realizar a compra dos materiais e 

equipamentos que irão compor a bancada, para isto, estes serão descritos no quadro 

abaixo. D'-/% que as observações inseridas nos itens, estão relacionadas a 

características específicas, como: compra, processos de fabricação e montagem, 

estando o significado de cada observação, descrito na legenda. 

 

z{|}~ �� ��������}�| 

�}�� ���{�~��� ��|��{��� ��{�~�� �td. ��|. 

� ��������������

� �¡¢������ ���£¡��¤�� ¤� ¥���� - 

¦§ ¨�£�¡¥©� - ª«¦¬® ¯����� ¤�

�£¡�������� ��°±²²° - 60 Hz, 

Homologado pelo Inmetro, kit 

Medição para motos, Cabo 

�¤�¢��¤�� ³´µ ¶«��·� « ¸ ¦��¢����

Comercial NAPRO) 

§��¹���� � ¶º» 

² ��������������

� �¡¢������ ��¤¡¤�� ¤� �¼½�£

sonoro ¸ SC 101 - §�´¾«® «¢£¡¿���� �

veículos a motor, Comunicação com 

¿��¢���¤�� ¶��À�Á���»®

conformidade com IEC 61672 - �¡¢�

1, Ponderação A e C (Resposta rápida 

"F") 

§��¹���� � ¶º» 

Â �������������� Ã¡� ����� � ��¿£�¤� comum §��¹���� � ¶º» 

º �������������� §¦³ §��¹���� � ¶º» 

Ä �������������� ¨��¡��� 15” Dell §��¹���� � ¶º» 

Å ��������������

��¢������� - Deskjet Ink Advantage 

���Ä - Æ¦® ������ ¤� �£¡��������

110/220V - 60 Hz 

§��¹���� � ¶º» 

Ç ��������� 
¯�È� É��¤��¤� AISI 1020 25 x 25 x 

1,5 mm 
� 21 ¶²»Ê¶Â» 

Ë ��������� 
«�� ¦£��� ¶Ì���� ¿Í���» «�´� �°²°

3/16" x 3/4" 
� 4 ¶²»Ê¶Â» 

Î ��������� 

¯�È� ��¿Ï�¡¿� £��¡��¤� ���

¿������ – VMEC134AP – Ð¡Ï�����

Nominal 32 x 27 

� 1,5 ¶²»Ê¶Â» 

�° ��������� 

¯�È� ��¿Ï�¡¿� £��¡��¤� ���

¿������ – VMEC134AP – Ð¡Ï�����

Nominal 71 x 54 

� 0,3 ¶²»Ê¶Â» 

�� ��������� 

¯�È� ��¿Ï�¡¿� £��¡��¤� ���

¿������ – VMEC134AP – Ð¡Ï�����

Nominal 50 x 42 

� 0,6 ¶²»Ê¶Â» 

�² ��������� 
§Í�¢� ¤� «�� «�´� �°²° - Nº14 (1,98 

~ 2 mm) 
Ñ¥ ËÅ®Ä ¶�»Ê¶Â» 
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�Â ��������� 
§Í�¢� de Aço AISI 1020 - Nº11 (1/8" 

~ 3,18 mm) 
Ñ¥ 13 ¶�»Ê¶Â» 

�º ��������� 
§Í�¢� ¤� «�� «�´� �°²° - Nº7 (3/16" 

~ 4,76 mm) 
Ñ¥ 1 ¶�»Ê¶Â» 

�Ä ��������� 
§Í�¢� ¤� «�� «�´� �°²° - Nº3 (1/4" ~ 

6,35 mm) 
Ñ¥ 1,5 ¶�»Ê¶Â» 

�Å ��������� 
¦���À��� ´�·��½�¤� «�� ���· - Rosca 

1/4" x 1/2" UNC 
Ñ¥ 26 ¶Â»;(4) 

�Ç ��������� 
¦��¿� ´�·��½�¤� «�� ���· - Rosca 

1/4" UNC Parlock 
Ñ¥ 8 ¶Â»;(4) 

�Ë ��������� 
¬�¤¼Ò¡�� Ó¡���Ô�¡�� 3” com 

capacidade para 60kg 
¦¿ 6 ¶Â»Ê¶º» 

�Î ��������� Ð�È��¤¡��� com capacidade para 5kg ¦¿ Ä ¶Â»Ê¶º» 

��x����

í1ã 

='I./% :% J:(% /' : T����# -C% E%))B.$ í-% :-% /' /')'-I%0I.<'-(% /')('
projeto) equipamento para corte e dobra de chapas, estas devem ser todas 

adquiridas já na forma que estão dispostas nos desenhos de fabricação. 
D'-/% NB' /'I'< )'$ J:@$.+:/:) E'0% processo mais viável. 

 

í2ã 
�F'+B(:$ : %E'$:LC% /' +%$(' -: T����# ' '< +%-J%$<./:/' +%< :)

/.<'-)M') ' NB:-(./:/') ')E'+.J.+:/:) -%) /')'-O%) 
 

í3ã 
Executar o processo de soldagem e/ou montagem de componentes 

utilizando tecnologias disponíveis na UNIARP 
 

í4ã 
�%<E%-'-(') de terceiros, sendo estes os equipamentos %B +%<E%-'-(') 

+%<E$:/%) %B &? 'F.)('-(') -: .-)(.(B.LC% 
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Abaixo está disposto um Organograma criado para facilitar o entendimento e 

identificação dos desenhos inseridos neste apêndice. Neste diagrama estão listados 

as descrições e códigos utilizados no detalhamento. 
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