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RESUMO 

 
 

CONCEPÇAO DE UM BRAÇO MECÂNICO MULTIFUNCIONAL COM 
ACIONAMENTO HIDRÁULICO PARA ACOPLAMENTO TRASEIRO EM 

TRATORES 
 
 

AUTOR: Guilherme Marchezan Freitag 
ORIENTADOR: Leonardo Nabaes Romano 

 
 

Esta monografia apresenta a execução das atividades relativas à área de Projeto de 
Máquinas, para o desenvolvimento de um implemento agrícola com acionamento 
hidráulico para troca rápida de acessórios. O presente Trabalho de Conclusão de 
Curso teve como objetivo a geração e seleção da concepção de um braço mecânico 
multifuncional para acoplamento traseiro em tratores. A metodologia utilizada foi 
baseada no Modelo de Referência para o Processo de Desenvolvimento de Máquinas 
Agrícolas, para as fases de projeto informacional e projeto conceitual. Na primeira fase 
realizou-se uma pesquisa de mercado a fim de identificar os produtos semelhantes 
existentes e suas principais características. Logo após, foram identificadas as 
necessidades dos usuários, que foram transformadas em requisitos dos usuários, 
depois desdobrados em requisitos de projeto e, por fim, por meio de uma 
quantificação, em especificações de projeto. Na fase de projeto conceitual, foi definida 
a função global para o implemento e identificadas as funções elementares para a sua 
execução. A partir disto, foram criados princípios de solução para cada uma das 
funções elementares. A realização de combinações entre os princípios de solução 
mais promissores levou a criação de duas concepções alternativas, que foram 
avaliadas quanto ao atendimento aos requisitos dos usuários e de projeto, a fim de 
selecionar a concepção final para o implemento. A concepção final selecionada 
apresenta um tubo quadrado soldado perpendicularmente na metade do comprimento 
de outro como conceito de torre, um tubo quadrado único ao qual são adicionados 
outros elementos que permitem a realização de montagens como conceito de braço, 
um sistema de troca rápida de acessórios com fixações por meio de pinos e dois 
cilindros hidráulicos, sendo um para a movimentação do braço e o outro para a 
movimento do acessório. Este trabalho também trouxe como contribuição o início da 
utilização de um modelo formal de desenvolvimento de produtos, de conceitos de 
Engenharia Simultânea e a criação de um conceito de melhoria contínua dos produtos 
produzidos pela empresa Plurimetal Indústria Metalúrgica Ltda. 
 
Palavras-chave: Carregadeira para tratores. Projeto de máquinas. Desenvolvimento de produtos. 

  



ABSTRACT 

 
 

CONCEPTION OF A MULTIFUNCTIONAL MECHANICAL ARM WITH HYDRAULIC 
ACTUATORS FOR REAR END ATTACHMENT ON TRACTORS 

 
AUTHOR: Guilherme Marchezan Freitag 
ADVISOR: Leonardo Nabaes Romano 

 
 

This monograph presents the execution of the activities related to the Machine Design 
area for the development of a farm implement that allows the quick change of 
attachments. The aim of this work was the generation and selection of a conception 
for a multifunctional mechanical arm for rear end attachment in tractors. The 
methodology used was based on the Reference Model for the Development Process 
of Agricultural Machines, referring to the phases of informational project and 
conceptual project. In the first phase, a market research was realized in order to identify 
similar existing products and their main characteristics. After that, users' needs were 
identified, which were transformed into user requirements, then deployed in design 
requirements, and finally quantified in design specifications. In the conceptual design 
phase, the global function for the farm implement was defined and the elementary 
functions were identified for its execution. After that, solution principles were created 
for each one of the elementary functions. The realization of combinations between the 
most promising solution principles led to the creation of two alternative conceptions, 
which were evaluated in terms of meeting both user and project requirements, in order 
to select the final conception for the implement. The final conception has a square tube 
welded perpendicularly in half the length of another as a tower concept. A single square 
tube on which are welded other elements that allows the realization of assemblies as 
a concept for the arm. A quick change of attachments system with fixings by means of 
dowels. Two hydraulic cylinders: One used for the movement of the arm and other for 
the movement of the accessory. This work also contributed to the development and 
usage of a formal model to product design, Simultaneous Engineering concepts and 
the creation of a continuous improvement concept to the products manufactured by 
Plurimetal Indústria Metalúrgica Ltda. 
 
Keywords: Tractor loader. Machine Design. Productr Design. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produtividade do trabalho no campo requer cada vez mais o rápido 

levantamento e movimentação de diferentes tipos de carga. Para isso, surgiram 

inúmeros implementos agrícolas capazes de diminuir o tempo e o esforço humano 

utilizados para realizar tais atividades. Entretanto, a possibilidade de utilização de 

múltiplos acessórios em um único implemento aparece como um diferencial de 

mercado. 

A troca rápida de acessórios permite que o agricultor movimente diversos tipos 

de carga com o mesmo implemento agrícola. Com isto, este tipo de trabalho se torna 

mais rápido, seguro e barato, uma vez que, não se faz necessário a realização de 

nenhuma adaptação no implemento, ou a compra de um novo a cada vez que surge 

a necessidade de movimentar um tipo diferente de carga. Quando se realiza 

adaptações em um implemento, gera-se um risco iminente de falha do mesmo, pois a 

adaptação o submete a condições de trabalho que não foram previamente previstas 

em projeto. 

Para que esta troca rápida aconteça é necessário que se estabeleça um padrão 

de acoplamento entre o implemento e o acessório. Isto permitirá que o agricultor 

adquira e utilize acessórios já existentes no mercado como por exemplo: concha, garfo 

para rolos, garfo para silagem, garfo para toras, paleteira, guincho big-bag; conforme 

a sua necessidade, desde que estes apresentem o mesmo tipo de acoplamento. 

Com um faturamento de R$ 13,5 bilhões em 2017, conforme a Associação 

Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ, 2018), a indústria de 

máquinas e implementos agrícolas está em destaque e continuará a ser em um futuro 

próximo, uma vez que, o setor primário é uma das principais atividades econômicas 

no cenário nacional. Portanto, o desenvolvimento de um novo implemento que 

apresente características que o diferencie dos demais já presentes no mercado pode 

gerar um lucro bastante significativo para a empresa que o produzir. 

Partindo-se então de uma necessidade de operação agrícola identificada, 

propõe-se o desenvolvimento da concepção de um braço mecânico com acionamento 

hidráulico para acoplamento traseiro em tratores que permita a utilização de 

acessórios já existentes, desde que estes possuam o mesmo padrão de acoplamento, 

voltado para o levantamento e movimentação de cargas. 
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

O desenvolvimento de produtos é uma das principais atribuições da 

engenharia. Para tanto, visando a sistematização deste processo, surgiram diversas 

metodologias que apresentam diretrizes a serem seguidas e atividades a serem 

executadas. A identificação das mais importantes e que melhor se aplicam ao projeto, 

ou etapa do projeto, a ser desenvolvido compete ao engenheiro encarregado. 

Neste contexto, esta monografia trata-se da criação de uma concepção, que é 

uma das etapas relativas ao desenvolvimento de produtos, mais especificamente da 

área de projeto de máquinas. Deve-se estabelecer então uma metodologia a ser 

seguida contendo atividades a serem realizadas que ao final contemplem os objetivos 

deste trabalho. 

Portanto, o problema a ser resolvido por meio deste projeto é: 

Desenvolver atividades relativas as fases de projeto informacional e 

projeto conceitual, com uma metodologia baseada no Modelo de Referência 

para o Processo de Desenvolvimento de Máquinas Agrícolas proposto por 

(ROMANO, 2003), para a criação da concepção de um braço mecânico 

multifuncional com acionamento hidráulico para engate traseiro em tratores. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos têm por função delimitar quais são os objetos de estudo deste 

trabalho bem como direcionar as atividades a serem desenvolvidas. Inicialmente, foi 

definido um objetivo geral e, a partir deste, objetivos específicos que conduzem o 

cumprimento do primeiro. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver a concepção de um braço mecânico multifuncional com 

acionamento hidráulico para acoplamento traseiro em tratores, que deve ser capaz de 

realizar uma troca rápida entre diversos acessórios já existentes, desde que possuam 

o mesmo padrão de acoplamento, voltados para o levantamento e movimentação de 

cargas. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos são metas a serem cumpridas que conduzem as 

atividades do projeto de tal maneira que ao final o objetivo geral seja alcançado. Sendo 

assim os objetivos específicos deste projeto são: 

1. Pesquisar implementos agrícolas de levantamento e movimentação de 

cargas existentes no mercado. 

2. Definir as especificações de projeto do implemento a ser desenvolvido. 

3. Estabelecer a estrutura funcional do implemento. 

4. Criar, analisar e avaliar princípios de soluções para as funções elementares 

do implemento. 

5. Selecionar uma concepção final para o implemento. 

 

1.3 RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES 

 

O desenvolvimento da concepção de um implemento agrícola de 

movimentação de cargas que permita o acoplamento de diversos acessórios tem por 

principal contribuição facilitar o trabalho no campo, uma vez que, permitirá que o 

produtor rural movimente diferentes tipos de carga com o mesmo implemento apenas 

substituindo o acessório a ser utilizado. 

Esta contribuição é bastante relevante pois reduzirá o esforço físico necessário 

para realizar tais atividades e também o gasto com novos implementos ou realização 

de adaptações. Outro aspecto importante é o aumento na segurança para o operador, 

pois o implemento será projetado visando a utilização de diversos acessórios e a 

movimentação de diferentes tipos de cargas. 

Este trabalho também trará como contribuição a formalização de um processo 

de desenvolvimento de produtos para a empresa Plurimetal Indústria Metalúrgica 

Ltda. Isto será extremamente relevante para a empresa pois auxiliará no 

gerenciamento de projetos, diminuirá o ciclo de desenvolvimento de produtos, 

desenvolverá o conceito de melhoria continua dos produtos da marca e permitirá um 

melhor controle de custos e riscos dos projetos. Tais benefícios tornarão a empresa 

mais competitiva no mercado de implementos agrícolas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta um panorama sobre a indústria de máquinas e 

implementos agrícolas, uma caracterização breve sobre o implemento que é objeto 

de estudo deste trabalho e também uma revisão bibliográfica sobre as duas fases do 

processo de desenvolvimento de máquinas agrícolas a serem executadas nesta 

monografia. 

 

2.1 A INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

 

Para que o setor primário, que é uma das principais atividades econômicas do 

Brasil, continue crescendo se faz necessário cada vez mais o desenvolvimento da 

indústria de máquinas e implementos agrícolas. As inovações tecnológicas criadas 

por este setor da indústria trazem um aumento de produtividade para as lavouras e 

facilitam o trabalho no campo. 

É primordial para o desenvolvimento de produtos inovadores e de qualidade a 

utilização de um modelo formal de desenvolvimento de produtos por parte das 

empresas. De acordo com Romano (2013, p. 30) 

 
As empresas produtoras de máquinas agrícolas, em geral, não adotam e não 

utilizam procedimentos sistemáticos para a realização do processo de 

desenvolvimento de produto, sendo fácil encontrar exemplos onde este 

processo é realizado apenas de acordo com a experiência dos seus 

responsáveis. 

 
Isto fica evidenciado pelas características que os implementos e máquinas 

agrícolas, produzidos principalmente por empresas de pequeno e médio porte, 

encontrados no mercado atual apresentam. Os produtos normalmente são bastante 

robustos e semelhantes dentro de seu segmento.  

A não utilização de um processo formal de desenvolvimento de produto pode 

fazer com que a empresa seja pouco competitiva, uma vez que, a utilização de tal 

processo facilita, principalmente: o desenvolvimento de produtos inovadores, o 

posicionamento do produto no mercado, o controle de custos e riscos do projeto e o 

aumento da qualidade final do produto. Conforme Bergamo (2014, p. 42) 
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Embora o segmento, como todo, apresente avanços, há a necessidade de 

atualização constante do setor e o desenvolvimento de metodologias para o 

projeto de produtos que possam auxiliar as empresas, na identificação das 

necessidades dos clientes e a transformação dos requisitos em mudanças 

precisas de seus produtos. 

 
Com um faturamento de R$ 13,5 bilhões em 2017, conforme a Associação 

Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ, 2018), a indústria de 

máquinas e equipamentos é bastante representativa no cenário nacional. Neste 

contexto, 

 
No que se refere à indústria de Máquinas e Equipamentos, o Brasil detinha, 

em 2017, 13.695 estabelecimentos e 319.374 empregados. O Rio Grande do 

Sul era responsável por aproximadamente 16% dos empregos e 15% dos 

estabelecimentos desse segmento no país, encontrando-se atrás apenas de 

São Paulo. (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL). 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento de máquinas e implementos agrícolas, 

principalmente em empresas de médio e pequeno porte, é corriqueiro a não utilização 

de um modelo formal estabelecido, tampouco a utilização de conceitos de engenharia 

simultânea. Um modelo de como é realizado o desenvolvimento de produtos na maior 

parte das empresas do setor é mostrado na Figura 1. Neste contexto, está inserida a 

empresa na qual este projeto será desenvolvido. 
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Figura 1 – Modelo tradicional do processo de desenvolvimento de máquinas agrícolas 

 

 

 
Fonte: (ROMANO, 2013). 
 

As atividades mais comuns praticadas por estas empresas para o 

desenvolvimento de produtos é a realização de pesquisas, tanto de mercado quanto 

com clientes e então a execução em softwares CAD/CAM/CAE de um projeto que se 

assemelhe aos produtos existentes no mercado, buscando-se acrescentar algumas 

funcionalidades. Esta prática é bastante usual em empresas de pequeno e médio 

porte. 

A realização do desenvolvimento de produtos desta forma faz com que sejam 

recorrentes erros de fabricação, montagem e retrabalhos. Também não permite que 

se tenha um controle adequado de custos e riscos do projeto. Estes, e outros fatores, 

fazem com que as empresas que realizam estas práticas se tornem pouco 

competitivas, uma vez que, os produtos são pouco inovadores, normalmente de baixa 

qualidade, superdimensionados e inviáveis economicamente. 

 

2.2 CARREGADEIRAS PARA TRATORES 

 

Carregadeiras para tratores são implementos agrícolas destinados para a 

movimentação de cargas. Historicamente, este tipo de implemento foi inicialmente 

desenvolvimento para ser utilizado na parte frontal de tratores e tendo uma concha 
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como acessório, como pode ser visto na Figura 2. Entretanto, com o avanço da sua 

utilização, surgiram outros acessórios para a movimentação de diferentes tipos de 

cargas e com isto a necessidade de um sistema que permitisse a troca dos mesmos. 

 

Figura 2 – Carregadeira CASE dos anos 60 

 

 

 
Fonte: (CASE, 2016). 

 

Atualmente, como pode ser visto na Figura 3, este tipo de implemento também 

está disponível no mercado como um implemento a ser utilizado na parte traseira de 

tratores e que permitem o acoplamento de outros acessórios diferentes da tradicional 

concha, como pode ser visto na Figura 4. Temos como exemplos mais comuns de 

acessórios utilizados: lâmina; enleirador; garfo para silagem; paleteira; garfo para 

toras; guincho big-bag e garfo para rolo. 
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Figura 3 – Carregadeira traseira IPACOL PC1100 

 

 

 
Fonte: (VISA NORTE, 2019). 
 

Figura 4 – Carregadeira Jan Laader 8500 utilizando garfo para tora como acessório 

 

 

 
Fonte: (IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A, 2019a). 
 

2.3 DESENVOLVIMENTO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

 

O Modelo de Referência para o Processo de Desenvolvimento de Máquinas 

Agrícolas (ROMANO, 2003), foi inicialmente apresentado como tese de doutorado, se 

tornando livro em 2013 com o título: Desenvolvimento de Máquinas Agrícolas. A 

seguir, é realizada uma revisão destes documentos quanto as fases de Projeto 
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Informacional e Projeto Conceitual, que serão utilizadas como base para o 

desenvolvimento da metodologia a ser utilizada neste trabalho. 

 

2.3.1 Projeto Informacional 

 

A fase de projeto informacional é destinada para a definição das especificações 

de projeto da máquina agrícola. Romano (2013) estabelece as atividades a serem 

executadas durante esta fase do projeto por meio do fluxograma mostrado na Figura 

5. 

 

Figura 5 – Fluxograma da fase de Projeto Informacional 

 

 

 
Fonte: (ROMANO, 2013). 
 

A primeira atividade a ser desenvolvida é a identificação dos fatores de 

influência no projeto. Conforme Marini (2007, p. 26) “Os fatores de influência no projeto 

da máquina agrícola (MA) se tratam de atributos e propriedades do meio de inserção 

que influenciam sobre a definição da solução desenvolvida." Neste contexto, deve-se 

definir o escopo do projeto, realizar uma análise dos produtos existentes no mercado, 

pesquisar normas de homologação e definir características de operação (MARINI, 

2007). 
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A segunda atividade a ser realizada é a identificação das necessidades dos 

usuários. Neste contexto, a utilização do termo usuário se aplica a todas as partes 

envolvidas (stakeholders) ou afetadas pelo ciclo de vida do produto. 

Conforme Back et al. (2008) esta atividade pode ser executada por meio da 

utilização de diversos métodos, sendo os mais recomendados: entrevistas com os 

usuários; realização de parcerias ou alianças; contratação de consultores e 

especialistas; sessões de brainstorming; experiências pessoais e da empresa; 

pesquisa em material publicado; previsão da capacidade tecnológica; análise de 

mercado e benchmarking da concorrência; prototipagem e realidade virtual; método 

do desdobramento da função qualidade. 

A partir da identificação das necessidades dos usuários é realizado um 

desdobramento das mesmas em requisitos dos usuários. O objetivo desta etapa é 

expressar as necessidades dos usuários de uma maneira que fiquem claras e que 

sejam facilmente compreendidas por todos os participantes da equipe de projeto. 

Após a identificação dos requisitos dos usuários, realiza-se a valoração dos 

mesmos a fim de determinar o seu grau de importância. Esta atividade é 

extremamente importante pois define uma diretriz para o direcionamento dos esforços 

aplicados na busca do cumprimento dos requisitos dos usuários. 

Existem diversas acessórios para a determinação do grau de importância dos 

requisitos dos usuários, entre elas o diagrama de Mudge. Este método propõe uma 

análise quantitativa da importância relativa entre dois requisitos onde se atribui um 

peso ao que for considerado mais importante. 

Os pesos podem variar de um valor de 1 a 5 conforme definição da equipe de 

projeto. Ao final, soma-se todos os valores obtidos para cada um dos requisitos a fim 

de se determinar um valor absoluto, ou seja, o seu grau de importância. Os requisitos 

dos usuários podem então ser hierarquizados conforme este valor em ordem 

decrescente. Em posse destes requisitos, realiza-se uma comparação com as 

informações obtidas da primeira avaliação dos produtos semelhantes existentes no 

mercado. 

O próximo passo é a realização da conversão dos requisitos dos usuários em 

requisitos de projeto. Conforme Back et al. (2008, p. 219) os requisitos de projeto “São, 

em essência, os atributos do produto que podem ser manipulados de maneira a 

satisfazer os requisitos dos usuários”. Em outras palavras, nesta atividade, busca-se 
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expressar as características do produto de tal maneira que estas possam ser 

quantificadas, ou seja, possuam uma grandeza definida. 

É importante durante a realização desta atividade atentar ao preço final dos 

produtos pesquisados, uma vez que, o preço meta do produto a ser desenvolvido deve 

ser definido ainda na fase de projeto informacional. Outro aspecto importante é a 

definição do produto benchmarking, ou seja, o produto que é referência em todos os 

aspectos entre os pesquisados. 

Tendo definido os requisitos de projeto, deve ser realizada uma hierarquização 

dos mesmos. Para isto, é comumente utilizado o método QFD (Quality Function 

Deployment). Conforme Back et al. (2008, p. 212) 

 
O QFD é fundamentado na preocupação de que os produtos devem ser 

projetados para refletir os desejos, gostos e expectativas dos usuários (ou a 

voz do consumidor) que devem ser considerados de alguma maneira no 

processo de desenvolvimento do produto. 

 
O método se baseia na comparação e determinação de um valor para o grau 

de relacionamento ou dependência existente entre os requisitos dos usuários e os 

requisitos de projeto. O valor de 0 para este grau representa que não existe nenhuma 

relação entre os requisitos comparados. Caso existir uma relação este valor pode ser 

de 1 a 5. 

O valor definido para o grau de relacionamento entre os requisitos é 

multiplicado pelo valor absoluto obtido através do diagrama de Mudge para cada 

requisito do usuário. Ao final, soma-se os valores obtidos das multiplicações para cada 

comparação realizada e assim é obtido um valor absoluto para cada requisito de 

projeto. Os requisitos de projeto podem então ser hierarquizados conforme seu valor 

absoluto em ordem decrescente. 

Por último, é possível enfim gerar as especificações de projeto. Para isto, deve-

se determinar um valor ou restrição para cada um dos requisitos de projeto. Também 

é necessário que fique definido uma forma de mensurar tal valor e possíveis riscos 

caso o mesmo não seja atingido. É importante ressaltar que, caso não seja possível 

determinar um valor preciso é permitido que se utilize uma estimativa. 

A partir das especificações de projeto podem ser realizadas outras atividades 

como a definição dos fatores de influência para a manufatura, a realização de um 

primeiro envolvimento com fornecedores, o levantamento preliminar de informações 
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de segurança, a definição de metas de dependabilidade, a definição do custo meta da 

máquina e a realização de uma avaliação das especificações. 

 

2.3.2 Projeto Conceitual 

 

A fase de projeto conceitual é destinada para a geração da concepção final da 

máquina ou implemento agrícola. Romano (2013) estabelece as atividades a serem 

executadas durante esta fase do projeto por meio do fluxograma mostrado na Figura 

6. 

 

Figura 6 – Fluxograma da fase de Projeto Conceitual 

 

 

 
Fonte: (ROMANO, 2013). 
 

A primeira tarefa a ser realizada nesta fase é a definição da estrutura funcional 

da máquina ou implemento que está em desenvolvimento. Romano (2003, p. 120) 

estabelece que “Esta atividade envolve a definição da função global a ser executada 

pela máquina, bem como, de suas subfunções.” 

A função global constitui a declaração da ação total realizada pelo sistema 

técnico para sua execução, de todos os elementos envolvidos no processo, e das 

interações entre esses elementos (MARINI, 2007). De acordo com Back et al. (2008) 

“A função global do sistema é inicialmente evidenciada de uma forma condensada e 

abstrata, sendo necessário definir as interfaces da função global com os sistemas 

periféricos, com o usuário e com o meio ambiente”. 
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A realização de uma função se dá por meio da transformação de energia, 

material e sinal. Assim sendo, deve-se definir as entradas e saídas para cada função, 

a fim de formar um fluxo de transformações das mesmas. 

Tendo definida a função global da máquina ou implemento que está em 

desenvolvimento, realiza-se desdobramentos da mesma em subfunções, ou funções 

parciais, e funções elementares menos complexas, que ao serem executadas 

realizam a transformação das entradas em saídas do sistema. A este desdobramento 

se dá o nome de estrutura funcional do sistema e a sua forma de representação é 

mostrada na Figura 7. 

 

Figura 7 – Desdobramento da função global na estrutura funcional do sistema 

 

 

 
Fonte: (BACK et al., 2008). 
 

Com a estrutura funcional do sistema definida, busca-se princípios de solução 

para cada uma das funções. Conforme Romano (2013, p.165) “Para a elaboração dos 

princípios de solução pode-se empregar diversos métodos como auxílio ao 

desenvolvimento criativo de novas concepções”. 

A segunda tarefa desta fase é a criação de concepções alternativas. Conforme 

Romano (2013, p.186) 
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O objetivo desta atividade é obter um determinado número de concepções 

alternativas que possibilite a pré-seleção das mais promissoras. Sobre estas 

são desenvolvidos modelos do produto (físicos ou virtuais) que atendem as 

especificações de projeto, permitindo a determinação da estimativa de custo 

de cada alternativa pré-selecionada. 

 
Na realização desta tarefa normalmente se utiliza o método da Matriz 

Morfológica, na qual se organiza os princípios de solução gerados para cada uma das 

funções em um quadro. A criação de uma concepção alternativa se dá através da 

realização de uma combinação entre tais princípios. 

É importante ressaltar que, para a realização destas duas primeiras etapas é 

comumente utilizado o método da síntese funcional. Conforme Back et al. (2008), o 

método da síntese funcional desenvolve-se em cinco passos principais: Formulação 

da função global do sistema técnico; desenvolvimento da estrutura funcional do 

sistema técnico; pesquisar ou criar princípios de solução para cada função elementar; 

combinar um princípio de cada função elementar para formar concepções alternativas 

e selecionar concepções viáveis. 

A última etapa relativa a fase de projeto conceitual é a seleção da concepção 

final da máquina ou implemento agrícola que está em desenvolvimento. Para tanto, 

realiza-se uma avaliação do atendimento, de cada uma das concepções, quanto aos 

requisitos dos usuários e requisitos de projeto, por meio de uma matriz de decisão. 

Tendo a concepção final selecionada outras atividades podem ser realizadas 

como a identificação dos possíveis processos de fabricação a serem utilizados, a 

realização de um novo contato com os fornecedores, um estudo mais aprofundado 

sobre a segurança da máquina ou implemento e uma avaliação da concepção. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada é baseada nas atividades relativas ao domínio de 

conhecimento de projeto de produto, prescritas nas fases de projeto informacional e 

conceitual do modelo de referência para o processo de desenvolvimento de máquinas 

agrícolas (ROMANO, 2013). Estas duas fases estão prescritas na macrofase de 

projetação. 

Na fase de projeto informacional, foram realizadas as seguintes atividades: 

análise dos produtos semelhantes existentes no mercado, identificação das 

necessidades dos usuários, transformação das necessidades em requisitos dos 

usuários, valoração dos requisitos dos usuários, conversão dos requisitos dos 

usuários em requisitos de projeto, hierarquização dos requisitos de projeto e 

conversão dos requisitos de projeto em especificações de projeto. 

Quanto a atividade de definição dos fatores de influência foi realizada apenas 

uma análise dos produtos semelhantes existentes no mercado. A identificação das 

necessidades dos usuários se deu através de pesquisas em páginas da internet 

relacionadas ao tema, análises da utilização de equipamentos semelhantes, reuniões 

e entrevistas com as pessoas envolvidas com o projeto. Para a realização da atividade 

de valoração dos requisitos dos usuários foi utilizado o Diagrama de Mudge e para a 

hierarquização dos requisitos de projeto foi utilizado o método QFD (Quality Fuction 

Deployment). 

Na fase de projeto conceitual, foram realizadas as seguintes atividades: 

definição da função global, desenvolvimento da estrutura funcional, pesquisa ou 

criação de princípios de solução para cada função elementar do produto, criação de 

concepções alternativas e seleção da concepção final do implemento. Estas 

atividades fazem parte do método da síntese funcional (BACK et al., 2008). 

Para a criação de concepções alternativas foi utilizada a matriz morfológica. Já 

para a seleção da concepção final foram realizadas duas matrizes de decisão, uma 

quanto ao atendimento de requisitos dos usuários e a outra quanto aos requisitos de 

projeto. 

Um fluxograma das fases e atividades realizadas neste projeto é mostrado na 

Figura 8. 
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Figura 8 – Fluxograma das fases e atividades realizadas 

 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 PROJETO INFORMACIONAL 

 

A fase de projeto informacional tem por principal saída as especificações de 

projeto do produto. Para tanto, inicialmente foi realizada uma análise dos produtos 

existentes no mercado. Logo após, foram identificadas as necessidades dos usuários, 

que foram desdobradas em requisitos dos usuários e então valoradas. A partir destes, 

obteve-se os requisitos de projeto que foram então hierarquizados. Com a sua 

quantificação, obteve-se as especificações de projeto do produto. 

 

4.1.1 Análise dos produtos existentes no mercado 

 

O primeiro produto analisado foi o implemento agrícola BAND 550 HEX Line 

fabricado pela empresa Bandeirante ind. & com. de máquinas LTDA, situada na 

cidade de Passo Fundo – RS. Trata-se de um equipamento frontal, como pode ser 

visto na Figura 9, com estrutura de tubos de perfil hexagonal. Traz como um opcional 

o engate rápido que permite a troca rápida de acessórios. 

 

Figura 9 – Plaina agrícola BAND 550 HEX Line 

 

 

 
Fonte: (BANDEIRANTE IND. & COM. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, 2019). 
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No total, a empresa oferece dez tipos de acessórios que podem ser utilizados 

com o produto. Sendo eles: Concha, lâmina, enleirador, garfo para silagem, paleteira, 

garfo para toras, guincho big-bag, garfo para toras com garra, garfo para rolos e joystic 

para acionamento. Possui pés de apoio para facilitar o posicionamento dos acessórios 

e assim tornar mais rápido o acoplamento e desacoplamento. O produto está 

disponível em cinco cores e seu preço é de R$ 39.234,93 no programa Mais Alimentos 

(BRASIL, 2019a). 

O segundo implemento analisado foi a Pá hidráulica dianteira (PHD) Tubular 

Clássico, fabricado pela Marispan Implementos Agrícolas, situada na cidade de 

Batatais – SP. Trata-se de um equipamento frontal, fixado no trator através de pinos, 

que se destaca por apresentar a maior parte da sua estrutura fabricada em tubos 

circulares, como pode ser visto na Figura 10. 

 

Figura 10 – Pá hidráulica dianteira (PHD) Tubular Clássico 

 

 

 
Fonte: (MARISPAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, 2019). 
 

O fabricante oferece diversos tipos de acessórios que podem ser acopladas ao 

produto, sendo elas: Concha, plaina niveladora, pegador de madeira, guincho big-bag, 

paleteira, garfo para silagem (aberto e fechado), pegador de feno, plaina e garfo 

enleirador. Conforme o fabricante, o produto é recomendado para operações de 

limpeza em geral e carregamentos. O implemento tem preço de R$ 14.250,00 em 

anúncio no site (M.F. RURAL REPRESENTACOES LTDA, 2019a). 
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O terceiro produto analisado foi a Pá agrícola modulada pantográfica de engate 

rápido, PAMP-ER 6, que pode ser visto na Figura 11, fabricada pela Baldan 

Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda, situada na cidade de Matão – SP. O produto 

se destaca pelo sistema de troca rápida de acessórios, que funciona através do 

acionamento de uma alavanca (1), como mostrado na Figura 12. 

 

Figura 11 – Pá agrícola modulada pantográfica de engate rápido PAMP–ER 6 

 

 

 
Fonte: (BALDAN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 2019). 
 

Figura 12 – Sistema de troca rápida de acessórios da pá agrícola modulada 
pantográfica de engate rápido PAMP-ER 6 
 

 

 
Fonte: (BALDAN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 2018). 
 

1 
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Assim como os demais já citados traz como opcionais diversos acessórios, 

entre elas: Lâmina, garfo para toras, enleirador, garfo para pallet, garfo para fardo, 

garfo para silagem, guincho. Também apresenta como opcionais um sistema de 

engate hidráulico multi-faster, joystic de acionamento e um acumulador para sistema 

de amortecimento (utilizado para cargas elevadas). O produto está disponível em seis 

cores e tem preço de R$ 39.143,22 no programa Mais Alimentos (BRASIL, 2019b). 

O quarto produto pesquisado foi a Plaina carregadeira agrícola, PCA 600, 

apresentada na Figura 13, fabricada pela Tatu Marchesan, situada na cidade de 

Matão – SP. Este produto também se destaca pelo seu sistema de troca rápida de 

acessórios, que é feito através da movimentação de uma alavanca sem auxílio de 

outras ferramentas. 

 

Figura 13 – Plaina carregadeira agrícola PCA 600 

 

 

 
Fonte: (M.F. RURAL REPRESENTACOES LTDA, 2019). 
 

O fabricante também disponibiliza diversos acessórios opcionais como: Garfo 

para silagem agrícola (GSA), lâmina dianteira agrícola (LDA), enleirador agrícola 

(EAG), suporte agrícola para big-bag (SAB), suporte agrícola para empilhamento 

(SAE) e engate rápido de mangueiras do circuito hidráulico. Em anúncio da internet o 
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produto tem preço de R$ 19.000,00 (M.F. RURAL REPRESENTACOES LTDA, 

2019c). 

O quinto produto pesquisado foi Pá agrícola Laader 5000, apresentada na 

Figura 14, fabricada pela empresa Implementos Agrícolas Jan S/A, situada na cidade 

de Não-Me-Toque – RS. Trata-se de uma carregadeira frontal que também apresenta 

um sistema de troca rápida de acessórios. 

 

Figura 14 – Pá agrícola Laader 5000 

 

 

 
Fonte: (IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A, 2019b). 
 

Conforme o fabricante, o produto possui distâncias entre os pontos de 

articulação reduzidas para aumentar a estabilidade durante a operação, mancalização 

dos pontos de articulação através de buchas temperadas que proporcionam maior 

durabilidade e resistência ao desgaste. Também apresenta um pé de apoio para 

facilitar o nivelamento. O fabricante também disponibiliza diversas acessórios a serem 

acopladas. O produto tem preço de R$ 22.500,00 em um anúncio na internet 

(AGROLINK, 2019). 

O sexto produto pesquisado foi a Plaina hidráulica dianteira, PHD Advance 

1150, que é apresentada na Figura 15, fabricada pela empresa Acople Indústria de 

Implementos Agrícolas LTDA, situada na cidade de Tapera – RS. O sistema de troca 

rápida de acessórios que o produto apresenta pode ser visto na Figura 16. 
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Figura 15 – Plaina hidráulica dianteira, PHD Advance 1150 

 

 

 
Fonte: (ACOPLE - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, 2019). 
 

Figura 16 – Sistema de troca rápida de acessórios da Plaina hidráulica dianteira, PHD 
Advance 1150 
 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

Trata-se de um equipamento frontal, que também apresenta um pé de apoio. 

O fabricante destaca que o sistema hidráulico do produto é equipado com válvula 

antiqueda, que bloqueia o sistema quando ocorre o rompimento de mangueiras. Traz 

como opcionais diversas acessórios, sendo elas: Caçamba, guincho big-bag, lamina 

frontal, empilhadeira, garfo tora, enleirador, garfo silagem, garfo feno. O sistema de 

2 

1 
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troca rápida de acessórios funciona através da remoção e fixação de dois pinos (1) e 

(2). O produto tem preço de R$ 29.077,86 no programa Mais Alimentos (BRASIL, 

2019c). 

O sétimo produto pesquisado foi a pá traseira hidráulica ACJ-220, da fabricante 

ACJ – Indústria e Comércio de Peças e Máquinas Agrícolas, situada na cidade de 

Itapira – SP. Trata-se de uma pá traseira, que não apresenta sistema de troca rápida 

e apresenta somente uma concha como acessório. O produto possui apenas um 

cilindro hidráulico para realizar o basculamento, como pode ser visto na Figura 17. O 

preço do produto é de R$ 3.500,00 em anúncio na internet (MERCADO LIVRE, 2019). 

 

Figura 17 – Pá traseira hidráulica ACJ 220 

 

 

 
Fonte: (ACJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS DE ITAPIRA LTDA, 
2019). 
 

O oitavo produto pesquisado foi a concha carregadeira CC 2800 H, 

apresentada na Figura 18, fabricada pela empresa São José Industrial, situada na 

cidade de São José do Inhacorá - RS. Trata-se de uma concha traseira, que não 

possui um sistema de troca rápida de acessórios tampouco opcionais. Possui apenas 

um cilindro hidráulico para o basculamento de uma concha e conforme o fabricante 

está disponível em quatro cores. 
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Figura 18 – Concha carregadeira CC 2800 H 

 

 

 
Fonte: (SÃO JOSÉ INDUSTRIAL, 2019). 
 

O nono produto pesquisado foi a pá agrícola traseira hidráulica PATHMR 320, 

que é apresentada na Figura 19, fabricada pela empresa Rugeri MEC-RUL S.A, 

situada na cidade de Caxias do Sul – RS. Trata-se de um implemento traseiro 

acoplado ao trator através do sistema de três pontos. Possui apenas um cilindro 

hidráulico para realizar o basculamento da concha. Este produto também não 

apresenta sistema de troca rápida de acessórios tampouco opcionais. O produto está 

disponível em quatro cores diferentes. 

 

Figura 19 – Pá traseira hidráulica PATHMR 320 

 

 

 
Fonte: (RUGERI MEC-RUL SA., 2019). 
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O décimo produto pesquisado foi a plaina hidráulica SODERTECNO PHS 1650, 

mostrada na Figura 20, fabricada pela empresa SODERTECNO, situada na cidade de 

Carazinho - RS. O sistema de troca rápida de acessórios deste produto não utiliza 

nenhum tipo de fixação, sendo baseado apenas em dois engates (1) e (2), como pode 

ser visto na Figura 21. O produto tem preço de R$ 46.455,86 no programa Mais 

Alimentos (BRASIL, 2019d). 

 

Figura 20 – Pá hidráulica SODERTECNO PHS 1650 

 

 

 
Fonte: (SODERTECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
LTDA, 2019). 

 
Figura 21 – Sistema de troca rápida de acessórios da Pá hidráulica SODERCTNO 
PHS 1650 
 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 

1 

2 
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O décimo primeiro produto analisado foi a concha traseira hidráulica CTA 280 

HD, que pode ser vista na Figura 22, fabricada pela empresa Industrial Busse 

Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda, situada na cidade de Cerro Largo – RS. 

Trata-se de um equipamento traseiro, que apresenta uma concha como único 

acessório a ser utilizado. 

 

Figura 22 – Concha traseira hidráulica CTA 280 HD 

 

 

 
Fonte: (INDUSTRIAL BUSSE LTDA, 2019). 
 

Conforme o fabricante é eficiente no abastecimento de distribuidores de adubo, 

calcário, vagões e carretas forrageiras, limpeza de aviários, movimentação de terra, 

pedras entre outros. Possui apenas um cilindro hidráulico, para o basculamento da 

concha. O produto está disponível nas cores vermelho e azul e tem preço de R$ 

4.822,67 no programa Mais alimentos (BRASIL, 2019e). 

O décimo segundo produto pesquisado é a pá traseira hidráulica PTH 320, que 

pode ser vista na Figura 23, fabricada pela empresa Cadioli Implementos Agrícolas 

LTDA, situada na cidade de Matão – SP. É um implemento a ser acoplado ao terceiro 

ponto do trator, que apresenta somente uma concha como acessório a ser utilizada. 

Conforme o fabricante, possibilita facilidade nas operações principalmente em tratores 

cabinados onde o acionamento do pistão é efetuado pela alavanca do hidráulico no 

trator. Possui apenas um cilindro hidráulico para o basculamento da concha e traz 

com um opcional um engate duplo para o terceiro ponto. O produto está disponível 

em cinco cores e tem preço de R$ 3.416, 36 no programa Mais Alimentos (BRASIL, 

2019f). 
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Figura 23 – Pá traseira hidráulica PTH 320 

 

 

 
Fonte: (CADIOLI IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, 2019). 
 

O décimo terceiro produto pesquisado foi a carregadeira frontal 533, fabricada 

pela John Deere, apresentada na Figura 24. Trata-se de um equipamento frontal, para 

tratores John Deere. 

 
Figura 24 – Carregadeira frontal 533 

 

 

 
Fonte: (JOHN DEERE BRASIL LTDA, 2019). 
 

Conforme o fabricante, apresenta um sistema de engate universal. O 

desengate é feito puxando uma alavanca no lado esquerdo da carregadora. O produto 

traz como opcionais os seguintes acessórios: lâmina, guincho big-bag e empilhadeira 
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de pallets. O produto tem preço de R$ 25.189,22 no programa Mais Alimentos 

(BRASIL, 2019g). 

O décimo quarto produto pesquisado é a plaina frontal pantográfica PVT 1150, 

que é apresentada na Figura 25, fabricada pela Vence Tudo, situada na cidade de 

Ibirubá – RS. O produto se destaca por apresentar um sistema de troca rápida de 

acessórios que utiliza dois pinos para fixar o acessório. Para auxiliar no 

posicionamento dos acessórios o produto possui pés de apoio. 

 
Figura 25 – Plaina frontal pantográfica PVT 1150 

 

 

 
Fonte: (BRASIL, 2019h). 
 

O fabricante oferece oito acessórios opcionais, sendo elas: caçamba, lâmina 

frontal, garfo tora, garfo silagem, enleirador, garfo de feno, empilhadeira, guincho big-

bag. O produto tem preço de R$ 18.439,62 no programa Mais Alimentos (BRASIL, 

2019h). 

O décimo quinto produto pesquisado foi o carregador MX U307, da fabricante 

Mailleux MX, que é apresentado na Figura 26. Trata-se de um equipamento frontal 

que possui um sistema de troca rápida de acessórios que funciona através do 

acionamento de uma alavanca (1), como pode ser visualizado na Figura 27. 
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Figura 26 – Carregador MX U307 

 

 

 
Fonte: (BRASIL, 2019i). 
 

Figura 27 – Sistema de troca rápida de acessórios do carregador MX U307 

 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

A fabricante oferece como opcionais diversas acessórios, sendo elas: concha, 

guincho big-bag, plaina, transpallet, pinça de enfardados. O produto é fabricado para 

tratores Case e New Holand, nas suas respectivas cores e tem preço de R$ 32.782, 

81 no programa Mais Alimentos (BRASIL, 2019i). 

1 
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O décimo sexto produto pesquisado foi a plaina agrícola dianteira PAD 450, 

apresentado na Figura 28, fabricado pela empresa Stara S/A Indústria de Implementos 

Agrícolas, situada na cidade de Não-Me-Toque – RS. O produto apresenta um sistema 

de troca rápida de acessórios que funciona através da remoção e fixação de dois 

pinos. 

 

Figura 28 – Plaina agrícola dianteira PAD 450 

 

 

 
Fonte: (BRASIL, 2019j). 
 

O fabricante oferece nove opcionais, sendo eles: concha, lâmina, guincho big-

bag, movimentador de pallet, garfo para silagem, enleirador, garfo para feno, 

movimentador de fardo cilíndrico, movimentador de toras. O produto tem preço de R$ 

19.141,15 no programa Mais Alimentos (BRASIL, 2019j). 

O décimo sétimo produto pesquisado foi o conjunto frontal Agriculte CPFA 

1100, mostrado na Figura 29, fabricado pela empresa Agriculte, situada na cidade de 

Erval Velho – SC. O produto possui um sistema de troca rápida de acessórios que 

funciona com o acionamento de uma alavanca. Conforme o fabricante o produto é 

construído em aço carbono e traz como opcionais: concha, lâmina, suporte de paletes, 

suporte big bag, enleirador, suporte pegador, garfo para silagem e suporte 

movimentador de toras. O produto tem preço de R$ 24.549,79 no programa Mais 

Alimentos (BRASIL, 2019k). 
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Figura 29 – Conjunto frontal Agriculte CPFA 1100 

 

 

 
Fonte: (AGRICULTE - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

LTDA., 2019). 

 

A pesquisa de mercado também possibilitou a criação dos Quadro 1 e Quadro 

2, que apresentam as principais especificações técnicas encontradas nos catálogos 

dos produtos pesquisados. 

 

Quadro 1 – Principais especificações técnicas. 

 

(Continua) 

Nº 
Produto 

pesquisado 

Potência 
requerida 

(cv) 

Capaci
dade 

de 
carga 
(kg) 

Capacida
de em 

volume da 
concha 

(L) 

Altura 
de 

levante 
(mm) 

Peso 
aproximado 
da estrutura 

(kg) 

Ângulo de 
carregamento 

(˚) 

Ângulo de 
descarregamento 

(˚) 

10 PHS 1650 100-120 1200 NI 3550 555 45 45 

1 
BAND 550 
HEX Line 

75-100 1300 350 3500 574 45 52 

3 Pamp ER 6 65-100 NI 600 3800 NI 50 50 

15 U307 75-110 1000 NI 3600 515 47 55 

6 
PHD 

Advance 
1150 

55 600 400 2870 445 45 45 
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Quadro 1 – Principais especificações técnicas. 

 

(Conclusão) 

Nº 
Produto 

pesquisado 

Potência 
requerida 

(cv) 

Capaci
dade 

de 
carga 
(kg) 

Capacida
de em 

volume da 
concha 

(L) 

Altura 
de 

levante 
(mm) 

Peso 
aproximado 
da estrutura 

(kg) 

Ângulo de 
carregamento 

(˚) 

Ângulo de 
descarregamento 

(˚) 

13 533 NI 889 430 3094 NI 33 41 

17 CPFA 1100 75 1000 NI NI NI NI NI 

5 
Laader 
5000 

70-100 1200 570 
3400-
3700 

620 55 62 

16 PAD 450 40-70 500 400 2870 370 NI NI 

4 PCA 600 NI 800 500 
3000-
3300 

NI 50 50 

14 PVT 1150 55 600 400 2870 NI 55 55 

2 
PHD Tublar 

Clássico 
50-90 1000 302 3150 500 NI NI 

11 
CTA 280 

HD 
NI NI 280 NI NI NI NI 

7 ACJ 220 NI NI 220 2100 200 NI NI 

12 
PTH 320 
CADIOLI 

90 544 320 2200 210 NI NI 

8 CC 2800 H 60 500 300 3100 271 NI NI 

9 
PATHMR 

320 
70-90 NI 320 2100 320 NI NI 

 
NI: Não Informado. 
 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

Quadro 2 – Principais especificações técnicas. 

 

(Continua) 

Nº Produto pesquisado 
Forma de 

acoplamento 
ao trator 

Troca rápida de 
ferramentas 

Nº de 
Ferramentas 

disp. 
Cores Preço 

10 PHS 1650 Dianteiro Sim 9 1 R$46.455,86 

1 BAND 550 HEX Line Dianteiro Sim 9 5 R$39.234,93 

3 Pamp ER 6 Dianteiro Sim 7 5 R$39.143,22 

15 U307 Dianteiro Sim 5 2 R$ 32.782, 81 
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Quadro 2 – Principais especificações técnicas. 

 

(Conclusão) 

Nº Produto pesquisado 
Forma de 

acoplamento 
ao trator 

Troca rápida de 
ferramentas 

Nº de 
Ferramentas 

disp. 
Cores Preço 

6 PHD Advance 1150 Dianteiro Sim 10 1 R$29.077,86 

13 533 Dianteiro Sim 4 1 R$25.189,22 

17 CPFA 1100 Dianteiro Sim 8 NI R$ 24.549, 79  

5 Laader 5000 Dianteiro Sim 9 1 R$22.500,00 

16 PAD 450 Dianteiro Sim 9 1 R$19.141,15 

4 PCA 600 Dianteiro Sim 6 NI R$19.000,00 

14 PVT 1150 Dianteiro Sim 8 1 R$18.439,62 

2 PHD Tublar Clássico Dianteiro Sim 10 1 R$14.250,00 

11 CTA 280 HD Traseiro Não 1 2 R$4.822,67 

7 ACJ 220 Traseiro Não 1 1 R$3.500,00 

12 PTH 320 CADIOLI Traseiro Não 1 5 R$ 3.416, 36  

8 CC 2800 H Traseiro Não 1 1 NE 

9 PATHMR 320 Traseiro Não 1 1 NE 

 
NI: Não Informado 
NE: Não Encontrado 
 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

Analisando as informações obtidas na pesquisa de mercado, ficou definido em 

reunião de projeto que o produto a ser desenvolvido deve ser traseiro e oferecer o 

máximo possível de funcionalidades que os dianteiros oferecem. Isto se deve ao fato 

de que os produtos traseiros existentes no mercado aparentam ser bastante simples 

e permitem apenas a utilização de uma concha com acessório. 

Também ficou definido que o produto deverá sair de fábrica com uma concha 

como acessório, porém deverá possuir um sistema de troca rápida e oferecer outros 

acessórios, a serem desenvolvidas posteriormente, como opcionais. 
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4.1.2 Identificação das necessidades dos usuários 

 

Para a identificação das necessidades dos usuários, foram realizadas 

entrevistas com: O presidente da empresa, o gerente de produção da empresa e 

colaboradores da empresa responsáveis pela fabricação e montagem dos produtos. 

As necessidades dos usuários identificadas para o desenvolvimento deste 

projeto são apresentadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Necessidades dos usuários. 

 

Nº Necessidades dos usuários 

1 
Não realizar esforço físico para realizar a 
atividade 

2 Ser fácil de operar 

3 Poder ser utilizado para diversas atividades 

4 Não demorar para realizar os movimentos 

5 Ser seguro 

6 Ser durável 

7 Ter custo acessível 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

É importante ressaltar que a numeração utilizada serve apenas para a 

identificação das necessidades, não estando relacionada com o seu grau de 

importância. 

 

4.1.3 Obtenção dos requisitos dos usuários 

 

A partir das necessidades apresentadas pelos usuários, realizou-se o seu 

desdobramento em requisitos dos usuários, que são apresentados no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Requisitos dos usuários. 

 

Nº Necessidades dos usuários Nº Requisitos dos usuários 

1 
Não realizar esforço físico 
para realizar a atividade 

1 Retirar a carga do local 

2 Elevar a carga a uma certa altura 

3 Soltar a carga no lugar desejado 

4 Possuir capacidade de carga elevada 

5 
Possuir acoplamentos fáceis de serem 
realizados 

2 Ser fácil de operar 

6 Possuir acionamentos hidráulicos 

7 Realizar movimentos simples 

8 Possuir precisão nos movimentos 

9 
Ser capaz de realizar movimentos 
simultaneamente 

3 
Poder ser utilizado para 
diversas atividades 

10 Permitir a troca de ferramenta 

11 
Oferecer ferramentas opcionais conforme as 
necessidades de trabalho 

4 
Não demorar para realizar 
os movimentos 

12 
Levantar e baixar a carga o mais rápido 
possível 

5 Ser seguro 

13 Oferecer segurança ao operador 

14 Não danificar o trator em caso de falha 

15 Não despejar a carga em caso de falha 

16 Não derrubar a carga durante o trajeto 

17 
Resistir a solicitações mecânicas 
inesperadas 

18 Não tombar durante o trajeto 

19 
Possuir peças de fácil movimentação no 
interior da fábrica 

6 Ser durável 

20 Poder ficar exposto ao tempo 

21 Poder ser lavado 

22 Ter manutenção fácil de ser realizada 

7 Ter custo acessível 

23 Ser de fácil fabricação 

24 Ser de fácil montagem 

25 
Ter preço baixo em relação a implementos 
dianteiros 

26 
Utilizar o mínimo possível de componentes 
comprados 

27 
Ser fabricado com matéria-prima de fácil 
aquisição no mercado 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

4.1.3.1 Valoração dos requisitos dos usuários 

 

Para a realização da valoração dos requisitos dos usuários foi utilizado o 

Diagrama de Mudge mostrado no Apêndice A. Posteriormente, os valores absolutos 
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encontrados para cada um dos requisitos dos usuários foram utilizados para a 

hierarquização dos requisitos de projeto, onde foi utilizado o método QFD (Quality 

Function Deployment). 

A valoração dos requisitos dos usuários, conforme seu grau de importância, 

obtidos através do Diagrama de Mudge são apresentados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Grau de importância dos requisitos dos usuários. 

 

POSI
ÇÃO 

Nº REQUISITO DO USUÁRIO VA % 

1 10 Permitir a troca de acessórios 82,00 8,83% 

2 13 Oferecer segurança ao operador 76,00 8,18% 

3 4 Possuir capacidade de carga elevada 70,00 7,53% 

4 2 Elevar a carga a uma certa altura 65,00 7,00% 

5 25 Ter preço baixo em relação a implementos dianteiros 64,00 6,89% 

6 18 Não tombar durante o trajeto 52,00 5,60% 

7 17 Resistir a solicitações mecânicas inesperadas 49,00 5,27% 

8 3 Soltar a carga no lugar desejado 47,00 5,06% 

9 6 Possuir acionamentos hidráulicos 44,00 4,74% 

10 1 Retirar a carga do local 42,00 4,52% 

11 16 Não derrubar a carga durante o trajeto 40,00 4,31% 

12 8 Possuir precisão nos movimentos 39,00 4,20% 

13 9 Ser capaz de realizar movimentos simultaneamente 38,00 4,09% 

14 15 Não despejar a carga em caso de falha 31,00 3,34% 

15 5 Possuir acoplamentos fáceis de serem realizados 30,00 3,23% 

16 12 Levantar e baixar a carga o mais rápido possível 28,00 3,01% 

17 22 Ter manutenção fácil de ser realizada 25,00 2,69% 

18 14 Não danificar o trator em caso de falha 20,00 2,15% 

19 27 
Ser fabricado com matéria-prima de fácil aquisição no 
mercado 

17,00 1,83% 

20 24 Ser de fácil montagem 16,00 1,72% 

21 11 
Oferecer acessórios opcionais conforme as 
necessidades de trabalho 

15,00 1,61% 

22 20 Poder ficar exposto ao tempo 11,00 1,18% 

23 7 Realizar movimentos simples 10,00 1,08% 

24 21 Poder ser lavado 8,00 0,86% 

25 23 Ser de fácil fabricação 7,00 0,75% 

26 26 
Utilizar o mínimo possível de componentes 
comprados 

3,00 0,32% 

27 19 
Possuir peças de fácil movimentação no interior da 
fábrica 

0,00 0,00% 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
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Conforme os resultados obtidos através do Diagrama de Mudge, observa-se 

que o requisito de usuário mais importante para o projeto do implemento é o requisito 

número 10: Permitir a troca de acessórios. De fato este é o requisito mais importante, 

uma vez que, através da pesquisa de mercado ficou definido que o implemento a ser 

projetado deve ser traseiro e evidenciado que os implementos traseiros não 

apresentam tal funcionalidade. 

O segundo requisito de usuário mais importante é: Oferecer segurança ao 

operador. Fica evidenciado que este requisito é importantíssimo pois neste projeto se 

propõe a criação de uma nova concepção a um tipo já existente no mercado deste 

tipo de implemento. Assegurar que este novo conceito seja seguro e confiável ao 

cliente final é primordial para o sucesso do projeto e inserção do produto no mercado. 

Também fica evidenciado a partir dos resultados obtidos que os requisitos 

relacionados as necessidades número 1: Não realizar esforço físico para realizar a 

atividade também são importantíssimas. Estando em terceiro lugar: Possuir 

capacidade de carga elevada e em quarto lugar: Elevar a carga a uma certa altura. 

Outro requisito importante para o sucesso deste projeto é o de número 25: Ter preço 

baixo em relação a implementos dianteiros, estando em quinto lugar. 

É importante ressaltar que o requisito de número 19: Possuir peças de fácil 

movimentação no interior da fábrica, apesar de ter obtido um valor absoluto igual a 

zero também é um requisito importante para o projeto. Entretanto, ele não é mais 

importante que qualquer um dos outros. Este requisito está relacionado com o tempo 

de montagem do implemento, consequentemente com o seu custo de produção; 

também com normas de segurança do trabalho e bem estar dos funcionários 

envolvidos na produção. 

 

4.1.4 Obtenção dos requisitos de projeto 

 

A partir do desdobramento e quantificação dos requisitos dos usuários foi 

possível obter os requisitos de projeto apresentados no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Transformação dos requisitos dos usuários em requisitos de projeto. 

 

(Continua) 

Nº REQUISITO DO USUÁRIO Nº REQUISITOS DE PROJETO 
UNIDA

DE 

10 Permitir a troca de ferramenta 1 Número de acoplamentos Nº 

13 Oferecer segurança ao operador 

2 
Número de peças/componentes 
que podem sofrer falha 

Nº 

3 
Coeficiente de segurança de 
projeto 

Nº 

4 Válvulas de segurança Nº 

5 
Limite de escoamento do 
material 

MPa 

4 
Possuir capacidade de carga 
elevada 

6 Capacidade de carga kg 

2 
Elevar a carga a uma certa 
altura 

7 Altura máxima de levante mm 

8 Curso dos cilindros hidráulicos mm 

25 
Ter preço baixo em relação a 
implementos dianteiros 

9 
Preço final de mercado do 
implemento 

R$ 

18 Não tombar durante o trajeto 

10 
Momento gerado na base de 
fixação ao trator 

Nm 

11 Peso das peças kg 

12 Peso final do implemento kg 

17 
Resistir a solicitações mecânicas 
inesperadas 

3 
Coeficiente de segurança do 
projeto 

Nº 

5 
Resistência mecânica dos 
componentes estruturais 

MPa 

3 Soltar a carga no lugar desejado 13 Ângulo de descarregamento ˚ 

6 
Possuir acionamentos 
hidráulicos 

14 Número de cilindros hidráulicos Nº 

1 Retirar a carga do local 15 Ângulo de carregamento ˚ 

16 
Não derrubar a carga durante o 
trajeto 

16 
Deslocamento vertical durante 
o trabalho 

mm 

8 
Possuir precisão nos 
movimentos 

17 Vazão do sistema hidráulico L/min 

9 
Ser capaz de realizar 
movimentos simultaneamente 

17 Vazão do sistema hidráulico L/min 

14 Número de cilindros hidráulicos Nº 

15 
Não despejar a carga em caso 
de falha 

4 Válvulas de segurança Nº 

5 
Possuir acoplamentos fáceis de 
serem realizados 

18 
Tempo necessário para acoplar 
o implemento ao trator 

minutos 

19 
Tempo necessário para acoplar 
a ferramenta ao implemento 

minutos 

1 Número de acoplamentos Nº 

12 
Levantar e baixar a carga o mais 
rápido possível 

20 
Tempo necessário para elevar 
e baixar a carga 

minutos 
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Quadro 6 – Transformação dos requisitos dos usuários em requisitos de projeto. 

 

(Conclusão) 

Nº REQUISITO DO USUÁRIO Nº REQUISITOS DE PROJETO 
UNIDA

DE 

22 
Ter manutenção fácil de ser 
realizada 

2 
Número de peças/componentes 
que podem sofrer falha 

Nº 

11 Peso das peças kg 

21 
Folga mínima nas partes que 
utilizam elementos de fixação 

mm 

12 Peso final do implemento kg 

14 
Não danificar o trator em caso 
de falha 

2 
Número de peças/componentes 
que podem sofrer falha 

Nº 

27 
Ser fabricado com matéria-prima 
de fácil aquisição no mercado 

22 Custo da matéria-prima R$ 

24 Ser de fácil montagem 
21 

Folga mínima nas partes que 
utilizam elementos de fixação 

mm 

23 Tempo de montagem final horas 

11 
Oferecer ferramentas opcionais 
conforme as necessidades de 
trabalho 

24 
Número de ferramentas 
opcionais disponibilizadas 

Nº 

20 Poder ficar exposto ao tempo 25 
Espessura da camada de tinta 
na pintura 

μm 

7 Realizar movimentos simples 
26 

Número de movimentos que 
podem ser realizados 

Nº 

14 Número de cilindros hidráulicos Nº 

21 Poder ser lavado 25 
Espessura da camada de tinta 
na pintura 

μm 

23 Ser de fácil fabricação 
27 

Tempo para fabricação das 
peças 

horas 

28 
Tempo para a soldagem das 
peças e conjuntos 

horas 

26 
Utilizar o mínimo possível de 
componentes comprados 

29 
Valor total dos componentes 
comprados 

R$ 

19 
Possuir peças de fácil 
movimentação no interior da 
fábrica 

11 Peso das peças kg 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

4.1.4.1 Hierarquização dos requisitos de projeto 

 

Para realizar a hierarquização dos requisitos de projeto, utilizou-se o método 

QFD, mostrado no Apêndice B. O Quadro 7 apresenta os requisitos de projeto 

classificados por ordem de prioridade. 
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Quadro 7 – Ordem de prioridade dos requisitos de projeto 

 

POSI
ÇÃO 

Nº REQUISITO DE PROJETO UNIDADE VALOR 

1 9 Preço final de mercado do implemento R$ 2392 

2 14 Número de cilindros hidráulicos Nº 2323 

3 6 Capacidade de carga kg 2108 

4 17 Vazão do sistema hidráulico L/min 2003 

5 10 Momento gerado na base de fixação ao trator Nm 1762 

6 5 Limite de escoamento do material MPa 1687 

7 26 Número de movimentos que podem ser realizados Nº 1632 

8 12 Peso final do implemento kg 1599 

9 8 Curso dos cilindros hidráulicos mm 1533 

10 11 Peso das peças kg 1451 

11 7 Altura máxima de levante mm 1422 

12 3 Coeficiente de segurança de projeto Nº 1297 

13 22 Custo da matéria-prima R$ 1168 

14 29 Valor total dos componentes comprados R$ 1080 

15 4 Válvulas de segurança Nº 1046 

16 2 Número de peças/componentes que podem sofrer falha Nº 880 

17 1 Número de acoplamentos Nº 797 

18 16 Deslocamento vertical durante o trabalho mm 790 

19 20 Tempo necessário para elevar e baixar a carga minutos 693 

20 23 Tempo de montagem final horas 620 

21 19 
Tempo necessário para acoplar a ferramenta ao 
implemento 

minutos 560 

22 13 Ângulo de descarregamento ˚ 514 

23 15 Ângulo de carregamento ˚ 489 

24 24 Número de ferramentas opcionais disponibilizadas Nº 432 

25 28 Tempo para a soldagem das peças e conjuntos horas 400 

26 27 Tempo para fabricação das peças horas 355 

27 21 
Folga mínima nas partes que utilizam elementos de 
fixação 

mm 265 

28 18 Tempo necessário para acoplar o implemento ao trator minutos 150 

29 25 Espessura da camada de tinta na pintura μm 130 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

Dos resultados obtidos através da utilização do método QFD, fica evidenciado 

que o requisito de projeto mais importante é o de número 9: Preço final de mercado 

do implemento (R$). Este requisito, apesar de ter sido desdobrado a partir de um único 

requisito de usuário, de fato está relacionado e influencia grande parte dos requisitos 

dos usuários. Tal requisito de projeto está relacionado com tudo que tenha um custo 

para o projeto. 
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Em segundo lugar temos o requisito de número 14: Número de cilindros 

hidráulicos. Este requisito de projeto está relacionado basicamente com o preço, a 

operacionalidade e a confiabilidade do implemento. Em terceiro lugar temos o 

requisito de número 6: Capacidade de carga (kg), que de fato é importantíssimo pois 

é o que definirá a categoria em que o implemento estará posicionado no mercado. 

Vale a pena ressaltar que todos os requisitos de projeto identificados são 

importantes e que devem ser dimensionados atentamente, uma vez que, o 

cumprimento destes requisitos resultará no atendimento dos requisitos dos usuários 

e posteriormente das necessidades dos usuários. 

 

4.1.5 Obtenção das especificações de projeto 

 

A partir da definição de um valor ou de uma restrição para cada um dos 

requisitos de projeto foi possível criar especificações de projeto. Também foram 

definidos modos de verificar o atendimento de tais especificações e os possíveis 

riscos caso as mesmas não sejam atendidas. Os resultados obtidos são apresentados 

no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Especificações de projeto 

 

(Continua) 

Nº 
POSI
ÇÃO 

REQUISITO 
DE PROJETO 

UNIDADE 
ESPECIFICA

ÇÃO DE 
PROJETO 

MODO DE 
VERIFICA

ÇÃO 

POSSÍVEIS 
RISCOS 

9 1 
Preço final de 
mercado do 
implemento 

R$ <10.000,00 Estimativa 

Dificuldade de 
venda. Não 
inserção do 
produto no 
mercado 

14 2 
Número de 
cilindros 
hidráulicos 

Nº <4 Contagem 

Aumento no 
custo de 
produção do 
implemento 

6 3 
Capacidade 
de carga 

kg ±800 Testes 
Não inserção 
do produto no 
mercado 

17 4 
Vazão do 
sistema 
hidráulico 

L/min 0 a 50 Estimativa 
Não realização 
das 
movimentações 
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Quadro 8 – Especificações de projeto 

 

(Continuação) 

Nº 
POSI
ÇÃO 

REQUISITO 
DE PROJETO 

UNIDADE 
ESPECIFICA

ÇÃO DE 
PROJETO 

MODO 
DE 

VERIFICA
ÇÃO 

POSSÍVEIS 
RISCOS 

10 5 

Momento 
gerado na 
base de 
fixação ao 
trator 

Nm ±2000 Estimativa 

Tombar durante 
o trajeto. Falha 
no acoplamento 
ao trator 

5 6 
Limite de 
escoamento 
do material 

MPa ±350 Testes 
Falha em 
peças/componen
tes 

26 7 

Número de 
movimentos 
que podem 
ser realizados 

Nº 3 Contagem 
Não inserção do 
produto no 
mercado 

12 8 
Peso final do 
implemento 

kg <600 Estimativa 
Falha em 
peças/componen
tes 

8 9 
Curso dos 
cilindros 
hidráulicos 

mm ±1000 Medição 
Não realização 
das 
movimentações 

11 10 
Peso das 
peças 

kg ±250 Balança 
Dificuldades na 
montagem 

7 11 
Altura máxima 
de levante 

mm ±3000 Medição 
Não inserção do 
produto no 
mercado 

3 12 
Coeficiente de 
segurança de 
projeto 

Nº 2 Cálculos 
Falha em 
peças/componen
tes 

22 13 
Custo da 
matéria-prima 

R$ 4.000,00 Estimativa 

Aumento no 
custo de 
produção do 
implemento 

29 14 
Valor total dos 
componentes 
comprados 

R$ 2.000,00 Estimativa 

Aumento no 
custo de 
produção do 
implemento 

4 15 
Válvulas de 
segurança 

Nº <4 Contagem 
Diminuição da 
segurança do 
implemento 

2 16 

Número de 
peças/compon
entes que 
podem sofrer 
falha 

Nº <20 Contagem 

Dificuldades na 
manutenção. 
Riscos ao 
operador. Danos 
ao equipamento 
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Quadro 8 – Especificações de projeto 

 

(Continuação) 

Nº 
POSI
ÇÃO 

REQUISITO 
DE PROJETO 

UNIDADE 
ESPECIFICA

ÇÃO DE 
PROJETO 

MODO DE 
VERIFICA

ÇÃO 

POSSÍVEIS 
RISCOS 

1 17 
Número de 
acoplamentos 

Nº <5 Contagem 
Dificuldades 
em realizar os 
acoplamentos 

16 18 

Deslocamento 
vertical 
durante o 
trabalho 

mm 100 LVDT 

Falha de 
componentes 
e despejo da 
carga 

20 19 

Tempo 
necessário 
para elevar e 
baixar a carga 

minutos 0,5 Cronômetro 
Dificuldades 
na venda do 
implemento 

23 20 
Tempo de 
montagem 
final 

horas 8 Cronômetro 

Aumento no 
custo de 
produção do 
implemento 

19 21 

Tempo 
necessário 
para acoplar a 
ferramenta ao 
implemento 

minutos <2 Cronômetro 
Dificuldades 
na venda do 
implemento 

13 22 
Ângulo de 
descarregame
nto 

˚ 45 Medição 

Descarregam
ento 
incompleto da 
carga 

15 23 
Ângulo de 
carregamento 

˚ 45 Medição 
Carregamento 
incompleto da 
carga 

24 24 

Número de 
ferramentas 
opcionais 
disponibilizad
as 

Nº ±8 Estimativa 
Não inserção 
do produto no 
mercado 

28 25 

Tempo para a 
soldagem das 
peças e 
conjuntos 

horas 24 Cronômetro 

Aumento no 
custo de 
produção do 
implemento 

27 26 
Tempo para 
fabricação das 
peças 

horas 16 Cronômetro 

Aumento no 
custo de 
produção do 
implemento 
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Quadro 8 – Especificações de projeto 

 

(Conclusão) 

Nº 
POSI
ÇÃO 

REQUISITO 
DE PROJETO 

UNIDADE 
ESPECIFICA

ÇÃO DE 
PROJETO 

MODO DE 
VERIFICA

ÇÃO 

POSSÍVEIS 
RISCOS 

21 27 

Folga mínima 
nas partes 
que utilizam 
elementos de 
fixação 

mm 1 Paquímetro 
Dificuldades 
na montagem 

18 28 

Tempo 
necessário 
para acoplar o 
implemento 
ao trator 

minutos <3 Cronômetro 
Dificuldades 
na venda do 
implemento 

25 29 

Espessura da 
camada de 
tinta na 
pintura 

μm 100 

Medidor de 
espessura 
de 
camadas 

Deterioração 
do 
implemento 
por corrosão 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

4.2 PROJETO CONCEITUAL 

 

A fase de projeto conceitual tem por principal saída a concepção final do 

produto que está em desenvolvimento. Para isto, foi utilizado o método da síntese 

funcional, descrito anteriormente na seção 3. 

 

4.2.1 Síntese funcional 

 

O método da síntese funcional foi desenvolvido em cinco etapas: definição da 

função global do sistema técnico, desenvolvimento da estrutura funcional, pesquisa 

ou criação de princípios de solução, criação de concepções alternativas e seleção da 

concepção final. 

 

4.2.1.1 Formulação do problema ou da função global 

 

A primeira etapa do método da síntese funcional é a definição da função global 

do produto, que ficou descrita como sendo: Permitir o carregamento, a elevação e a 
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liberação de um dado volume de material. O segundo passo é a determinação das 

fronteiras do sistema, bem como as entradas e saídas de material, energia e sinal do 

mesmo. 

A entrada de material no sistema ficou definida como: Volume de material a ser 

deslocado, uma vez que a ideia principal do implemento é de que o mesmo seja capaz 

de acoplar diversas acessórios e assim consiga movimentar diversos tipos de 

materiais. A saída de material do sistema portanto é: Volume de material deslocado. 

A entrada de energia no sistema provém do sistema hidráulico do trator ao qual 

o implemento é acoplado, ficando definido como: Energia do sistema hidráulico do 

trator. Por se tratar de um sistema hidráulico, não temos nenhuma saída de energia 

do sistema. 

A entrada e saída de sinal do sistema está relacionada com o operador, que 

realiza os acoplamentos necessários para o funcionamento do implemento e também 

movimenta os acionamentos hidráulicos conforme a movimentação que deseja 

realizar. A Figura 30 mostra a função global, as fronteiras do sistema e as entradas e 

saídas de material, energia e sinal do sistema. 

 

Figura 30 – Função global, fronteiras e entradas e saídas do sistema. 

 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
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4.2.1.2 Desenvolvimento da estrutura funcional do sistema 

 

A segunda etapa do método da síntese funcional é o desdobramento da função 

global em funções elementares, obtendo-se assim a estrutura funcional do sistema. 

Desta maneira, a partir da execução das funções elementares, garante-se que a 

função global do sistema será realizada. A Figura 31 mostra a estrutura funcional do 

implemento. 

 

Figura 31 – Estrutura funcional 

 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

4.2.1.3 Pesquisa ou criação de princípios de solução alternativos para cada função 

elementar do produto 

 

Na criação dos princípios de solução para cada função elementar foram 

utilizados conceitos encontrados na análise dos produtos existentes no mercado, 

mostrados na subseção 4.1.1, juntamente com a realização de seções de 

brainstorming com a equipe de projeto. 
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4.2.1.3.1 Princípios de solução para a função elementar número 1: torre 

 

Para a torre, foram propostos três princípios de solução. O primeiro princípio, 

mostrado na Figura 32, trata-se de uma torre única, construída basicamente em tubos, 

chapas metálicas dobradas e soldadas. O segundo princípio de solução, mostrado na 

Figura 33, difere do primeiro por possuir reforços a serem feitos de tubos soldados a 

45º com a base. O terceiro princípio de solução, mostrado na Figura 34, é diferente 

dos demais por apresentar um conceito em duas torres. 

 

Figura 32 – Principio de solução número 1 para a torre: Torre simples 

 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
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Figura 33 – Principio de solução número 2 para a torre: Torre simples com reforço de 
tubos 
 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

Figura 34 – Principio de solução número 3 para a torre: Torre dupla 

 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

4.2.1.3.2 Princípios de solução para a função elementar número 2: troca rápida de 

acessórios 

 

Para o sistema de troca rápida de acessórios, foram propostos quatro princípios 

de solução. O primeiro princípio de solução, que é mostrado na Figura 35, foi 
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concebido para a utilização em um implemento de dois braços, com fixação dos 

acessórios a ser realizada por pinos. Já o segundo princípio de solução, que é 

mostrado na Figura 36 é para a utilização em um implemento com apenas um braço. 

O terceiro princípio de solução, que é mostrado na Figura 37, tem fixação do acessório 

através da movimentação de uma alavanca. Por último, o quarto princípio de solução, 

que é mostrado na Figura 38, tem fixação do acessório através da movimentação de 

uma barra. 

 

Figura 35 – Principio de solução número 1 para o sistema de troca rápida de 
acessórios: Duplo com fixação por pinos 
 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

Figura 36 – Principio de solução número 2 para o sistema de troca rápida de 
acessórios: Simples com fixação por pinos 
 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
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Figura 37 – Principio de solução número 3 para o sistema de troca rápida de 
acessórios: Duplo com fixação por movimentação de alavanca 
 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

Figura 38 – Principio de solução número 4 para o sistema de troca rápida de 
acessórios: Duplo com fixação por tubo dobrado 
 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

4.2.1.3.3 Princípios de solução para a função elementar número 3: braço 

 

Para o braço, foram desenvolvidos dois princípios de solução. O primeiro 

princípio de solução é mostrado na Figura 39 e é pensado para a utilização em um 

implemento com uma torre simples. O segundo princípio de solução, mostrado na 

Figura 40, difere do primeiro por ser uma concepção pensada para a utilização em um 

implemento de duas torres. 
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Figura 39 – Principio de solução número 1 para o braço: Braço simples 

 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

Figura 40 – Principio de solução número 2 para o braço: Braço duplo 

 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
 

4.2.1.3.4 Princípio de solução para a função elementar número 4: cilindros hidráulicos 

 

Como princípio de solução para esta função elementar, utilizar-se-á cilindros 

hidráulicos, apenas variando o seu número conforme necessidade. Um cilindro 

hidráulico é mostrado na Figura 41. 
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Figura 41 – Cilindro hidráulico 

 

 

 
Fonte: (FIORIO, 2016). 
 

4.2.2 Matriz Morfológica 

 

Para a criação de concepções alternativas, os esboços para os princípios de 

solução para cada função elementar foram organizados em uma matriz morfológica 

que é mostrada no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Matriz morfológica 

 

(Continua) 

Função 

elementar 

Princípio de 

solução 1 

Princípio de 

solução 2 

Princípio de 

solução 3 

Princípio de 

solução 4 

1 

Sustentar 

as partes e 

permitir os 

engates/de

sengates 

ao trator    
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Quadro 9 – Matriz morfológica 
 

(Conclusão) 

Função 

elementar 

Princípio de 

solução 1 

Princípio de 

solução 2 

Princípio de 

solução 3 

Princípio de 

solução 4 

2 

Permitir o 

acoplamen

to/desacop

lamento de 

acessórios 

 
 

  

3 

Sustentar 

e permitir a 

movimenta

ção do 

acessório   

  

4 

Realizar as 

movimenta

ções do 

acessório 

Cilindros hidráulcios 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 

 

4.2.2.1 Criação de concepções alternativas 

 

A partir da matriz morfológica, foi possível criar duas concepções alternativas, 

por meio da combinação de princípios de solução para cada função elementar. Os 

princípios de solução selecionados para a composição de cada uma das concepções 

alternativas são mostrados no Quadro 10. 
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Quadro 10 – Princípios de solução selecionados para compor as concepções 
alternativas 
 

Função elementar Concepção 1 Concepção 2 

1 

Sustentar as 

partes e 

permitir os 

engates/dese

ngates ao 

trator 

 
 

2 

Permitir o 

acoplamento/

desacoplame

nto de 

acessórios 

  

3 

Sustentar e 

permitir a 

movimentaçã

o do 

acessório 

 
 

4 

Realizar as 

movimentaçõ

es do 

acessório 

Cilindros hidráulicos 

 
Fonte: Próprio autor. 
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4.2.2.1.1 Descrição da concepção 1 

 

A primeira concepção criada trata-se de um conceito de torre simples, que 

utiliza um tubo quadro soldado perpendicularmente a outro com orientação horizontal, 

na metade de seu comprimento. Nesta união são acrescentadas chapas soldadas 

como reforços. Na base da torre, devem ser soldados dois pares de chapas furadas 

paralelas, para a fixação do implemento ao terceiro ponto do trator. Na extremidade 

superior do tubo com orientação vertical, devem ser soldadas duas chapas furadas 

paralelas que permitam a montagem do braço a torre. Na parte traseira, mais duas 

para o acoplamento ao terceiro ponto do trator e na parte frontal outras duas para a 

montagem do cilindro hidráulico principal, que será utilizado para a movimentação do 

braço. A fixação destes acoplamentos deverá ser feita através de pinos. 

O braço desta concepção deve ser construído de um tubo quadrado único. Em 

uma das extremidades deste tubo deve ser soldado duas chapas paralelas furadas e 

uma bucha, a fim de permitir a montagem da torre ao braço. Na outra extremidade 

devem ser realizados dois furos passantes, a fim de permitir a montagem do sistema 

de troca rápida de acessórios e das peças a serem utilizadas para a movimentação 

do acessório. Na parte inferior do braço devem ser soldadas duas chapas furadas em 

paralelo para a montagem do cilindro principal. Já na parte superior do braço devem 

ser soldadas mais duas chapas furadas em paralelo que serão utilizadas para a 

fixação do cilindro hidráulico a ser utilizado para a realização das movimentações do 

acessório. 

O princípio de solução para a troca rápida de acessórios utilizado para esta 

concepção trata-se de duas chapas metálicas idênticas, com três furos passantes, 

sendo o primeiro para a montagem do sistema ao braço, o segundo para a fixação 

das peças que que permitem a montagem do cilindro hidráulico responsável pela 

movimentação do sistema e o terceiro para o acoplamento do acessório. Estas 

fixações deverão ser feitas através de pinos. Para a montagem do sistema deverá ser 

soldada uma barra entre as duas chapas que servirá para realizar a união e também 

um engate ao acessório. 

Este princípio de solução tem fabricação e montagem relativamente simples, 

uma vez que, não terá um número elevado de peças e utilizará processos de 

fabricação bastante comuns como corte, furação, soldagem e usinagem. Quanto a 

montagem não será necessária a criação de dispositivos muito complexos, pois as 
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peças são soldadas ou perpendicularmente ou paralelamente. Uma representação da 

concepção 1 pode ser vista na Figura 42. 

 

Figura 42 – Concepção 1 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

4.2.2.1.2 Descrição da concepção 2 

 

A segunda concepção gerada utiliza um conceito de torre dupla. A sua 

construção deve ser feita por dois tubos principais paralelos posicionados na vertical 

unidos através da soldagem de outros dois tubos na horizontal. Na parte superior dos 

tubos principais devem ser soldadas duas chapas furadas paralelas, a fim de permitir 

a montagem dos braços a torre. Na parte inferior dos tubos e no primeiro tubo soldado 

na horizontal devem ser soldadas chapas furadas para a fixação do implemento ao 

sistema de três pontos do trator. Na parte interna dos tubos principais e no segundo 

tubo soldado na horizontal devem ser soldadas chapas para a montagem dos cilindros 

hidráulicos responsáveis pela elevação do braço e articulação do acessório 

respectivamente. As fixações destes elementos devem ser realizadas por meio de 

pinos. 

Engate ao trator 
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Os braços utilizados nesta concepção são formados por tubos quadrados 

recortados e soldados de maneira que formem o perfil do princípio de solução 

selecionado. Em cada um dos braços em uma das extremidades devem ser soldadas 

chapas furadas e buchas a fim de permitir a montagem do braço a torre e na outra 

devem ser realizados furos passantes para o acoplamento do sistema de troca rápida 

de acessórios ao braço. Na parte inferior dos braços devem ser soldadas chapas 

furadas para a montagem do cilindro principal utilizado para elevar o braço. A fim de 

prover uma maior estabilidade para a estrutura também deve ser soldado um tubo 

redondo entre os dois braços na parte superior, mais precisamente aonde ocorre a 

soldagem dos tubos recortados. 

O sistema de troca rápida de acessórios selecionado para esta concepção é 

constituído de quatro chapas idênticas e tubos. As chapas devem possuir três furos 

passantes sendo dois utilizados para o sistema de fixação do acessório ao sistema e 

um para o acoplamento do sistema ao braço, que deve ser feito através da utilização 

de pinos. 

O acoplamento do acessório ao sistema de troca rápida será realizado através 

da movimentação de um tubo dobrado que atravessa as quatro chapas. Ao puxar-se 

o tubo destrava-se o acessório e ao soltar tem-se o travamento. Na parte superior 

entre as chapas deve ser soldado um tubo que servirá para realizar um engate com o 

acessório. 

A fim de permitir a articulação do sistema e prover uma maior estabilidade, uma 

barra deve ser soldada na parte superior unindo as quatro chapas. Na parte superior 

deste tubo devem ser soldadas duas chapas furadas paralelas para a montagem, que 

deve ter fixação realizada por meio de pinos, do cilindro hidráulico utilizado para 

realizar a articulação. 

Esta concepção possui uma forma construtiva relativamente complexa, uma 

vez que, serão necessários diversos processos de corte, recorte, furação, usinagem 

e soldagem para a sua fabricação. Outro aspecto importante a ser considerado sobre 

esta concepção diz respeito a quantidade de matéria-prima a ser utilizada. Também 

deve-se atentar para a necessidade de utilização de três cilindros hidráulicos para 

realizar as movimentações. Uma representação da concepção 2 pode ser vista na 

Figura 43. 
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Figura 43 – Concepção 2 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 

 

4.2.3 Matriz de decisão 

 

Para a realização da seleção da concepção final do implemento foram 

utilizadas duas matrizes de decisão. A primeira leva em consideração o atendimento 

dos requisitos dos usuários e a segunda das especificações de projeto. Para cada 

uma das concepções foi utilizado um grau de 1 a 5 para o atendimento dos mesmos. 

 

4.2.3.1 Matriz de decisão quanto a requisitos dos usuários 

 

Os resultados obtidos para a matriz de decisão quanto a requisitos dos usuários 

são mostrados na Tabela 1. 

  

Engate ao trator 
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Tabela 1 – Matriz de decisão quanto a requisitos dos usuários 

 

REQUISITO DO USUÁRIO VA 

CONCEPÇÃO 1 CONCEPÇÃO 2 

GRAU 
DE 

ATENDI
MENTO 

TOTAL 

GRAU 
DE 

ATENDI
MENTO 

TOTAL 

Permitir a troca de acessórios 82 5 410 5 410 

Oferecer segurança ao operador 76 3 228 5 380 

Possuir capacidade de carga elevada 70 3 210 5 350 

Elevar a carga a uma certa altura 65 5 325 5 325 
Ter preço baixo em relação a 
implementos dianteiros 

64 5 320 1 64 

Não tombar durante o trajeto 52 1 52 5 260 
Resistir a solicitações mecânicas 
inesperadas 

49 1 49 5 245 

Soltar a carga no lugar desejado 47 5 235 5 235 

Possuir acionamentos hidráulicos 44 5 220 5 220 

Retirar a carga do local 42 5 210 5 210 

Não derrubar a carga durante o trajeto 40 3 120 5 200 

Possuir precisão nos movimentos 39 3 117 5 195 
Ser capaz de realizar movimentos 
simultaneamente 

38 5 190 5 190 

Não despejar a carga em caso de falha 31 5 155 5 155 
Possuir acoplamentos fáceis de serem 
realizados 

30 5 150 1 30 

Levantar e baixar a carga o mais rápido 
possível 

28 5 140 5 140 

Ter manutenção fácil de ser realizada 25 5 125 1 25 

Não danificar o trator em caso de falha 20 5 100 5 100 
Ser fabricado com matéria-prima de 
fácil aquisição no mercado 

17 5 85 1 17 

Ser de fácil montagem 16 5 80 1 16 
Oferecer acessórios opcionais 
conforme as necessidades de trabalho 

15 5 75 5 75 

Poder ficar exposto ao tempo 11 5 55 5 55 

Realizar movimentos simples 10 5 50 5 50 

Poder ser lavado 8 5 40 5 40 

Ser de fácil fabricação 7 5 35 1 7 
Utilizar o mínimo possível de 
componentes comprados 

3 5 15 1 3 

Possuir peças de fácil movimentação 
no interior da fábrica 

0 5 0 1 0 

TOTAL 3791 3997 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 
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4.2.3.2 Matriz de decisão quanto a especificações de projeto 

 

Os resultados obtidos para a matriz de decisão quanto a requisitos dos usuários 

são mostrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Matriz de decisão quanto a requisitos de projeto 

 

(Continua) 

REQUISITO DE 
PROJETO 

UNIDA
DE 

VA 

CONCEPÇÃO 1 CONCEPÇÃO 2 

GRAU 
DE 

ATENDI
MENTO 

TOTAL 

GRAU 
DE 

ATENDIM
ENTO 

TOTAL 

Preço final de mercado do 
implemento 

R$ 2392 5 11960 1 2392 

Número de cilindros 
hidráulicos 

Nº 2323 5 11615 1 2323 

Capacidade de carga kg 2108 3 6324 5 10540 

Vazão do sistema 
hidráulico 

L/min 2003 5 10015 5 10015 

Momento gerado na base 
de fixação ao trator 

Nm 1762 1 1762 5 8810 

Resistência mecânica dos 
componentes estruturais 

MPa 1687 5 8435 5 8435 

Número de movimentos 
que podem ser realizados 

Nº 1632 5 8160 5 8160 

Peso final do implemento kg 1599 5 7995 5 7995 

Curso dos cilindros 
hidráulicos 

mm 1533 5 7665 5 7665 

Peso das peças kg 1451 5 7255 1 1451 

Altura máxima de levante mm 1422 5 7110 5 7110 

Coeficiente de segurança 
de projeto 

Nº 1297 3 3891 5 6485 

Custo da matéria-prima R$ 1168 1 1168 5 5840 

Valor total dos 
componentes comprados 

R$ 1080 5 5400 1 1080 

Válvulas de segurança Nº 1046 5 5230 5 5230 

Número de 
peças/componentes que 
podem sofrer falha 

Nº 880 5 4400 3 2640 

Número de acoplamentos Nº 797 5 3985 1 797 

Deslocamento vertical 
durante o trabalho 

mm 790 3 2370 5 3950 

Tempo necessário para 
elevar e baixar a carga 

minutos 693 5 3465 5 3465 

Tempo de montagem final horas 620 5 3100 1 620 
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Tabela 2 – Matriz de decisão quanto a requisitos de projeto 
 

(Conclusão) 

REQUISITO DE 
PROJETO 

UNIDA
DE 

VA 

CONCEPÇÃO 1 CONCEPÇÃO 2 

GRAU 
DE 

ATENDI
MENTO 

TOTAL 

GRAU 
DE 

ATENDI
MENTO 

TOTAL 

Tempo necessário para 
acoplar a ferramenta ao 
implemento 

minutos 560 5 2800 5 2800 

Ângulo de 
descarregamento  

˚ 514 5 2570 5 2570 

Ângulo de carregamento ˚ 489 5 2445 5 2445 

Número de ferramentas 
opcionais disponibilizadas 

Nº 432 5 2160 5 2160 

Tempo para a soldagem 
das peças e conjuntos 

horas 400 5 2000 1 400 

Tempo para fabricação 
das peças 

horas 355 5 1775 1 355 

Folga nas partes que 
utilizam elementos de 
fixação 

mm 265 5 1325 5 1325 

Tempo necessário para 
acoplar o implemento ao 
trator 

minutos 150 5 750 5 750 

Espessura da camada de 
tinta na pintura 

μm 130 5 650 5 650 

TOTAL 137780 118458 

 
Fonte: Próprio autor (2019). 

 

4.2.4 Seleção da concepção final do implemento 

 

A primeira matriz de decisão mostra que a concepção 2 atende melhor os 

requisitos dos usuários que a concepção 1. Isto pode ser confirmado devido ao fato 

de que os requisitos dos usuários mais importantes estão relacionados a segurança 

do operador e a concepção 2 parece ser mais robusta que a concepção 1. 

A segunda matriz de decisão mostra que a concepção 1 atende melhor os 

requisitos de projeto que a concepção 2. Este resultado também já era esperado, uma 

vez que, os principais requisitos de projeto estão relacionados a características 

construtivas do implemento e a concepção 1 parece ser de mais fácil fabricação que 

a concepção 2. 
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Apesar das matrizes não convergirem para a mesma concepção, ficou definido 

em reunião de projeto que a concepção final do implemento deverá ser a concepção 

1. A justificativa para a seleção desta concepção é de que a mesma possivelmente 

terá um custo produtivo menor, uma vez que, aparenta necessitar a utilização de 

menos matéria-prima, processos de fabricação, processos de montagem e 

componentes comprados. Outra justificativa é de que a concepção 1, mesmo tendo 

uma forma construtiva mais simples, ainda assim representa uma inovação e permite 

a execução da função global. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho apresentou a realização de atividades relativas as fases de 

projeto informacional e projeto conceitual de projeto de máquinas para a criação da 

concepção de um braço mecânico multifuncional com acionamento hidráulico para 

acoplamento traseiro em tratores. 

A realização da análise de produtos existentes no mercado permitiu: identificar 

formas construtivas deste tipo de implemento; identificar características atrativas aos 

clientes; identificar as principais especificações técnicas dos produtos pesquisados; 

posicionar o implemento a ser desenvolvido no mercado; estabelecer o preço meta do 

implemento a ser desenvolvido. 

Na fase de projeto informacional, foram identificadas sete necessidades dos 

usuários. As mesmas foram transformadas em vinte e sete requisitos dos usuários e 

depois hierarquizadas utilizando o diagrama de Mudge. A partir dos requisitos dos 

usuários, identificou-se vinte e nove requisitos de projeto, que foram hierarquizados 

utilizando o método QFD. A definição de um valor, forma avaliativa e possíveis riscos 

caso não atendimento destes requisitos foi realizada em reunião de projeto e deram 

origem as especificações de projeto, principal saída da fase de projeto informacional. 

Na fase de projeto conceitual, utilizou-se o método da síntese funcional, onde 

ficou definida a função global a ser realizada pelo implemento como sendo: Permitir o 

carregamento, a elevação e a liberação de um dado volume de material. A partir do 

desdobramento da mesma em funções parciais ou elementares, estabeleceu-se a 

estrutura funcional do implemento. Logo após, foram criados princípios de solução 

para cada uma das funções elementares. 

Ainda na fase de projeto conceitual, os princípios de solução foram organizados 

em uma matriz morfológica, o que permitiu a combinação dos mesmos para a criação 

de duas concepções alternativas. Para a seleção da concepção final do implemento, 

que é a principal saída desta fase, utilizou-se duas matrizes de decisão: a primeira 

considerando o atendimento dos requisitos dos usuários e a segunda dos requisitos 

de projeto. Os resultados obtidos nestas matrizes não convergiram, entretanto, 

selecionou-se a concepção 1 como concepção final devido à, principalmente, fatores 

de manufatura. 

A concepção final selecionada apresenta um tubo quadrado soldado 

perpendicularmente na metade do comprimento de outro como conceito de torre, um 
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tubo quadrado único ao qual são adicionados outros elementos que permitem a 

realização de montagens como conceito de braço, um sistema de troca rápida de 

acessórios com fixações por meio de pinos e dois cilindros hidráulicos, sendo um para 

a movimentação do braço e o outro para a movimento do acessório. 

É importante ressaltar que, além das saídas geradas pela execução destas 

duas fases relativas ao desenvolvimento de máquinas agrícolas, este trabalho trouxe 

outras contribuições. Sendo uma das principais o início da utilização de um modelo 

formal de desenvolvimento de produtos na empresa Plurimetal Indústria Metalúrgica 

Ltda. Também é importante ressaltar a utilização de conceitos de engenharia 

simultânea e o desenvolvimento de um conceito de melhoria continua dos produtos 

produzidos pela empresa. 

 

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Antes de serem dadas como encerradas as fases de projeto informacional e 

projeto conceitual é recomendável que se realize a definição dos fatores de influência 

para o projeto. Esta atividade é importante pois tais fatores impactam diretamente os 

requisitos dos usuários, requisitos de projeto e especificações de projeto. Para tanto, 

recomenda-se a realização de uma revisão da literatura proposta por (MARINI, 2007). 

Ainda neste contexto, deve-se fazer uma pesquisa referente as normas técnicas 

relacionadas ao assunto. Propõem-se uma revisão, principalmente, das normas: NBR 

ISO 4254-1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015); NBR ISO 

12100 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013) e NBR ISO 730 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011). Também é 

recomendável a realização de uma pesquisa e análise de patentes existentes. 

Recomenda-se também a conclusão do desenvolvimento do implemento, a 

partir da execução de atividades relativas as fases de projeto preliminar e projeto 

detalhado, também descritas no Modelo de Referência para o Processo de 

Desenvolvimento de Máquinas Agrícolas. Com isto, a empresa terá desenvolvido um 

produto inovador a ser comercializado e também terá formalizado um modelo 

completo a ser seguido para o desenvolvimento de produtos. Também é 

recomendável a criação de uma documentação padrão a ser utilizada no 

desenvolvimento das atividades relativas ao desenvolvimento de produtos. 
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