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RESUMO 
 
 

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM PROTÓTIPO PARA MENSURAR O 

ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE SEMENTES 

 

AUTOR: Bruno Christiano Corrêa Ruiz Zart 

ORIENTADOR: Airton dos Santos Alonço 

 

 

O objetivo foi desenvolver e avaliar um sistema automatizado, na forma de 

protótipo, para mensurar o espaçamento longitudinal na distribuição de sementes de 

milho e soja, depositadas em uma bancada de ensaio em diferentes condições de 

velocidade. Este foi realizado no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Máquinas Agrícolas (LASERG), vinculado à Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM). O desenvolvimento do protótipo teve como referência a metodologia de 

projeto, contendo as fases de projeto Informacional, projeto conceitual, projeto 

preliminar e projeto detalhado.  Para a avaliação foram realizados dois experimentos 

(uma para sementes de milho e outro para sementes de soja) no delineamento 

inteiramente casualizado compostos por 8 combinações de tratamentos, em um 

esquema fatorial de 4x2. Estes foram compostos pela interação dos fatores velocidade 

de deslocamento (1,11, 1,67, 2,22 e 2,78 m s-1) e método de leitura (visual e protótipo). 

As variáveis analisadas foram espaçamento entre sementes, percentual de detecção 

de sementes, assim como diferenças absolutas e relativas de espaçamento em 

relação aos dois métodos. Após a aquisição dos dados, os mesmos foram submetidos 

à análise estatística de variância e verificado a significância dos fatores através do 

teste F, além disso, foram realizadas análises de regressão. Para a variável 

espaçamento entre sementes, não ocorreu interação significativa entre o fator 

velocidade e o fator método de leitura, bem como o fator método não apresentou 

influência significativa sobre a mesma variável tanto para a semente de milho como 

para a semente de soja. No entanto, o fator velocidade apresentou influência 

significativa sobre a variável espaçamento para os dois tipos de semente. O protótipo 

obteve um percentual de detecção de sementes de milho, moderadamente maior, 

quando comparado a sementes de soja. O protótipo mostrou-se um método eficiente 

para a medição de espaçamentos entre sementes de milho e soja.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Desenvolvimento de protótipo, Automatizado, Ensaio em 
laboratório, Máquinas agrícolas. 



 
 

ABSTRACT 
 
 

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A PROTOTYP TO MEASURE 

LONGITUDINAL SPACING BETWEEN SEEDS 

 

 

AUTHOR: Bruno Christiano Corrêa Ruiz Zart 

ADVISOR: Airton dos Santos Alonço 

 
 
 

The objective was to develop and evaluate an automated system, in prototype form, 
to measure the longitudinal spacing in the distribution of corn and soybean seeds 
deposited on a test bench at different speed conditions.This was carried out in the 
Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Máquinas Agrícolas (LASERG), 
belonging to Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). The prototype´s 
development was based on the design methodology, containing conceptual design, 
preliminary design and detailed design. For the evaluation, two experiments (one for 
corn seeds and one for soybean seeds) were carried out in a completely randomized 
design with 8 treatment combinations in a 4x2 factorial scheme. These were composed 
by the interaction of the factors forward speed (1.11, 1.67, 2.22 and 2.78 m s-1) and 
reading method (visual and prototype). The analyzed variables were seed spacing, 
percentage of seed detection, as well as absolute and relative spacing differences in 
relation to the two methods. After the data acquisition, they were submitted to the 
statistical analysis of variance and verified the significance of the factors through the F 
test, in addition, regression analyzes were performed. For the seed spacing variable, 
there was no significant interaction between the factor speed and the factor reading 
method, as well as the fator method did not present significant influence on the same 
variable for both the corn seed and the soybean seed. However, the factor speed had 
significant influence on the variable spacing for both types of seed. The prototype 
obtained a percentage of detection of corn seeds, moderately higher when compared 
to soybean seeds. The prototype proved to be an efficient method for measuring the 
spacing between corn and soybean seeds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Developmnet prototype, Automated, Laboratory test, Agricultural 
Machinery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Um dos fatores que mais influenciam numa boa semeadura é a distribuição 

espacial das sementes, uma vez que, não sendo espaçadas de forma correta, podem 

ocasionar perdas na produtividade (ENDRES & TEIXEIRA, 1997). Além disso, uma 

boa distribuição de sementes ajuda a diminuir, tanto a necessidade de mão de obra, 

quanto o custo de produção das operações culturais após o plantio, como as 

aplicações de agrotóxicos e fertilizantes, a irrigação e a colheita (YAZGI & 

DEGIRMENCIOGLU, 2014). Assim, dosadores de sementes mais precisos estão 

sendo cada vez mais empregados, uma vez que estão entre os responsáveis pela 

precisão da máquina (COPETTI, 2012). Ainda, como consequência, existe um 

aumento no número da produção dessas máquinas e equipamentos por parte de 

empresas fabricantes. 

 Como forma de avaliar o desempenho dos dosadores, referentes à distribuição 

longitudinal de sementes de forma manual, Copetti (2003) constatou que podem ser 

utilizadas esteiras em laboratório, que simulam o deslocamento do conjunto 

trator/semeadora e a deposição de sementes na linha de semeadura. Entretanto, esse 

método demanda muito tempo nos ensaios, devido ao – relativamente – baixo número 

de dados que podem ser obtidos, sendo esses limitados ao comprimento da esteira. 

Além disso, falhas no processo de aquisição de dados podem surgir, afetando a 

confiabilidade dos resultados obtidos (LAURENTI & ROZENFELD, 2009). 

 Dessa forma, métodos alternativos com a finalidade de medir a distribuição 

longitudinal de sementes para posterior análise do desempenho de dosadores e 

discos, estão sendo estudados há algum tempo, assim como novos métodos estão 

sendo testados, seguindo os avanços da tecnologia (NAVID et al., 2011; AKDEMIR et 

al., 2014; OKOPNIK & FALATE, 2014; KARIMI et al., 2015). 

 Contudo, esses métodos encontrados na literatura apresentam certas 

restrições, tais como a simulação de apenas uma velocidade de deslocamento ou o 

uso de apenas um tipo de semente. Também, apresentam desvantagens por 

possuírem equipamentos eletrônicos caros para aquisição de dados ou pela 

necessidade de sistemas auxiliares para posterior análise dos dados, assim como 

sensores com dificuldade na detecção de sementes. 

 Portanto, este trabalho parte da premissa de que é possível o desenvolvimento 

de um sistema que seja capaz de obter a leitura e o armazenamento de dados de 
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forma mais rápida e precisa, com vistas à realização de novos ensaios de 

desempenho de dosadores de sementes com menor custo e melhor aproveitamento 

do tempo. 

 Desse modo, considerando o que foi elencado acima, a realização deste 

trabalho teve como objetivo geral o desenvolvimento e avaliação de um sistema 

automatizado, na forma de protótipo, que permite mensurar e armazenar a distância 

entre sementes depositadas em uma bancada de ensaio operando em diferentes 

velocidades de deslocamento. 

 

1.1 HIPÓTESES 

 

I. Se não ocorrer diferença significativa entre o método visual e o método 

automatizado em relação a variável espaçamento entre sementes, então será 

possível desenvolver e validar um protótipo para a medição de espaçamentos 

entre sementes em laboratório; 

 

II. Se as sementes possuem características dimensionais diferentes, então, com 

a variação desse fator, o protótipo possuirá uma redução no percentual de 

detecção para sementes com menores dimensões; 

 

III. Se as sementes possuem características dimensionais diferentes, então, com 

a variação desse fator, leituras obtidas pelo protótipo apresentarão diferenças 

absolutas e relativas, em relação ao método visual, singulares para cada tipo 

de semente; 

 

IV. Se com o incremento da velocidade de trabalho da esteira, consequentemente 

ocorre um aumento da velocidade da semente pelo protótipo, então, com o 

acréscimo desse fator, o protótipo terá maior dificuldade na detecção de 

sementes; 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 QUALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 

 

 Um aspecto fundamental para maximizar a produtividade das culturas está 

relacionado ao número de sementes a serem utilizadas, bem como a sua correta 

distribuição. A posição ocupada por uma planta em relação a outra, dentro da lavoura, 

afeta o grau de competitividade, ao qual pode estar submetida e, assim, a capacidade 

de absorção dos suprimentos e dos recursos de crescimento (água, luz, nutrientes, 

entre outros) (SCHUCH & PESKE, 2010). Esses mesmos autores, também citam que 

a melhor distribuição de plantas ao longo da linha de semeadura é aquela em que 

cada semente é colocada na posição correta para, efetivamente, originar uma planta. 

Copetti (2012) menciona a importância da semeadora no processo produtivo, uma vez 

que a semeadura é um dos principais fatores para o sucesso no estabelecimento de 

uma lavoura, pois a produtividade de uma cultura é afetada de modo significativo pelo 

estande de plantas, principalmente pela variação da uniformidade de distribuição de 

sementes no sulco de semeadura. 

 Casão Jr. (2016) cita que os discos dosadores de sementes correspondem ao 

coração da semeadora, uma vez que possuem a função de capturar, individualizar, 

dosar e liberar as sementes. Copetti (2012) também destaca a importância dos 

mecanismos dosadores de sementes, já que esses mecanismos são responsáveis 

pela precisão da máquina. 

 Casão Jr. (2016) especifica que, na prática, existem dois tipos de semeadoras 

para o Sistema de Planto Direto (SPD), quanto ao tipo de distribuição de sementes: 

as de fluxo contínuo, que distribuem grandes quantidades de sementes no sulco de 

semeadura sem precisão na distância entre elas, e as semeadoras de precisão, que 

se caracterizam por distribuir sementes graúdas (milho, soja, feijão, entre outras) de 

forma supostamente uniforme no sulco de semeadura. Mialhe (2012) afirma que o 

mecanismo dosador mais utilizado para semeadura no Brasil e de menor custo é o de 

disco alveolado horizontal (disco horizontal perfurado). 
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2.2 DESEMPENHO DE DOSADORES 

 

 A metodologia aplicada para a avaliação da regularidade de distribuição 

longitudinal, em ensaios para semeadoras de precisão, em laboratórios, consta no 

projeto de norma 04:015.06-004/1994, estabelecido pela ABNT (1994). Para essas 

avaliações, normalmente, são utilizadas esteiras revestidas com feltro ou com graxa, 

como forma de simular o deslocamento de um conjunto trator/semeadora (ABNT, 

1994). 

 Alguns autores como Santos et al. (2011) e Bertelli et al. (2016) citam em seus 

trabalhos, que a velocidade de deslocamento da máquina é um dos principais fatores 

que afetam a distribuição longitudinal de sementes, interferindo no rendimento 

operacional durante a semeadura. Consequentemente, as semeadoras adubadoras 

estão sendo modificadas para que sejam melhorados seus desempenhos. Casão Jr. 

e Siqueira (2006) mencionaram a dificuldade de existir apenas uma única máquina 

que cumpra adequadamente todas as funções no processo de semeadura, uma vez 

que existem vários tipos de culturas de diferentes formas e dimensões, além de 

exigências agronômicas (espaçamentos, densidade de semeadura entre outras) 

distintas. 

 Casão Jr. (2016) expressa a importância das distâncias entre sementes no 

sulco, uma vez que os erros que ocorrem na saída do dosador ao fundo do sulco de 

semeadura são chamados de erros de deposição e assim, a uniformidade longitudinal 

de um dosador é dada pelos erros de dosagem e deposição no solo. 

 

2.3 MÉTODOS PARA MENSURAR A DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL DE 

SEMENTES 

 

  Para a medição dos espaçamentos longitudinais entre sementes – em 

ensaios laboratoriais – existem, basicamente, os métodos manuais e os métodos 

automatizados (OKOPNIK, 2012). O método manual é aquele, em que o operador 

realiza a leitura dos espaçamentos entre semente de forma visual, normalmente com 

o auxílio de uma fita métrica, o que pode ser observado, quando considerados os 

trabalhos realizados por Dias (2014), Alonço et al. (2014) e Carpes (2016). Os 

métodos automatizados, por sua vez, são aqueles nos quais as aquisições de dados 

são obtidas com o auxílio de microcontroladores, sensores, câmeras, entre outros 
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equipamentos eletrônicos. Esse método vem sendo motivo de estudos, por alguns 

autores, há alguns anos (KOCHER et al., 1998; OKOPNIK & FALATE, 2014; CAY et 

al., 2017). Veit et al. (2003) mencionaram que a coleta de medidas físicas, em pleno 

século XXI, não pode ficar limitada às habilidades, competências e paciência humana, 

porque a coleta de dados em um laboratório didático configura uma tarefa que, muitas 

vezes, é tediosa, apresentando dificuldades no processo de aprendizagem, que 

demanda mais tempo para uma discussão dos aspectos relevantes.  

 Dentre as diversas soluções já utilizadas para mensurar o distanciamento 

longitudinal entre sementes, pode-se observar que um número elevado de autores 

utilizou sensores nas soluções propostas. Kocher et al. (1998) usaram uma peça 

retangular de plástico, constituída de 24 pares de LED e fototransistores, posicionada 

ao final do tubo condutor, para detectar as sementes em queda livre e, com isso, obter 

o espaçamento entre elas. Através da comparação com o método manual, utilizando 

uma fita métrica, os autores anteriormente referidos verificaram que não houve 

diferença significativa entre os dois métodos avaliados, o que apontou para o fato de 

que esse sistema pode ser utilizado como alternativa ao método manual, por se tratar 

de um método, no qual se obtém dados de espaçamento de forma mais rápida. 

 Outro método encontrado na literatura, foi proposto por Oliveira e Pinto (2007) 

que utilizaram um sensor óptico do Kit lego MINDSTORMS 9793 para detectar a 

passagem de sementes que estavam sendo depositadas em uma esteira, com uma 

velocidade de 0,73 km h-1 (Figura 1).  

 

 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Pinto (2007) 

Figura 1 – Método proposto por Oliveira e Pinto (2007) 
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Foi obtido um percentual de sementes não detectadas entre 5% a 20 % em 

ensaios realizados utilizando entre 63 a 210 sementes. Além disso, obtiveram um erro 

médio de espaçamento de 4,3% com relação a leitura visual. 

 Taghinezhad et al. (2013) utilizaram um dispositivo eletrônico baseado em um 

sensor capacitivo para auxiliar na medição dos espaçamentos de sementes. Através 

da comparação desse método com o de processamento de imagens, avaliaram a 

porcentagem de espaçamentos aceitáveis, duplos e falhos, para velocidades de 

deslocamento de 0,9 a 3,6 km h-1. Como resultado, obtiveram coeficiente de variação 

inferior a 3%, não havendo diferença significativa, quando comparado ao método de 

processamento de imagem. 

 Okopnik & Falate (2014) propuseram um método baseado na utilização de um 

sensor infravermelho para detectar a passagem de sementes de milho sobre uma 

esteira, a uma velocidade de 3,6 km h-1. Para a obtenção dos espaçamentos, foi 

utilizado um microcontrolador Arduino. Os testes relatados mostram que esse sensor 

obteve uma variação média em leituras repetidas, do mesmo espaçamento, de 0,4% 

a 4,4%. Além disso, no teste de detecção de 1000 sementes, o sistema não detectou, 

na pior situação, 3,5% das sementes.    

 Cay et al. (2017) desenvolveram um método baseado em um conjunto de 

sensores optoeletrônicos, composto por duas partes: emissor e receptor, que foram 

colocados opostos uns aos outros (Figura 2).  

 

Fonte: Adaptado de Cay et al. (2017) 

Figura 2 – Método proposto por Cay et al. (2017) 
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 Foi utilizado – no estudo – um microcontrolador para registar e monitorar os 

dados. Como resultados, o sistema obteve dados bastante precisos e rápidos, além 

de não haver a necessidade de processos complexos de calibração e ajuste. 

 Como forma alternativa à utilização de sensores, Karayel et al. (2006) usaram 

uma câmera de vídeo de alta velocidade para avaliar a distribuição de sementes de 

soja e trigo, através de imagens capturadas no momento da queda, como mostra a 

Figura 3. Essas imagens eram analisadas e processadas para calcular os 

espaçamentos entre as sementes. Como referência dos espaçamentos, foi utilizada 

uma esteira que simulava um deslocamento de 3,6 km h-1. Nesse sistema, obtiveram 

uma taxa de erro de espaçamentos de, aproximadamente, 5% em relação às medidas 

de referência. Entretanto, os processamentos dessas imagens eram trabalhosos e 

exigiam certo nível de conhecimento.   

 

 

Fonte: Adaptado de Karayel et al. (2006) 

 

 Da mesma forma, Navid et al. (2011) também utilizaram uma câmera para 

medir as distâncias entre as sementes. Entretanto, o processo compreendia a 

captação de imagens, as quais eram transferidas para o computador, via porta USB, 

o que possibilitava a análise, utilizando o software MATLAB. Com a utilização desse 

método, detectaram aproximadamente todas as sementes, porém, com uma diferença 

constante em relação à distância de referência, devido ao fato de não levarem em 

conta, nos cálculos, que as sementes caíam com uma velocidade inicial no eixo 

horizontal.  

 Silva et al. (2009) realizaram um estudo utilizando 5 sensores distintos 

(indutivo, capacitivo, fotoelétrico, óptico e ultrassônico), com o intuito de avaliar quais 

seriam os melhores para determinar a distribuição longitudinal de sementes, em uma 

Figura 3 – Método utilizado por Karayel et al. (2006) 
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esteira. Dentre os sensores utilizados, apenas o fotoelétrico e o óptico apresentaram 

resultados satisfatórios, enquanto que o sensor indutivo, o capacitivo e o ultrassônico, 

apontaram certas dificuldades na detecção de sementes. 

 Karimi et al. (2015) propuseram um método distinto aos anteriores, no qual 

utilizaram um sinal acústico gerado através do impacto das sementes em uma chapa 

de aço, conforme a Figura 4. Com a utilização de uma esteira a uma velocidade de 

1,8 km h-1, obtiveram um coeficiente de determinação de aproximadamente 0,98 nos 

dados obtidos. 

 

Fonte: Adaptado de Navid et al. (2011) 
 

2.4  METODOLOGIA DE PROJETO 

 

 De forma geral, um projeto pode ser entendido como um esforço temporário, 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, sendo que 

compreende um evento, com uma meta definida, que utiliza recursos finitos e que 

possui datas de início e fim bem definidas (PMI, 2004). 

  Dentro da engenharia, o projeto é considerado um processo sistemático, no 

qual os engenheiros aplicam seus conhecimentos científicos para construir máquinas, 

equipamentos ou processos, cujas funções atendam aos requisitos técnicos e 

restrições estabelecidas pelas necessidades dos usuários (RODRIGUES et al. 2015). 

Para Fonseca (2000) o projeto aplicado na área da engenharia consiste em uma 

atividade tecnológica, estruturada e gerenciável, que visa apresentar soluções para 

problemas típicos da engenharia voltados ao futuro e usando a criatividade. Além 

Figura 4 – Método com sinal acústico proposto por Karimi et al. (2015) 
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disso, afirma que o projeto é a principal ferramenta de desenvolvimento tecnológico 

dentro da engenharia.  

 De acordo com Back (1983) existem dois tipos de projeto: o por evolução, que 

consiste na utilização de descobertas cientificas e tecnológicas, as quais permitem 

melhorias em produtos já existentes e o projeto por inovação, que possui como 

principal foco a utilização de uma descoberta cientifica para desenvolver um novo 

conjunto de conhecimentos técnicos.   

 Posteriormente, Pahl e Beitz (1996) classificaram os projetos em três tipos: 

projeto original, projeto adaptativo e projeto de variantes. Projeto original é aquele que 

envolve um princípio de solução com existência nova. Projeto adaptativo é aquele que 

resulta em modificações feitas em projetos já existentes, com a intenção de mudar as 

tarefas, para as quais foram incialmente projetados, porém mantendo os princípios de 

solução. E o projeto variante, que apresenta variações de tamanho ou arranjo de 

certos aspectos de um projeto escolhido, não alterando a função original e o princípio 

de solução.  

 Para Pahl et al., (2005) pode-se inferir que a metodologia de projeto consiste 

em um procedimento planejado com indicações concretas de condutas a serem 

observadas no desenvolvimento e no projeto de sistemas técnicos. Diante disso, 

fazem parte os procedimentos para interligação de etapas de trabalho e fases do 

projeto, tanto pelo conteúdo quanto pela organização, que de maneira flexível são 

adaptados ao respectivo problema. Para estes mesmos autores, a incorporação de 

procedimentos metodológicos no desenvolvimento de projetos, resulta na 

intensificação da capacidade de produção e invenção.   

 Alonço (2004) faz referência ao que compreende a metodologia de projeto e 

aponta que se constitui de determinados procedimentos que orientam os projetistas, 

passo a passo, sobretudo as formas pelas quais procederem, bem como os recursos 

que devem ser utilizados para auxiliar em determinados tipos de problemas de projeto. 

Ademais, entende-se que esses modelos são usualmente apresentados na forma de 

fluxogramas das atividades de projeto, identificando o “o que” os projetistas devem 

fazer, desde a identificação do problema até a documentação final do produto.  

 Várias metodologias de projeto são encontradas na literatura e proporcionam 

melhorias que servem de estrutura básica aos projetistas. Embora cada uma 

apresente suas especificidades, de uma forma geral, elas são bastante similares. 
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Normalmente, as diferenças ocorrem na terminologia empregada pelos autores e no 

detalhamento das fases do processo de projeto (OGLIARI, 2007).  

 Romano (2003) realizou comparações entre diferentes métodos, levando em 

conta as demais fases do processo de desenvolvimento do produto, conforme pode 

ser observado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Fases do processo de desenvolvimento de produto segundo diferentes 
autores 
 

 
 
Fonte: Romano (2003) 
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Para este mesmo autor, fica evidente que na grande parte dos métodos, o 

objetivo da primeira fase é o estabelecimento das especificações de projeto a ser 

desenvolvido. Na segunda fase, o propósito é o desenvolvimento de concepções para 

a solução do problema proposto – fase denominada normalmente, de projeto 

conceitual. Na terceira fase, a maioria dos modelos busca a definição da configuração 

do produto (leiaute) e, por fim, a quarta fase tem por objetivo o detalhamento final do 

produto. Alguns modelos apresentam estas duas fases sob uma mesma etapa. 

 Segundo Ogliari (1999) a divisão da elaboração do projeto em quatro fases é 

bastante adequada. Dessa forma, essa divisão poderia ser definida pelas fases de 

projeto informacional, projeto conceitual, projeto preliminar e projeto detalhado, uma 

vez que esta divisão define um modelo de consenso para o projeto sistemático do 

produto, representando de maneira abrangente as diversas proposições de 

metodologias de projeto.  
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3 METODOLOGIA   

 

O desenvolvimento do estudo ocorreu nas instalações do Laboratório de 

Pesquisa e Desenvolvimento de Máquinas Agrícolas (LASERG), vinculado à 

Universidade Federal de Santa Maria, localizado nas coordenadas: 29º72’05” latitude 

Sul e -53º70’32” longitude Oeste, altitude de 99 m. Posicionado, geograficamente, na 

depressão central do estado do Rio Grande do Sul. 

A metodologia de projeto, proposta por Pahl e Beitz (1996), foi utilizada como 

a base de desenvolvimento do protótipo, visto que esse modelo compreende um 

método que oriunda da engenharia. Por outro lado, corresponde a um modelo mais 

sintetizado, que não abarca os assuntos que envolvam o mercado, a venda de 

produtos, bem como outros aspectos comerciais (MELLO, 2011), os quais não estão 

contidos no propósito deste trabalho.  

No que concerne a metodologia, também foram acrescidas atividades e tarefas 

que compreendem o modelo proposto pelo NeDIP – Núcleo de desenvolvimento 

Integrado de Produtos – vinculado ao Departamento de Engenharia Mecânica da 

UFSC, chamado de Processo de Desenvolvimento Integrado de Produtos – PRODIP, 

descrito detalhadamente por Romano (2003). Segundo Back et al. (2008) esse 

modelo, também chamado de modelo de referência, procura evidenciar o 

conhecimento sobre o processo de desenvolvimento de produtos, a fim de auxiliar no 

entendimento e na prática do processo.  

 Além disso, a metodologia utilizada neste trabalho teve seu enfoque no 

processo de projeto e, para isso, foram realizadas algumas modificações e 

adaptações, em comparação aos métodos apresentados pelos autores acima, visto 

que o objetivo deste trabalho não foi o de desenvolver um produto final, mas uma 

solução em forma de protótipo. Para tanto, a metodologia utilizada está baseada nas 

fases do processo de projeto, que são:  

 Projeto informacional; 

 Projeto conceitual; 

 Projeto preliminar; 

 Projeto detalhado.  
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A Figura 5 ilustra o fluxograma das fases e atividades utilizadas para o 

desenvolvimento do protótipo. Essas fases estão descritas na sequência, de forma 

mais detalhada. 

 

Figura 5 – Fluxo de atividades para o desenvolvimento do projeto 

 

Fonte: Autor 
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3.1  PROJETO INFORMACIONAL 

 

A partir da fase de projeto informacional, o principal objetivo foi estabelecer as 

especificações de projeto para o protótipo. Para isso, foi realizada uma série de 

atividades e tarefas para que esse propósito fosse alcançado. A primeira atividade da 

fase mencionada implica da definição sobre os clientes/usuários responsáveis pelo 

projeto. 

 Definidos os usuários do projeto, foi iniciada a atividade de identificação das 

necessidades/requisitos dos usuários, através de questionamentos feitos ao longo de 

ensaios, pesquisas em materiais publicados, com base em experiências com relação 

ao problema proposto. 

 Assim, foi proposta a hierarquização e priorização de importância a partir da 

definição dos requisitos dos usuários, com base na utilização da ferramenta de 

diagrama de Mudge, descrita por Amaral (2006). Os requisitos dos usuários, após o 

processo de valoração, foram desdobrados em requisitos de projeto. Essa atividade 

foi executada a partir da classificação proposta por Fonseca (2000) e adaptada por 

Back et al. (2008), na qual os requisitos são agrupados em atributos básicos, atributos 

do ciclo de vida e atributos específicos, apresentados na Tabela 2. 

Segundo Maribondo (2000) essa atividade tem como função estabelecer as 

características de engenharia acerca de parâmetros, funções e grandezas físicas, 

com relação ao produto, cujo desenvolvimento é almejado. 

Definidos os requisitos de projeto, houve a sua classificação de importância, 

utilizando a ferramenta da matriz da casa da qualidade ou QFD (Quality Function 

Deployment), descrita por Akao (1996), a fim de identificar os requisitos que 

demandaram mais esforços por parte da equipe de desenvolvimentos do protótipo, na 

busca de princípios de soluções. 
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Tabela 2 – Atributos típicos de produtos industriais 

 

Classes de 

atributos 
Atributos Comentários 

Atributos 

básicos 

Funcionalidade Funções, operações, desempenho, eficiência 

Ergonomicidade Ergonomia de uso 

Esteticidade Aparência, estilo, cores 

Segurança Princípios de segurança, proteção, atos inseguros 

Confiabilidade Taxas de falhas, redundâncias 

Legalidade Atendimento as leis de segurança, comércio 

Patenteabilidade Inovação passível de privilégio 

Normalização Atendimento as normas internas, de transporte e de 

comércio 

Robustez Pouco sensível aos fatores do meio ambiente 

Impacto ambiental Atende a normas ambientais, poluição, conservação 

Atributos do 

ciclo de vida 

Fabricabilidade Fácil, precisa e de baixo custo 

Montabilidade Manutenção fácil e econômica 

Embalabilidade Embalagem fácil e econômica 

Transportabilidade Adequado aos meios de transporte e manipulação 

Armazenabilidade Conservação, ambientes, manipulação 

Vendabilidade De fácil venda e exposição 

Usabilidade Fácil operação, aprendizado 

Mantenabilidade Manutenção fácil, rápida e segura 

Reciclabilidade Produto, componente, resíduos recicláveis 

Descartabilidade Descarte sem contaminação ou dano ao ambiente 

Atributos 

específicos 

Geometria Forma, arranjo, dimensão, espaço 

Cinemática Movimentos, direção, velocidade, aceleração 

Forças Direção, magnitude, frequência, rigidez, peso 

Energia Fontes, potência, rendimento, armazenamento 

Materiais Propriedades físicas e químicas, contaminações 

Sinais Entrada, saída, forma, apresentação, controle 

Automação Manual, índice de automação 

Tempo Tempo de desenvolvimento, data de entrega 

 
Fonte: Back et al. (2008), adaptado de Fonseca (2000) 

 

 Após a hierarquização dos requisitos de projeto, os mesmos foram redigidos 

com seus valores, metas e métodos a serem avaliados, com o intuito de estabelecer 

as especificações do projeto. As informações obtidas correspondem aos dados de 

saída da fase de projeto informacional. 
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3.2 PROJETO CONCEITUAL 

 

 A segunda fase do projeto apresenta como objetivo principal definir a 

concepção e o conceito do protótipo, em função de envolver o desenvolvimento de 

um sistema técnico de equipamentos ou aparelhos que têm por função executar um 

processo de transformação ou uma sequência de operações (BACK et al., 2008). A 

referida fase parte da determinação da estrutura funcional do protótipo e, para isso, 

foi definida a função global do protótipo, baseada nas especificações de projeto e, 

posteriormente, desmembrada em funções mais simples (funções parciais e funções 

elementares), com o intuito de facilitar a identificação de princípios de soluções. Essas 

funções foram representadas de forma similar ao ilustrado na Figura 6, descrito por 

Back et al. (2008). 

 

Figura 6 – Desdobramento da função global na estrutura do sistema 

 

 

Fonte: Adaptado de Back et al., 2008 

 

Os conceitos relacionados às definições estão melhor detalhados na Tabela 3.  

Posteriormente, foram encontrados os princípios de solução para cada função 

elementar ou mesmo a combinação destas, que são referenciados em sistemas 

técnicos, semelhantes, encontrados na literatura, bem como determinados por meio 

de experiência da equipe de projetos. Esses princípios de solução foram dispostos e 

sistematizados em forma de matriz morfológica, descrita por Pahl et al. (2005), o que 

permite a melhor visualização de distintas soluções. 
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Tabela 3 – Principais conceitos da análise funcional 

 

Termo Significado 

Função 
Relação entre as entradas e as saídas (em termos de material, 
energia e sinal) de um sistema que tem o propósito de desempenhar 
uma tarefa. 

Função global 
Expressa a relação entre as entradas e as saídas de todas as 
quantidades envolvidas assim como as suas propriedades. É a 
função última do sistema técnico. 

Função parcial 
Ou subfunção, divisão da função global. Apresenta menor grau de 
complexidade. 

Função auxiliar 
Contribui para a função global de uma forma indireta. Tem caráter 
complementar ou de apoio. 

Função elementar 
Último nível de desdobramento da função global, não admitindo 
subdivisão. Deve existir pelo menos um princípio de solução no 
campo físico capaz de atender a essa função. 

Estrutura funcional 
Combinação de funções parciais representativas da função global 
do sistema. 

 
Fonte: Reis, 2003 

 

 Após isso, foram utilizados métodos para a seleção de princípios de solução 

(Tabela 4) e determinada a concepção e o conceito do projeto. 

 Back e Forcellini (2003) propuseram a técnica do Julgamento da Viabilidade, 

entre outras, como uma ferramenta de avaliação conceitual. Esse método consiste em 

verificar se as soluções encontradas são viáveis, condicionalmente viáveis ou 

inviáveis, em termos econômicos e tecnológicos.   

 

Tabela 4 – Métodos utilizados para a seleção de princípios de solução 

 

Método de seleção Descrição 

Convencional 
Pesquisas bibliográficas e análises de sistemas técnicos 

existentes. 

Julgamento da viabilidade 

Verificar se as soluções encontradas são, viáveis, 

condicionalmente viáveis ou inviáveis, em termos 

econômicos e tecnológicos. 

Matriz de decisão 

Valoração dos princípios de solução a partir do grau de 

importância estabelecidos tendo por base as necessidades 

dos usuários. 

Viabilidade econômica Avaliar os custos das soluções 

 
Fonte: Autor 
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3.3 PROJETO PRELIMINAR 

 

Uma vez selecionada a concepção do protótipo, pôde ser iniciada a terceira 

fase, chamada de projeto preliminar. O objetivo, através dessa fase, foi o de 

estabelecer o leiaute final do protótipo e, para isso, foram analisadas, detalhadamente, 

todas as informações das etapas anteriores, para que fossem executadas uma série 

de atividades, que estão descritas na sequência, tais como:  

 Montagem do circuito eletrônico;  

 Programação do software da placa de comando;  

 Realização de testes funcionais;  

 Identificação dos requisitos determinantes;  

 Definição preliminar das formas e dimensões dos componentes;  

 Elaboração do leiaute do protótipo. 

A montagem do circuito eletrônico e a programação do software da placa de 

comando foram as primeiras atividades a serem executadas nessa fase, visto que a 

realização de teste funcionais demandava a antecipação das etapas mencionadas. 

Os testes funcionais foram realizados para identificar ou diminuir erros de 

projeto. Segundo Pérez (2016) a realização de testes funcionais é uma das técnicas 

de verificação de aspectos técnicos do produto mais utilizadas na prática. Tais 

técnicas têm o objetivo de validar se as concepções obtidas no projeto conceitual 

estão de acordo com as especificações do produto. O mesmo autor menciona que o 

motivo para que sejam realizados os testes funcionais consiste na descoberta de 

defeitos, introduzidos em decorrência de omissões e inconsistências das 

especificações do produto. 

Analisados os resultados dos testes funcionais, em conjunto com as 

especificações de projeto, puderam ser definidas as dimensões e o leiaute dos 

componentes do protótipo. Posteriormente, foram elaborados os desenhos 

detalhados desses componentes, a partir da ferramenta CAD e, dessa forma, 

desenvolvido o leiaute definitivo do protótipo.   
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3.4 PROJETO DETALHADO 

 

Com base na definição das dimensões e do leiaute final do protótipo, houve o 

início da última fase, denominada de projeto detalhado. Essa fase do projeto teve 

início com a elaboração de uma lista de materiais, necessária para a fabricação do 

protótipo e, em seguida, a identificação dos componentes que foram adquiridos 

externamente, bem como os componentes adquiridos no laboratório. Posteriormente, 

foram realizadas as atividades de: 

 Fabricação dos componentes; 

 Montagem do protótipo; 

 Configuração e ajustes finais do protótipo e da programação. 

Essas atividades são melhor descritas no tópico 4.3. Após a configuração e 

ajustes do protótipo foram realizadas as atividades de: 

 Ensaios com o protótipo; 

 Análise dos resultados. 

 

3.4.1 Ensaios com o protótipo 

  

3.4.1.1 Descrição dos fatores 

 

  Foram realizados dois experimentos: um com sementes de milho e outro com 

sementes de soja. Os experimentos foram compostos pela interação de dois fatores, 

sendo eles: método de medição dos espaçamentos (Fator 1, com dois níveis) e 

velocidade de deslocamento (Fator 2, com quatro níveis). Seus respectivos níveis 

estão descritos na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Descrição dos fatores e os níveis correspondentes 

Níveis 
Fatores 

Método de medição dos espaçamentos Velocidade de deslocamento (m s-1) 

1 Visual 1,11 (4 km h-1) 

2 Protótipo 1,67 (6 km h-1) 

3 - 2,22 (8 km h-1) 

4 - 2,78 (10 km h-1) 

 
Fonte: Autor 



33 
 

3.4.1.2 Delineamento experimental 

 

Para ambos os experimentos foram utilizados o delineamento inteiramente 

casualizado em um esquema fatorial de 2x4 (2 métodos de medição de espaçamentos 

x 4 velocidades), com parcelas subdivididas, resultando em 8 combinações de 

tratamentos, com 10 repetições para cada experimento. Cada repetição foi composta 

pelo número de espaçamentos contido no comprimento da esteira (17,5 m), sendo 

excluídas as sementes posicionadas nos últimos 3 m, de modo que a esteira atingisse 

a velocidade operacional determinada.  

Os ensaios foram realizados com o intuito de obter as densidades de 

semeadura de 70.000 sementes por hectare para o milho e de 265.500 sementes por 

hectare para a semente de soja, conforme apresentado na Tabela 6. As densidades 

foram definidas de acordo com recomendações técnicas da EMBRAPA (2013) e 

EMBRAPA (2014). 

 

Tabela 6 – Densidades de semeadura e espaçamentos para as sementes de milho e 
soja  

 

Semente 
Densidade de sementes Espaçamento 

Sem ha-1 Sem m-1 Entre linhas (m) Nominal (Xref*) (m) 

Milho 70.000 5,60 0,80 0,18 

Soja 265.500 12,00 0,45 0,08 

 
* (Xref) Espaçamento nominal correspondente ao espaçamento teórico de cada cultura 
Fonte: Autor 

 

 A Tabela 7 descreve as configurações aplicadas aos inversores de frequência 

para o controle da rotação do mecanismo dosador e o controle da velocidade de 

deslocamento da esteira. 

As frequências dos inversores foram determinadas, considerando a densidade 

de semeadura, os espaçamentos entre linhas, o diâmetro do disco, o número de 

alvéolos e a velocidade de deslocamento para cada cultura. 
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Tabela 7 – Configurações utilizadas para o dosador e para a esteira 

 

Milho 

Dosador Esteira 

Frequência 

(Hz) 

Rotação 

(rpm) 

Velocidade 

periférica (m s-1) 

Frequência 

(Hz) 
Velocidade (m s-1) 

440 18,44 0,19 11,5 1,11 (4 km h-1) 

775 20,15 0,21 17,1 1,67 (6 km h-1) 

925 22,46 0,24 22,4 2,22 (8 km h-1) 

1200 25,34 0,27 27,8 2,78 (10 km h-1) 

Soja 

Dosador Esteira 

Frequência 

(Hz) 

Rotação 

(rpm) 

Velocidade 

periférica (m s-1) 

Frequência 

(Hz) 
Velocidade (m s-1) 

300 11,78 0,12 11,5 1,11 (4 km h-1) 

450 13,46 0,14 17,1 1,67 (6 km h-1) 

625 15,84 0,17 22,4 2,22 (8 km h-1) 

800 17,20 0,18 27,8 2,78 (10 km h-1) 

 
Fonte: Autor 
 

3.4.1.3 Análise experimental 

 

Os dados adquiridos nos experimentos foram submetidos ao teste de 

Kolmogorov-Smirnov para testar a normalidade dos erros e ao teste de Cochran para 

testar a homogeneidade das variâncias. Posteriormente, os dados foram submetidos 

à análise de variância (ANOVA) e verificado a significância dos fatores através do 

teste F. Para essas análises foi utilizado o software Sisvar® versão 5.6. 

 

3.4.1.4 Análises complementares 

 

Foram realizadas as análises de detecção de sementes, obtidas com a 

utilização do protótipo em relação ao método visual. Além disso, foram calculadas as 

diferenças absoluta e relativa entre os espaçamentos obtidos, utilizando o protótipo 

em relação ao método visual, conforme equações 1 e 2, respectivamente, e realizada 

uma análise de regressão, a fim de expressar o comportamento desses fatores. Os 

dados foram analisados de forma separada para cada cultura de semente. 
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DAi = │EPi - EVi │                                                 (1) 

 

Onde: 

 DAi= Diferença absoluta (m); 

 EPi = Espaçamento obtido pelo protótipo (m); 

 EVi = Espaçamento obtido pelo método visual (m). 

 

DRi = (100/n) ∑ │
EPi - EVi 

EVi

│𝑛
𝑖=1                                       (2) 

 

Onde: 

 DRi= Diferença relativa (%); 

 EPi = Espaçamento obtido pelo protótipo (m); 

 EVi = Espaçamento obtido pelo método visual (m). 

 

3.5 BANCADA DE ENSAIO 

 

 Para a realização dos experimentos, foi utilizada uma bancada de ensaio de 

dosadores de sementes ilustrada na Figura 7. 

 

Figura 7 – Bancada de ensaio de dosadores de sementes 
 

 

 
Fonte: Autor 
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A bancada foi desenvolvida no LASERG e descrita por Silveira et al., (2010) 

e Alonço et al., (2010), que consiste em uma estrutura, a qual permite o acoplamento 

de diversos modelos de mecanismos dosadores de sementes. Os dosadores são 

acionados por um motor elétrico, com potência de 736 W, e rotação de 1720 rpm, em 

conjunto com um redutor de velocidade, cuja relação de transmissão é de 1:19,6. Para 

o controle da rotação dos discos é utilizado um inversor de frequência CFW08.  

 

3.6 ESTEIRA 

  

Foi utilizada uma esteira de borracha revestida com feltro (Figura 8), medindo 

17,5 m de comprimento e 15 cm de largura, descrito por Silveira et al., (2010), na qual 

foram depositadas as sementes dosadas, simulando a velocidade de avanço 

horizontal da semeadora no solo. O acionamento da esteira é realizado por um motor 

elétrico trifásico de indução, com potência de 2208 W (3 CV), controlado por um 

inversor de frequência CFW10. 

 

Figura 8 – Esteira utilizada para a deposição de sementes 

 

 

Fonte: Autor 
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3.7 MECANISMO DOSADOR E DISCOS DOSADORES DE SEMENTES  

 

 Para distribuição das sementes, foi utilizado um dosador de disco alveolado 

horizontal da marca comercial Stara1, ilustrado na Figura 9, acionado pelo sistema 

descrito no tópico 3.5. O disco dosador A e o disco dosador B, apresentados na Figura 

10, foram selecionados de acordo com as dimensões das sementes de milho e soja, 

respectivamente. A Tabela 8 descreve as características dos discos utilizados. 

 

Figura 9 – Mecanismo dosador de disco horizontal 

 

 

Fonte: Autor 
 
 

Figura 10 – Discos dosadores utilizados para as sementes de milho e de soja 

 

 

 
Fonte: Autor 

 
_____________________ 

1A citação de marcas e/ou modelos comerciais não implica em nenhuma forma de aprovação ou 
recomendação dos mesmos por parte do autor. 
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Tabela 8 – Características dos discos dosadores 

 

Parâmetros 
Disco dosador 

Milho Soja 

Diâmetro (mm) 180 180 

Número de orifícios 28 90 

Número de fileiras 1 2 

Diâmetro do alvéolo (mm) 11 8 

 
Fonte: Autor 
 

3.8 SEMENTES 

 

Para os ensaios, foram utilizadas sementes de milho (Zea mays), híbrido 

Pionner C3 e sementes de soja (Glycine max) Syngenta NK 7059 RR peneira 6,5, 

ambas com tratamento fitossanitário.  Amostras de 50 sementes de milho e soja foram 

utilizadas para se obter as principais características dimensionais das sementes. A 

média desses valores está descrita na Tabela 9. Para esse procedimento foi utilizado 

um paquímetro digital. 

 

Tabela 9 – Características dimensionas das sementes de milho e soja, utilizadas nos 
ensaios 
 

Variável 
Semente 

Milho Soja 

Espessura (mm) 4,98 5,08 

Largura (mm) 7,62 7,42 

Comprimento (mm) 10,32 6,62 

 
Fonte: Autor 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste tópico, são apresentados e discutidos os resultados do desenvolvimento 

e da avalição do protótipo, englobando as fases de projeto informacional, conceitual, 

preliminar e detalhado. 

 

4.1 PROJETO INFORMACIONAL 

 

Os clientes deste projeto foram definidos como sendo a própria equipe do 

laboratório, com isso, as necessidades dos usuários já foram expressas em uma 

linguagem mais técnica, cujo início concerne a atividade de requisitos dos usuários 

(Tabela 10).  

 

Tabela 10 – Requisitos dos usuários 

 

N° Requisitos dos usuários 

1 Ser de fácil operação 
2 Ter baixa taxa de falhas 
3 Ser capaz de medir a distância entre sementes 
4 Ter projeto simples 
5 Ter baixo custo de fabricação 
6 Ser de fácil fabricação e montagem 
7 Ter poucos componentes 
8 Ter manutenção simples 
9 Ser capaz de armazenar os dados dos experimentos 
10 Ser leve 
11 Ter materiais de baixo custo 
12 Ter materiais reaproveitáveis 
13 Ter montagem sem uso de ferramentas 
14 Ser aplicável para mais de uma velocidade da esteira 
15 Ser capaz de identificar diferentes tipos de sementes 
16 Ser de fácil fixação 
17 Ter a possibilidade de regulagens manuais 
18 Ter precisão na aquisição dos dados 
19 Ter baixa influência do meio externo 
20 Ter resposta das medições em tempo real 
21 Ser operável por uma pessoa 
22 Ter interface simples 

 
Fonte: Autor 
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 A partir da lista dos requisitos dos usuários, os mesmos foram hierarquizados 

através da ferramenta diagrama de Mudge (Apêndice A). A Tabela 11 apresenta o 

grau de importância dos requisitos dos usuários. 

 

Tabela 11 – Requisitos dos usuários hierarquizados 

 

Imp. Requisitos dos usuários Valor % 

1° Ser capaz de medir a distância entre sementes 92 11,95 
2° Ter resposta das medições em tempo real 84 10,91 
3º Ter boa acurácia na aquisição dos dados 80 10,39 

4º 
Ser capaz de identificar diferentes tipos de 
sementes 

70 9,09 

5º Ter baixa taxa de falhas 66 8,57 

6º 
Ser aplicável para mais de uma velocidade da 
esteira 

64 8,31 

7º Ter materiais de baixo custo 41 5,32 
8º Ter baixa influência do meio externo 40 5,19 
9º Ter interface simples 36 4,68 
10º Ter baixo custo de fabricação 35 4,55 

11º 
Ser capaz de armazenar os dados dos 
experimentos 

34 4,42 

12º Ser de fácil operação 34 4,42 
13º Ter manutenção simples 18 2,34 
14º Ter projeto simples 18 2,34 
15º Ter a possibilidade de regulagens manuais 13 1,69 
16º Ser de materiais reaproveitáveis 10 1,30 
17º Ser de fácil fabricação e montagem 10 1,30 
18º Ter montagem sem uso de ferramentas 7 0,91 
19º Ser operável por uma pessoa 7 0,91 
20º Ser de fácil fixação 5 0,65 
21º Ter poucos componentes 5 0,65 
22º Ser leve 1 0,13 

 
Fonte: Autor 

 

 Diante do elevado número de requisitos dos usuários, foram priorizados os 

comentários de maior importância. O requisito “Ser capaz de medir a distância entre 

sementes” (1°) foi o que obteve maior valor. Esse fato vai ao encontro da função 

principal do protótipo, que é medir os espaçamentos entre sementes. 

 O segundo requisito de maior importância foi “Ter resposta das medições em 

tempo real” (2°), demonstrando a necessidade dos usuários em obter os dados de 

forma rápida, evitando as etapas de pós-processamento que demandassem muito 

tempo. 
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 Os requisitos relacionados com a aplicabilidade para diferentes tipos de 

sementes (4°) e velocidades de esteira (6°) demonstraram o interesse dos usuários 

por um sistema que seja versátil e ajustável. Além disso, também sendo acurado (3°), 

com baixa taxa de falhas (5°) e ser de matérias de baixo custo (7°). 

 Após a sistematização e valoração dos requisitos dos usuários, estes foram 

traduzidos em características da engenharia (Hauser e Clausing, 1988), ou seja, foram 

definidos os requisitos de projeto (Tabela 12), com o auxílio da classificação de 

Fonseca (2000).  

 

Tabela 12 – Requisitos de projeto do protótipo 

 

Classe de atributos Atributos Requisitos de projeto 

Atributos básicos 

Funcionalidade Uso para mais de um tipo de semente 

Uso para mais de uma velocidade da esteira 

Ergonômico Transportabilidade 

Econômico Custo de produção 

Segurança Proteção dos dispositivos eletrônicos 

Confiabilidade Taxa de falhas 

Erro de medição 

Fabricabilidade Fabricação acessível 

Atributos do ciclo de vida 

Montabilidade Baixo número de componentes 

Montagem simples 

Usabilidade Praticidade de uso 

Mantenabilidade Manutenção fácil 

Reciclabilidade Peças a serem recicladas ou 

remanufaturadas 

Atributos específicos 

Geometria Tamanho 

Material Custo de materiais 

Padronização dos materiais 

Peso Peso 

Automação Sistema automatizado 

 
Fonte: Autor 

 

 Definidos os requisitos de projeto, estes foram avaliados para observar se 

apresentavam um relacionamento forte, médio, fraco ou nulo com os requisitos dos 

usuários, utilizando o QFD (Apêndice B) para quantificar o grau de importância de 

cada requisito de projeto. Essa análise foi realizada com base no conhecimento e na 

experiência da equipe. Back et al., (2008) argumentam que relacionar as 
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necessidades dos usuários com as características de engenharia é uma tarefa com 

diversas implicações e isso depende, sobretudo, da experiência e dos conhecimentos 

dos integrantes da equipe de desenvolvimento. 

 

4.1.1 Especificações do projeto 

 

A Tabela 13 apresenta as especificações de projeto redigidos com seus valores 

metas e a forma de avaliação. Esses critérios foram estabelecidos com base em 

parâmetros de métodos que são utilizados para medir os espaçamentos entre 

sementes, bem como baseados em informações coletadas e estimadas. Os dados 

obtidos nas especificações do projeto reúnem as informações básicas para as fases 

seguintes do projeto, para que possa ser verificado, assim, o atendimento ou não das 

necessidades apresentadas pelos usuários.  

 

Tabela 13 – Especificações do projeto 

Ordem Requisito do projeto Valor Meta Forma de avaliação 

1° Sistema automatizado Sim ou não Visual 

2° Erro absoluto de medição ≤ 0,01 m Medição 

3° Taxa de falhas ≤ 5% Contagem 

4° 
Uso para mais de uma cultura 
de semente 

≥ 2 
Utilização de sementes 

de milho e soja 

5° 
Uso para mais de uma 
velocidade da esteira 

De 0,83 a 2,22 m s-1 Cronômetro 

6° Custo de material ≤ R$ 200 
Soma dos custos dos 

materiais 

7° Baixo número de componentes ≤ 10 Contagem 

8° Custo de produção ≤ R$ 300 
Soma dos custos de 

fabricação e materiais 

9° Padronização de materiais ≥ 50% Contagem 

10° Fabricação acessível ≥ 90% Contagem 

11° Praticidade de uso Tempo inferior ao atual Comparação 

12° 
Proteção dos dispositivos 
eletrônicos 

100% Visual 

13° 
Componentes reciclados ou 
remanufaturadas 

≥ 50% Contagem 

14° Montagem simples ≤ 10 min Cronômetro 

15° Manutenção fácil ≤ 10 min Cronômetro 

16° Tamanho ≤ 0,50 m Medição linear 

17° Peso ≤ 5 kg Balança 

18° Transportabilidade 1 pessoa Contagem 
 
Fonte: Autor 
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 É possível observar a grande relação entre os requisitos de projeto que 

obtiveram um maior grau de importância e os requisitos dos usuários que foram 

melhor classificados. Por exemplo, o requisito de projeto “Sistema automatizado”, 

obteve a maior pontuação, isso se deve, possivelmente, ao fato de que possa atender 

ao requisito de “Ter resposta das medições em tempo real”, de segunda maior 

importância. Da mesma forma, isso ocorre entre os requisitos dos usuários de “Ser 

capaz de identificar diferentes tipos de sementes” e “Ser aplicável para mais de uma 

velocidade”, tendo relação direta com o requisito de quarta importância, “Uso para 

mais de uma cultura de semente” e o de quinta importância, “Uso para mais de uma 

velocidade da esteira”.  

Com isso, é possível perceber a efetividade das especificações de projeto como 

fonte de conhecimento para que os desejos em relação ao projeto, impostos pelos 

usuários, fossem garantidos e satisfatórios.  
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4.2 PROJETO CONCEITUAL 

 

4.2.1 Elaboração de estruturas de funções 

 

 A Figura 11 demonstra o esquema desenvolvido para a função global e as 

variáveis de entrada e saída. Esse método já foi utilizado por Phal e Beitz (1996), 

Rodenacker (1991), Roth (1982), dentre outros autores. 

 

Figura 11 – Função global do protótipo 

 

 

 
Fonte: Autor 

 

 A função global do protótipo foi definida pela seguinte sentença: “Detectar e 

calcular o espaçamento entre sementes”. Esse sistema de medição resultou em um 

fluxo de sinal. Por isso, o fluxo de sinal foi tomado como base do fluxo principal. 

 Em função da dificuldade em encontrar uma solução para a função global que 

transformasse diretamente o sinal de entrada em dados processados, a mesma foi 

decomposta em duas funções parciais, a saber: Figura 12, definida como “Detectar a 

passagem de semente” e “Calcular o espaçamento” 

 

Figura 12 – Funções parciais do protótipo 
 

 

Fonte: Autor 
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 A partir da definição das funções parciais, foram empreendidos os seus 

desdobramentos, o máximo possível, com o intuito de facilitar a busca por princípios 

de soluções.  

 Entretanto, para dar sequência ao desenvolvimento do protótipo, foi 

constatada, perante essa etapa, a necessidade de haver uma seleção entre as duas 

principais soluções encontradas na literatura para mensurar os espaçamentos entre 

sementes, que foram identificadas pela utilização de câmeras de vídeos ou de 

microcontroladores com sensores. Essa segunda opção foi selecionada, uma vez que 

entre os principais requisitos dos usuários estão: “Ter materiais de baixo custo” e “Ter 

resposta das medições em tempo real”, soluções que não encontradas nos métodos 

que câmeras de vídeos são utilizadas e que necessitam de um pós-processamento 

de dados mais complexo (KARAYEL et al., 2006; NAVID et al., 2011). 

 Para prosseguir ao método da síntese funcional, as funções parciais foram 

decompostas em funções elementares, de forma semelhante ao exemplo mostrado 

por Pahl e Beitz (1996), com o intuito de solucionar os requisitos propostos para o 

protótipo. 

A Figura 13 aponta as funções elementares encontradas após o 

desdobramento das funções parciais. 

 

Figura 13 – Estrutura de funções elementares do protótipo 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

 Primeiramente, com o objetivo de detectar a semente, foi verificado que seria 

necessário receber e converter um sinal que, posteriormente, deveria ser transmitido 

para um dispositivo que processaria, analisaria e informaria os dados. 



46 
 

 Segundo a lista de requisitos, a medição dos espaçamentos deveria ser 

prevista para o uso de diferentes culturas de sementes e velocidades de trabalho. 

Assim, foi apropriado adicionar a função de “Ajustar sinal”, que se refere à calibração 

do sistema para a velocidade de trabalho e cultura de semente utilizada. Outro 

requisito proposto foi o de armazenamentos de dados obtidos e, por isso, foi 

identificada uma nova função elementar, definida como “Armazenar dados”. 

 Além disso, a geração do sinal demandaria energia externa e, dessa forma, foi 

necessário acrescentar a função de “Alimentar com energia externa”.  

 A Tabela 14 descreve, detalhadamente, cada uma das funções elementares 

presente na estrutura funcional. 

 

Tabela 14 – Descrição das funções elementares 

 

Função Descrição 

Ajustar sinal Calibrar o sinal conforme o tipo de semente e 

velocidade 

Receber sinal Captar o sinal referente a passagem da semente 

Converter sinal Transformar a grandeza física em grandeza elétrica 

Conduzir sinal Conduzir o sinal até o dispositivo 

Processar sinal Coletar ordenadamente as informações 

Analisar sinal Transformar o conjunto de dados processados 

Transmitir dados Conduzir os dados até o hardware 

Visualizar dados Apresentar os dados ao usuário 

Armazenar dados Gravar dados em um local 

Alimentar com energia 

externa 
Alimentação do protótipo 

 
Fonte: Autor 

 

4.2.2 Busca de princípios de solução 

 

A Tabela 15 apresenta os princípios de solução encontrados para as principais 

funções elementares.  

Estas soluções foram obtidas por um levantamento feito através da literatura e 

de soluções adotadas em sistemas técnicos similares. 
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Tabela 15 – Matriz morfológica 

 

Função 
elementar 

Princípio de solução 

1. Receber 
sinal / 

Converter 
sinal 

Indutivo Capacitivo Optoeletrônico 

 

 
 

Infravermelho 
Ultra-
sônico 

 
Fotoresistor 

2. Conduzir 
sinal 

Conectores 

- - - - - 

3. Processar 
Sinal / 

Analisar sinal 
 

Arduino 
Uno 

 
Raspberry 

Pi A 

 
BeagleBone 

Black 
Cubieboard 

A20 

- - 

4. Transmitir 
dados 

Cabo USB Wi-fi Bluetooth 

- - - 

5. Visualizar 
dados 

Excel 
Display 

LCD 
Interface 

gráfica 

- - - 

6. Armazenar 
dados 

Pen drive Cartão SD 
Memória 
interna 

- - - 

7. Alimentar 
com energia 
externa 

Cabo USB Bateria 9 V 
 

Fonte externa  

- - - 

 
Fonte: Autor 
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4.2.3 Seleção dos princípios de solução 

 
Em decorrência da primeira análise, uma vez encontrados os princípios de 

solução para as funções elementares, foi possível identificar que poderia ser gerado 

um grande número de combinações entre as soluções propostas, o que ocasionaria 

em numerosas concepções. Diante disso, dado que foram identificadas, 

relativamente, poucas funções elementares na estrutura funcional do protótipo e que 

também foi possível realizar a combinação entre certas funções, de forma a encontrar 

soluções que atendam mais de uma função, foram analisados os princípios de solução 

de forma separada.  

 

4.2.3.1 Receber/converter sinal 

  

A Tabela 16 demonstra o resultado da aplicação da técnica do Julgamento da 

Viabilidade para a estrutura funcional “Receber/converter sinal. Essa técnica foi 

utilizada com referência aos trabalhos encontrados na literatura. Com isso, dois 

princípios de solução foram eliminados devido à inviabilidade do uso, restando duas 

soluções. O principal objetivo dessa primeira avaliação foi reduzir o número de 

soluções para a próxima etapa.  

 

Tabela 16 – Resultado do Julgamento de Viabilidade para a função elementar 
receber/converter sinal 
 

Receber/converter 

sinal 
1 2 3 Observações 

Indutivo   X Devido ao seu princípio de funcionamento, não 

detectou objetos que não sejam metálicos (Silva et al., 

2009). 

Capacitivo  X  Apresentou dificuldade na detecção de sementes, uma 

vez que detecta objetos somente a pequenas 

distâncias (Silva et al., 2009). 

Optoeletrônico X   Apresentou bons resultados (Cay et al., 2017). 

Infravermelho X   Apresentou bons resultados (Okopnik e Falate 2014). 

Ultra-sônico   X Apresentou sensibilidade ao movimento da esteira, 

detectando não somente a presença de sementes, 

mas também ao movimento desta (Silva et al., 2009). 

Fotoelétrico X   Apresentou bons resultados (Paim et al., 2018; Silva et 

al., 2009; Kocher et al., 1998). 

Obs: 1 – viável; 2 – condicionalmente viável; 3 – não viável 
Fonte: Autor 
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 A partir desses resultados, foi utilizada a Matriz de Decisão, adotando como 

critério e peso de avaliação as principais especificações de projeto, relacionadas ao 

modelo de sensor utilizados. O resultado dessa avaliação, apresentado na Tabela 17, 

elegeu o sensor fotoelétrico como o princípio de solução que melhor atendeu às 

especificações.  

  

Tabela 17 – Matriz de decisão para a seleção da função elementar receber/converter 
sinal 
 

Critérios de seleção 

  Capacitivo Optoeletrônico Infravermelho Fotoelétrico 

Valor meta 
Peso 

(pi) 

Nota 

(vi) 
pi x vi 

Nota 

(vi) 
pi x vi 

Nota 

(vi) 
pi x vi 

Nota 

(vi) 
pi x vi 

Erro absoluto de 

medição 
≤ 10% 2307 0 0 10 23070 0 0 0 0 

Taxa de falhas ≤ 5% 2248 0 0 10 22480 10 22480 10 22480 

Uso para mais de um 

tipo de semente 
≥ 2 2160 5 10800 7 15120 0 0 7 15120 

Uso para mais de uma 

velocidade da esteira 

De 0,83 a 

2,22 m s-1 
2148 5 10740 0 0 0 0 7 15036 

Custo de material ≤ R$ 50 1810 5 9050 1 1810 3 5430 10 18100 

Total    30590  62480  27910  70736 

Ordenação    3°  2°  4°  1° 

 
Fonte: Autor 

 

O grande diferencial da escolha pelo sensor fotoelétrico, principalmente em 

relação à segunda opção (sensor optoeletrônico), foi o requisito de “Ter baixo custo 

de material”. De acordo com Back et al., (2008), com exceção dos projetos especiais, 

o principal critério de escolha da melhor solução é a sua viabilidade econômica, visto 

que a preocupação na obtenção e na avaliação da solução de menor custo deve 

ocorrer ao longo de todo o processo de desenvolvimento do produto. O critério, “Uso 

para mais de uma velocidade de esteira”, não foi contabilizado, uma vez que não 

foram encontrados resultados para embasamento teórico desse requisito. 

 

4.2.3.2 Conduzir sinal 

 

Os conectores elétricos, também conhecidos como jumpers, compreendem a 

única solução encontrada para a condução do sinal recebido pelo sensor. Estes 

também foram utilizados como conexões entre os componentes do circuito do projeto. 
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4.2.3.3 Processar/analisar sinal 

 

 A Tabela 18 apresenta os resultados da aplicação da técnica do Julgamento da 

Viabilidade das principais plataformas de prototipagem. As análises foram realizadas 

com base nas características desses componentes (Apêndice C), visando atender aos 

requisitos definidos pelos usuários e as especificações de projeto. 

 
Tabela 18 – Resultado de o Julgamento de Viabilidade para a função elementar 
processar/analisar sinal 
 

Plataforma de 
Prototipagem 

1 2 3 Observações 

Arduino Uno X   

Baixo custo, fácil ambiente de desenvolvimento, baixa 
quantidade de memória RAM, baixa velocidade de 
clock, sem portas para conexão de rede, vídeo e 
áudio. 

Raspberry Pi A  X  

Custo intermediário, ambiente de desenvolvimento 
mais complexo, quantidade média de memória RAM, 
alta velocidade de clock, com portas para conexão de 
rede, vídeo e áudio. 

BeagleBone 
Black 

  X 

Alto custo, ambiente de desenvolvimento mais 
complexo, quantidade média de memória RAM, alta 
velocidade de clock, com portas para conexão de 
rede, vídeo e áudio. 

Cubieboard A20   X 

Alto custo, ambiente de desenvolvimento mais 
complexo, grande quantidade de memória RAM, alta 
velocidade de clock, com portas para conexão de 
rede, vídeo e áudio. 

 
Obs: 1 – viável; 2 – condicionalmente viável; 3 – não viável 
Fonte: Autor 

 

 É possível verificar que os modelos BeagleBone e Cubieboard foram 

considerados inviáveis, pois não estão de acordo com o requisito de projeto, ”Ser de 

baixo custo”. Além disso, quando comparadas as placas de prototipagem Raspeberry 

Pi A com a placa Arduino Uno, foi verificado que a primeira possui uma capacidade e 

velocidade de processamento maior, bem como saídas externas, no entanto, o 

segundo modelo apresentou um menor custo e um ambiente de desenvolvimento 

mais fácil. Em razão dessas colocações, não se justifica a utilização de um 

processador com elevada capacidade para o protótipo e, por isso, foi selecionado o 

modelo Arduino UNO como a solução para a subfunção de processamento e análise 

de sinal. 
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4.2.3.4 Transmitir dados 

 

Para a comunicação entre a placa Arduino e um notebook, foi optado pela 

utilização de um cabo USB como solução. Essa escolha ocorreu pela facilidade de 

transmissão de dados, bem como por ser mais segura e de menor custo, porque esse 

componente também tem por função alimentar a placa e, nesse caso, não seria 

necessária a aquisição de novos componentes para a troca de informações entre os 

dispositivos (placa Arduino e notebook).  

 
4.2.3.5 Visualizar dados 

 

Como forma de visualizar a aquisição de dados adquirido pelo Arduino, foi 

utilizado o software Microsoft Excel, dado que, quando comparado ao Display LCD, 

este último possui a restrição de apresentar poucos dados e, dessa forma, não permite 

a visualização de maiores informações.  

Com relação a utilização de uma interface gráfica, essa opção foi descartada, 

visto que a solução demandaria um elevado tempo de desenvolvimento e de 

programação. 

 

4.2.3.6 Armazenar dados 

 

A opção pela utilização da memória interna do notebook é justificada pelo fato 

de corresponder a um princípio de solução para a função elementar de armazenar os 

dados, uma vez que essa memória já está acoplada ao dispositivo e, com isso, não 

haveria a necessidade da aquisição de outros equipamentos como de um pen drive 

ou um cartão SD – opções encontradas também como princípios de solução.   

 

4.2.3.7 Alimentar com energia externa  

 

Para a alimentação com energia externa, foi proposta como solução a utilização 

de um cabo USB, tendo em vista que esse componente já seria utilizado para a 

transmissão de dados (item 4.2.3.4). Por isso, não houve a necessidade de ser 

utilizada uma bateria de 9 V ou uma fonte externa como fonte de energia, sendo que 

essas duas últimas opções demandariam a aquisição desses materiais. 
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4.2.4 Sistematização do conceito e da concepção 

 

Diante da seleção dos princípios de solução, selecionados a partir da matriz 

morfológica, a Figura 14 apresenta a concepção do projeto que melhor atendeu aos 

requisitos dos usuários.  

 

Figura 14 – Concepção do projeto 

 

 
 
Fonte: Autor 

 

Podem ser destacados alguns aspectos, tais como: baixo custo de aquisição e 

fabricação, simplicidade no projeto e montagem de componentes, bem como interface 

simples e de fácil operação. 

Após a seleção da concepção, foi definido o conceito do protótipo, ou seja, a 

descrição das características da concepção escolhida.  

O conceito do protótipo foi descrito como: “Sistema de aquisição de dados 

microcontrolado por uma placa Arduino Uno, conectado e alimentado a um 

computador via cabo USB, no qual a detecção de sementes é realizada por um sensor 

do tipo fotoresistor (LDR), alinhado com a emissão de luz de um laser. Além disso, 

para a visualização de dados é utilizado o software Microsoft Excel, e estes são 

armazenados na memória interna do notebook”. 

 

 

 



53 
 

4.3 PROJETO PRELIMINAR 

 

Para avaliar se o conceito obtido no projeto conceitual estava de acordo com 

os requisitos dos usuários, antes de dar sequência ao leiaute final do protótipo, foi 

necessário realizar testes funcionais, com o intuito de identificar e diminuir erros de 

projeto. De acordo com Back e Leal (1991), nas fases de projeto conceitual e de 

projeto preliminar, o projetista deve atentar aos testes que deverão ser realizados para 

avaliar a solução proposta, uma vez que o projeto se encontra em estágio de 

desenvolvimento.  

 Para a realização dos testes funcionais foram necessárias as etapas 

antecedentes de: montagem do circuito eletrônico e desenvolvimento da 

programação. 

 

4.3.1 Montagem do circuito eletrônico  

 

 A Figura 15 apresenta o circuito eletrônico desenvolvido para o protótipo.  

 

Figura 15 – Montagem do circuito eletrônico no software Fritzing 

 

 
 
Fonte: Autor 
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Primeiramente, foi realizada a montagem do circuito eletrônico com o auxílio do 

software Fritzing, ferramenta de acesso livre, a qual é utilizada para a criação de 

circuitos que integram a plataforma Arduino. As conexões foram realizadas em uma 

placa de ensaio, também conhecida como protoboard, muito utilizada devido à 

facilidade de conexões dos componentes.  

De acordo com a concepção resultante da fase de projeto conceitual, os 

sensores (fotoresistor e o Laser) foram posicionados de forma oposto um ao outro. O 

fotoresistor foi conectado a uma entrada analógica (A0) e o laser conectado ao pino 

de alimentação de 5 V.  

 

4.3.2 Lógica e desenvolvimento da programação 

 

 O desenvolvimento da programação do software foi feito por meio do ambiente 

integrado de desenvolvimento (IDE – Integrated Development Environmnet) do próprio 

Arduino realizada em linguagem “C/C++” e realizado o upload do código para a placa 

através do cabo USB. O Apêndice D descreve o código inicial, implementado na tela 

de Desenvolvimento do Arduino. 

 A Figura 16 mostra, detalhadamente, a lógica da programação desenvolvida. A 

programação tem como variável resultante o instante de tempo em que cada semente 

é detectada pelo sensor, após o disparo do cronômetro. Esses dados são obtidos 

através da leitura de entrada analógica do Arduino, que recebe como parâmetro a 

variação de tensão do pino A0 (pino conectado ao fotoresistor) e retorna com um valor 

de 0 a 1023. Após receber esse valor, chamado de “LDR lido”, ele é comparado com 

um valor de referência, chamado de “LDR calibrado” (item 4.4.3.2) e, quando maior 

que o LDR calibrado, o sistema identifica como sendo a passagem de uma semente 

e, por fim, registra o instante de tempo. 
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Figura 16 – Fluxograma da lógica do programa 

 

 
Fonte: Autor 

 

Para a visualização dos dados coletados, foi utilizada a ferramenta do próprio 

IDE do software da placa Arduino chamada de Monitor Serial.  

 Com base nos valores de intervalo de tempo das sementes e considerando a 

velocidade de deslocamento da esteira, foi utilizada a Equação 3 para o cálculo do 

espaçamento entre sementes. O sistema proposto pode ser mais bem observado na 

Figura 17.  
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d = v x (tn – tn-1)                                                             (3) 

 

Onde: 

 d = distância entre sementes (m) 

 v = velocidade de deslocamento da esteira (m s-1) 

 tn = tempo da semente posterior (s) 

tn-1 = tempo da semente anterior (s) 

 

Figura 17 – Ilustração do cálculo de espaçamentos entre sementes 

 

 

Fonte: Autor 

  

Como forma de calcular os espaçamentos entre sementes, bem como 

armazenar os dados ensaiados, foi programada uma planilha de dados, na qual essa 

variável foi obtida através de dados de entrada importados do Serial Monitor (intervalo 

de tempo entre sementes) e o valor da velocidade da esteira.  

 

4.3.3 Resultados dos testes funcionais 

 

Num primeiro momento, o sensor pareceu apropriado na detecção de 

sementes, entretanto, apresentou sensibilidade à variação da luminosidade do 

ambiente, seja pela luz solar ou pela iluminação de lâmpadas e, dessa forma, 

necessitou de calibração sempre que a luminosidade do ambiente fosse alterada. 

Outro aspecto a ser ressaltado é a dificuldade encontrada para a regular a altura do 

feixe de luz do laser sobre o fotoressistor, para que estivessem bem alinhados. 

 Com isso, foi possível perceber a importância da realização de testes funcionais 

para dar sequência ao projeto, de modo a identificar necessidades de adequações no 

desenvolvimento do protótipo. Segundo Arend (2003), o projeto preliminar 

compreende atividades que não necessariamente ocorram ordenadamente, pois 
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algumas são realizadas simultaneamente e, às vezes, é necessário retroceder, 

objetivando a melhoraria em relação ao que foi trabalhado anteriormente ou, ainda, o 

avanço. 

 

4.3.4 Identificação dos requisitos determinantes 

 

Após a realização dos testes funcionais, foram realizadas certas alterações na 

concepção inicial do projeto. Segundo Phal et al., (2005), ao contrário da concepção, 

as atividades de anteprojeto básico, ou seja, do projeto preliminar, contém – além de 

etapas criativas – um grande número de etapas de trabalho corretivas, nas quais os 

processos de análise e síntese se revezam e se complementam, continuamente. 

Com o objetivo de que a incidência de luz externa não interferisse na 

luminosidade detectada pelo fotoresistor, foi utilizado um tubo de PVC para abrigar e 

proteger os sensores, com isso atendendo à especificação de projeto referente à 

“Proteção dos dispositivos eletrônicos”. Desse modo, em uma das extremidades do 

tubo foi posicionado o fotoresistor e na outra extremidade (lado oposto) foi posicionado 

o laser, guiados por uma barra roscada, de modo a obter uma regulagem de altura e, 

assim, permitir um melhor ajuste para a precisão de alinhamento entre os sensores 

(fotoresistor e laser). 

Segundo Phal e Beitz (1996), é nessa fase que são elaborados os requisitos 

que determinam a configuração do produto, tais como: dimensões de potência, vazão, 

arranjo dos componentes, bem como materiais a serem utilizados. 

A largura da esteira de 320 mm, bem como as dimensões do tubo retangular, 

de 40 X 20 mm, da estrutura da esteira, ilustrados na Figura 18, foram identificados 

com os requisitos determinantes mais importantes, nessa etapa, para dar sequência 

ao projeto. Essas medidas foram responsáveis por grande parte das dimensões e do 

leiaute do protótipo, uma vez que os suportes pertencentes ao protótipo seriam fixados 

a essa estrutura. 
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Figura 18 – Medidas da esteira  

 

 

 
Fonte: Autor 

 

4.3.5 Leiaute do protótipo 

 

Depois de identificadas as dimensões da esteira como o principal requisito 

determinante para o leiaute final do protótipo, em conjunto com a concepção do 

projeto, ocorreu, na sequência, o desenvolvimento do leiaute dos componentes do 

protótipo.  

 

4.3.5.1 Leiaute do tubo  

 

A Figura 19 ilustra o desenho do tubo utilizado como abrigo para os sensores. 

 

Figura 19 - Ilustração do tubo de PVC do protótipo 

 

 
 

Fonte: Autor 
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A determinação do comprimento total foi baseada na largura da esteira e no 

posicionamento dos sensores. Também, foi considerada a passagem do feltro 

revestido da esteira através do tubo e, devido a isso, foi realizado um corte na parte 

central do tubo. 

 

4.3.5.2 Leiaute dos suportes 

 

A Figura 20 apresenta o desenho do suporte. 

 

Figura 20 - Ilustração do suporte do protótipo 

 

 

 
Fonte: Autor 
 
 

Para definir o leiaute do suporte, também foram consideradas as dimensões da 

estrutura da esteira e do tubo, bem como as especificações de projeto. O suporte 

projetado é constituído de duas peças em formato de “U”, sendo que uma tem por 

função fixar o suporte ao tubo e a outra tem como finalidade posicionar o protótipo à 

esteira. O projeto dos suportes foi pensando com base no uso de recortes de sucatas 

de chapas com espessura de 2,65 mm e 40 mm de largura. A partir do pressuposto 

de que uma das especificações de projeto é “Montagem simples”, a solução 

encontrada para a fixação do suporte na esteira foi efetuada pela soldagem de uma 

porca na parte interna do suporte e, com isso, o protótipo pôde ser fixado na esteira 

com o aperto manual e rápido de um parafuso. 
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4.3.5.3 Leiaute da estrutura do protótipo 

 

Após definidos os leiautes do tubo e dos suportes, antes da fabricação dos 

componentes e da montagem final do protótipo, foi desenvolvido o leiaute da estrutura 

final do protótipo, que está ilustrado na Figura 21. Para isso, foram utilizadas duas 

barras roscadas para a fixação dos sensores e mais duas barras roscadas para a 

fixação do tubo aos dois suportes fabricados. 

 

Figura 21 – Leiaute do protótipo 

 

 
 
Fonte: Autor 

 

Segundo Back et al., (2008), o dimensionamento, o leiaute e as formas 

geométricas definitivas são obtidas de uma forma progressiva pela consideração de 

princípios básicos, tais como: adotar soluções simples, ser de fácil construção, ter 

formas simples, ter poucos componentes, entre outros. Além disso, a equipe de 

projeto deve estar atenta aos princípios na configuração dos componentes ou do 

produto.  

Diante do leiaute, representado em forma de desenho na Figura 21, foi possível 

ter uma visão mais detalhada das posições e dimensões principais do protótipo e, por 

isso, verificar que o protótipo atendeu aos princípios básicos citados por Back et al., 

(2008), bem como às especificações de projeto referentes ao “Baixo número de 

componentes” e à “Montagem simples”. Ademais, foi atendida a especificação de 

projeto que concerne a “Fabricação acessível”, no projeto dos componentes do 

protótipo.  
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4.4 PROJETO DETALHADO 

 

 Definido o leiaute do protótipo, foi iniciada a fase de projeto detalhado com as 

etapas de fabricação e montagem do protótipo. 

 

4.4.1 Fabricação do protótipo 

 

 O primeiro passo para a construção do protótipo foi realizar uma lista de 

materiais restantes, necessários para a montagem do protótipo. A Tabela 19 

apresenta, detalhadamente, essa lista de materiais. 

 

Tabela 19 - Lista de materiais restantes para a fabricação final do protótipo 

 

Descrição Quant. Un. 

Tubo de PVC  80mm 1 m 

Barra roscada 5/32” 1 m 

Tampão 80mm 2 pç 

Porca borboleta 5/32” 4 pç 

Porca sextavada 5/32” 12 pç 

Porca sextavada 3/8” 2 pç 

Parafuso 3/8 x 1.1/4” 2 pç 

Chapa 1 pç 

 
Fonte: Autor 

 

Com esses itens, foram fabricados os componentes necessários para a 

construção do protótipo. Primeiramente, foi fabricado o corpo do protótipo, composto 

de um tubo de PVC e, na sequência, foram fabricados os dois suportes em formato 

de ”U”. Posteriormente, foram feitas as medidas e cortes nas barras roscadas. A 

Tabela 20 apresenta os processos de fabricação de cada componente melhor 

detalhados. 
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Tabela 20 – Ilustração e descrição da fabricação de componentes 

 

Peça Qtde. Processo de fabricação 

 

 

Tubo de PVC 

1 Serrar o tubo no comprimento 

correto; corte central no tubo; 

furações 

 

Suporte 

2 Cortar chapa 1 e chapa 2 no 

comprimento correto, dobrar 

chapa 1 e chapa 2; soldar 

chapa 2 em 1; soldar porca em 

chapa 2; furações 

 

Barra roscada 

4 Serrar a barra no comprimento 

 
Fonte: Autor 

 

Na fabricação dos componentes foi atendida a especificação de projeto de 

“Fabricação acessível”, uma vez que os componentes foram fabricados utilizando 

somente processos e equipamentos usuais como: serra de arco, furadeira, serra 

elétrica policorte e solda eletrodo revestido. Além disso, foi suprida a especificação de 

projeto, “Componente remanufaturado”, visto que foram utilizadas sucatas para a 

fabricação dos suportes. 
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4.4.2 Montagem do protótipo 

 

Uma vez fabricado os componentes, foi realizada a montagem final do protótipo 

conforme ilustrado na Figura 22. 

 

Figura 22 – Montagem final do protótipo 

 

 
 
Fonte: Autor 

 

O circuito eletrônico composto pela placa Arduino, protoboard e as conexões 

eletrônicas foram fixadas na parte superior externa do tubo. Também, foram alocados 

os sensores nas barras roscadas (um em frente ao outro, conforme item 4.4.3.1) 

fixados por porcas, de acordo com a concepção do projeto. 

Após a montagem final do protótipo, este foi fixado por parafusos ao final da 

esteira, conforme ilustrado na Figura 23.   

Para a montagem completa do protótipo, bem como para a fixação deste na 

esteira, não foi necessária a utilização de ferramentas, o que atende à especificação 

de projeto “Montagem simples”.  
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Figura 23 – Protótipo posicionado na esteira 

 

 
 
Fonte: Autor 

 

4.4.3 Configuração do Protótipo 

 

Este item refere-se a ajustes de posicionamento dos sensores e configuração 

do sistema de aquisição de dados. 

 

4.4.3.1 Ajuste de altura de sensores 

 

A Figura 24 ilustra o posicionamento do fotoresitor e do laser 

 

Figura 24 – Posicionamento do fotoresistor e do laser 

 

 
 
Fonte: Autor 
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Conforme descrito no conceito do projeto, foram utilizadas as barras roscadas 

para o alinhamento mais preciso entre o fotoresistor (A) e o laser (B), e estes foram 

posicionados de tal forma que o deslocamento da semente (C) fosse captada pelo 

fotoresistor. Esse ajuste foi feito com a esteira em repouso e, posteriormente, em 

operação, com o intuito de verificar a sensibilidade do sensor em relação ao feltro da 

esteira. 

 

4.4.3.2 Configuração da programação 

 

Para a calibração final do protótipo, foram determinados dois parâmetros de 

entrada para cada ensaio: o valor de delay e o valor da leitura lida pelo fotoresistor 

(LDR lido) (Tabela 21).  

 

Tabela 21 - Configuração utilizada na programação do protótipo 

 

Semente 
Velocidade da 
esteira (m s-1) Delay (ms) LDR calibrado 

 
 

Milho 

1,11 9 950 
1,67 6 950 
2,22 6 950 
2,78 5 950 

 
 

Soja 

1,11 7 950 
1,67 5 950 
2,22 4 950 
2,78 3 950 

 
Fonte: Autor 

 

O parâmetro delay é o intervalo de tempo em milissegundos, em que é gerado 

uma pausa na execução de uma programação. No caso da programação 

desenvolvida para este projeto, é o intervalo de tempo no qual o programa analisa a 

relação entre “LDR lido” e “LDR calibrado”, conforme descrito em 4.3.2. 

 

4.4.4 Estimativa de custo do Protótipo 

 

A Tabela 22 apresenta a descrição de custos dos componentes utilizados para 

a montagem do protótipo final. 
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Tabela 22 – Lista de materiais com custo final do protótipo 

 

Descrição Quant. Un. Preço un. Preço total 

Placa Arduino Uno + cabo USB 1 pç R$ 39,99 R$ 39,99 

Protoboard 1 pç R$ 13,45 R$ 13,45 

Jumpers 16 pç R$ 0,75 R$ 12,00 

Laser 1 pç R$ 9,90 R$ 9,90 

Fotoresistor 1 pç R$ 0,10 R$ 0,10 

Resistor 10 kΩ 1 pç R$ 0,10 R$ 0,10 

Tubo PVC  80 mm 1 m R$ 21,50 R$ 21,50 

Tampão PVC 80 mm 1 pç R$ 12,00 R$ 12,00 

Barra roscada 5/32” 1 m R$ 9,90 R$ 9,90 

Porca borboleta 5/32” 1 pç R$ 0,20 R$ 0,20 

Porca sextavada 5/32” 12 pç R$ 0,15 R$ 1,80 

Porca sextavada 3/8” 2 pç R$ 0,15 R$ 0,30 

Parafuso 3/8 x 1.1/4” 2 pç R$ 0,40 R$ 0,80 

Chapa de aço 1x2 m - 2,65 mm  0,15 m R$ 85,00* R$12,75  

Total    R$ 134,79 

 
*Estimativa  
Fonte: Autor 

 

O custo final do protótipo foi de R$ 134,79, considerado como estimativa, em 

função das chapas para a fabricação dos suportes não terem sido compradas. 

Também, não foram incluídos no custo final do protótipo os custos hora-homem e 

hora-máquina, dado que os processos de fabricação foram realizados pelo próprio 

autor e equipe de projeto, além disso, máquinas e equipamentos foram fornecidos 

pelo LASERG. 

 
4.4.5 Avaliação do protótipo 

 

4.4.5.1 Variável principal  

 

A Tabela 23 apresenta a análise estatística com a média dos espaçamentos 

entre sementes obtidos para a semente de milho e de soja e os resultados do teste F. 
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Tabela 23 – Tabela do teste F, interações entre fatores e significância para a variável 
espaçamento entre sementes para a semente de milho e soja 
 

 
*: Significativo ao nível de 5% de probabilidade (p<0,05); ns: Não significativo (p>=0,05) 
Fonte: Autor 

 

Não ocorreu interação significativa entre o fator velocidade e o método de 

leitura, comprovando que para os dois tipos de sementes, mesmo utilizando 

velocidades de deslocamento diferentes (1,33, 1,67, 2,22 e 2,78 m s-1), a leitura 

adquirida pelo protótipo não diferiu estatisticamente do método visual. 

Além disso, o fator velocidade apresentou influência significativa sobre a 

variável espaçamento, tanto para a semente de milho quanto para a semente de soja. 

No entanto, o fator método não apresentou influência significativa sobre a mesma 

variável para ambas culturas, evidenciando que a leitura realizada pelo protótipo não 

teve diferença estatística em relação à leitura visual. 

 O coeficiente de variação obtido utilizando sementes de milho e de soja, foram 

de 3,19% e 1,92%, respectivamente, podendo ser classificado como baixo (CV < 

10%), de acordo com critério estabelecido por Gomes (1990). Desse modo, é possível 

afirmar que o experimento apresentou uma alta precisão sobre a variável resposta, 

mostrando qualidade na comparação dos resultados. 

 

 Milho  Soja 

Fator 
Espaçamento entre sementes 

(m) 

 Espaçamento entre sementes 
(m) 

VELOCIDADE    

1,11 m s-1 0,20   0,08  

1,67 m s-1 0,17   0,09  

2,22 m s-1 0,22   0,08  

2,78 m s-1 0,25   0,08  

MÉTODO    

Visual 0,21   0,08  

Protótipo 0,21   0,08  

CV e MG    

CV (%) 3,19  1,92 

Média geral (MG) 0,21  0,08 

Teste F    

Velocidade (F1) 411,82*  59,43* 

Método (F2) 0,59 ns  3,40 ns 

F1 x F2 0,36 ns  0,57 ns 
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4.4.5.2 Detecção de sementes de milho 

 

 A Figura 25 mostra o desempenho do protótipo referente à detecção de 

sementes de milho em função do acréscimo de velocidade de deslocamento. 

 

Figura 25 – Comportamento da detecção de sementes de milho em função da 
velocidade 

 

Fonte: Autor 

 

 O incremento de velocidade de deslocamento resultou em um menor 

percentual de detecção de sementes. Este fato demonstra uma dificuldade do sensor 

fotoresistor em detectar sementes de milho com o aumento da velocidade de 

deslocamento.  

Foi evidenciado que para a menor velocidade (1,33 m s-1), 100% das sementes 

foram detectadas pelo protótipo. Além disso, para velocidades intermediárias (1,67 e 

2,22 m s-1), praticamente 100% das sementes foram detectadas. No entanto, para a 

maior velocidade (2,78 m s-1), a detecção foi de 98,8%, apresentando uma redução 

no desempenho do protótipo com o acréscimo desse fator. Desse modo, na pior 

situação (2,78 m s-1), apenas 1,2% das sementes não foram detectadas. Para a 

velocidade de 1,67 m s-1, foi obtido um valor maior que 100% (100,1%), possivelmente 

sendo causado por impurezas ou casca de sementes contida na esteira. 

Valores similares foram encontrados por Okopnik e Falate (2014), que ao 

realizarem ensaios com sementes de milho, a uma velocidade de 1,0 m s-1, não foram 
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detectadas entre 0,1% e 3,5% das sementes. Neto (2013), ao utilizar sensores 

infravermelhos, obteve um percentual médio de 95,69% de sementes de milho 

detectadas. 

 

4.4.5.3 Detecção de sementes de soja 

 

A Figura 26 ilustra o desempenho do protótipo referente à detecção de 

sementes de soja em função do acréscimo de velocidade de deslocamento. 

 

Figura 26 – Comportamento da detecção de sementes de soja em função da 
velocidade 

 

Fonte: Autor 

 

O comportamento do protótipo é praticamente estável com o incremento da 

velocidade de deslocamento, visto que permanece com valores médios de 98,5% de 

detecção de sementes. Esse comportamento diferiu dos resultados obtidos para 

sementes de milho. 

O aumento da velocidade de deslocamento praticamente não alterou o 

desempenho do protótipo, não detectando um valor médio de 1,5% de sementes. 

Esse fato indica que, mesmo quando utilizada a menor velocidade (1,33 m s-1), o 

protótipo não detectou 100% das sementes. Contudo, esse valor está muito próximo 

ao menor valor obtido para sementes de milho (1,2%) e, dessa forma, é possível 

afirmar que na pior situação o protótipo não detectou 1,6% das sementes. Paim et al., 

y = -0,0642x2 + 0,31x + 98,156
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(2018), ao analisarem um método para contar sementes de soja, obtiveram um 

desempenho melhor para menores velocidades. 

  

4.4.5.4 Diferença absoluta de espaçamentos para sementes de milho 

 

A Figura 27 apresenta a relação entre os valores de espaçamentos de milho 

medidos pelo protótipo e os valores de referência medidos pelo método visual para as 

velocidades de deslocamento de 1,33, 1,67, 2,22 e 2,78 m s-1. 

 

Figura 27 – Relação entre espaçamentos de semente de milho medidos pelo protótipo 
e o método visual 

  

  

Fonte: Autor 

 

 A média dos coeficientes de determinação (R2) obtida foi de 0,995, variando 

entre 0,993 e 0,998. Esse alto coeficiente de determinação indica que os valores 

medidos pelo protótipo possuem uma equivalência muito alta com os valores medidos 

R² = 0,9938

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Es
p

aç
am

en
to

 p
ro

tó
ti

p
o

 (
m

)

Espaçamento visual (m)

1,33 m s-1

R² = 0,9925

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Es
p

aç
am

en
to

 p
ro

tó
ti

p
o

 (
m

)

Espaçamento visual (m)

1,67 m s-1

R² = 0,9964

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Es
p

aç
am

en
to

 p
ro

tó
ti

p
o

 (
m

)

Espaçamento visual (m)

2,22 m s-1

R² = 0,9984

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Es
p

aç
am

en
to

 p
ro

tó
ti

p
o

 (
m

)

Espaçamento visual (m)

2,78 m s-1



71 
 

pelo método visual, sendo que a maior velocidade de deslocamento (2,78 m s-1), 

apresentou o melhor ajustamento dos dados à função.  

Cay et al., (2017), ao avaliarem 10 tipos de sementes, obtiveram coeficientes 

de determinação variando entre 0,992 e 1,000, sendo que, quando utilizadas 

sementes de milho, resultou em um valor de 0,992, que está próximo ao encontrado 

utilizando o protótipo. Já Karimi et al., (2015), ao utilizarem um método de sinal 

acústico para medir os espaçamentos entre sementes de milho, obteveram um 

coeficiente de regressão menor (0,988). 

Os valores das diferenças absolutas entre o método visual e o protótipo, bem 

como resultados de regressão para o fator velocidade, estão apresentados na Tabela 

24 

 

Tabela 24 – Resultados da regressão e diferença absoluta para a semente de milho 

 

Velocidade de 

deslocamento (m s-1) 

Diferença absoluta 

(m) 
R2 DP (m) CV (%) 

1,33 4,6.10-3 0,994 0,3.10-3 6,71 

1,67 4,4.10-3 0,993 0,5.10-3 12,44 

2,22 4,9.10-3 0,996 0,4.10-3 8,29 

2,78 5,0.10-3 0,998 1,0.10-3 19,59 

 
Fonte: Autor 

 

A diferença absoluta variou entre 0,0044 m e 0,0050 m, sendo que a maior 

diferença foi obtida utilizando a maior velocidade (2,78 m s-1). Resultados semelhantes 

foram obtidos por Cay et al., (2017) que, ao utilizarem um sensor óptico para avaliar 

espaçamentos entre sementes de milho, obtiveram uma diferença absoluta de 0,0042 

m em relação ao valor referencial, ao passo que Neto (2013) obteve diferenças 

absolutas maiores, sendo de 0,0206 m, utilizando um sensor difuso e de 0,0158 m 

para sensores infravermelhos em paralelo 

 

4.4.5.5 Diferença absoluta de medidas para a semente de soja 

 

A Figura 28 apresenta a relação entre os valores de espaçamentos de soja 

medidos pelo protótipo e os valores de referência medidos pelo método visual para as 

velocidades de deslocamento de 1,33, 1,67, 2,22 e 2,78 m s-1. 
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Figura 28 – Relação entre espaçamentos de semente de soja medidos pelo protótipo 
e o método visual 

  

 

  

Fonte: Autor 

 

Os coeficientes de determinação variaram entre 0,981 e 0,992, de modo que 

foi obtida uma média de 0,986, apresentando um alto nível de ajustamento dos dados. 

Esse resultado é superior ao encontrado por Karayel el al., (2005) que, utilizando uma 

câmera de vídeo para a medição de espaçamentos entre sementes de soja, obtiveram 

um coeficiente de determinação de 0,97. 

A Tabela 25 apresenta os valores das diferenças absolutas entre o método 

visual e o protótipo, assim como resultados de regressão para o fator velocidade. 
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Tabela 25 – Resultados da regressão e diferença absoluta para a semente de soja 

 

Velocidade de 

deslocamento (m s-1) 

Diferença absoluto 

(m) 
R2 DP (m) CV (%) 

1,33 3,9.10-3 0,988 0,3.10-3 8,99 

1,67 4,3.10-3 0,992 0,5.10-3 10,94 

2,22 4,5.10-3 0,984 0,3.10-3 7,31 

2,78 4,9.10-3 0,981 0,5.10-3 9,59 

 
Fonte: Autor 

 

Foi verificado um aumento na diferença absoluta com o incremento da 

velocidade de deslocamento, sendo que a maior diferença entre valores foi de 0,0049 

m. Contudo, esse valor é menor do que o encontrado por Cay et al., (2017) que 

obtiveram uma diferença absoluta de 0,00617 m para sementes de soja. 

 

4.4.5.6 Diferença relativa para a sementes de milho 

 

Os valores das diferenças relativas entre o método visual e o protótipo para a 

semente de milho estão ilustrados na Figura 29. 

 

Figura 29 – Valores de diferença relativa para a medição de espaçamento entre 
sementes de milho 

 

 Fonte: Autor 

 

 Foi verificado que com acréscimo da velocidade de 1,33 para 2,78 m s-1, houve 
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m s-1) o valor foi de 2,56% e para a maior velocidade (2,78 m s-1), essa diferença foi 

de 3,59%, apresentando uma média de 2,95%.  Esses resultados são menores do que 

os encontrados por Karimi et al., (2015) que, mesmo ao avaliarem a uma baixa 

velocidade (0,5 m s-1), obtiveram uma diferença relativa de 3,80%, utilizando sementes 

de milho. Da mesma forma, Cay et al., (2017), ao utilizarem o mesmo tipo de sementes 

(milho), obtiveram uma diferença relativa de 4,4%, novamente, valor maior do que os 

apresentados pelo protótipo. 

  

4.4.5.7 Diferença relativa para sementes de soja 

 

Os valores das diferenças relativas entre o método visual e o protótipo para a 

semente de soja estão apresentados na Figura 30. 

 

Figura 30 – Valores de diferença relativa para a medição de espaçamento entre 
sementes de soja 

 

 

Fonte: Autor 

 

Foi constatado um valor médio de 7,94% de diferença relativa, sendo verificado 

um valor de 6,27% para a menor velocidade, 1,33 m s-1, e de 9,59% para a maior 

velocidade, 2,78 m s-1. Essa diferença representa um acréscimo de 3,32% no aumento 

da diferença relativa com o incremento da velocidade de trabalho. 

A semente de soja, em comparação com a semente de milho, apresentou em 

média uma diferença relativa maior, sendo de 7,94% para a primeira e de 2,95% para 
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a segunda. Dessa forma, é possível afirmar que esse resultado está associado ao 

menor espaçamento longitudinal estabelecido para a semente de soja, de 0,0836 m, 

em comparação ao estabelecido para a semente de milho, de 0,1786 m, uma vez que 

a diferença relativa é a relação entre diferença absoluta e o espaçamento estabelecido 

para cada cultura. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com relação ao desenvolvimento e avaliação de um protótipo automatizado 

para mensurar o espaçamento entre sementes em laboratório, nas condições em que 

foi realizado este trabalho, pode-se concluir que: 

Não ocorreu diferença significativa entre o método visual e o protótipo, em 

relação à variável espaçamentos entre sementes, para ambas culturas, confirmando 

a hipótese I. 

O protótipo apresentou uma média de detecção de sementes de milho de 

99,7%. No entanto, quando utilizado sementes de soja, o protótipo teve uma 

diminuição na detecção, obtendo uma média de 98,5%, confirmando a hipótese II. 

A variável diferença relativa sofreu influência em relação ao tipo de semente 

utilizada, sendo a média de 7,94% para a semente de soja e de 2,95% para a semente 

de milho. Além disso, a variável diferença absoluta também sofreu influência do tipo 

de semente, sendo de 0,0044 m para semente de soja e 0,0047 m para semente de 

milho, confirmando a hipótese III. 

O incremento de velocidade afetou a diferença absoluta dos dados, sendo essa 

variável menor para menores velocidades, tanto para sementes de milho quanto para 

sementes de soja. Além disso, a detecção de sementes de milho sofreu alteração com 

o fator velocidade, sendo de aproximadamente 100% para velocidades menores e 

98,8% para a maior velocidade (2,78 m s-1). No entanto, quanto utilizadas sementes 

de soja, o incremento desse fator não afetou a detecção de sementes, porém, 

permaneceu em torno de 98,5%, confirmando a hipótese IV. 

O protótipo se mostrou um método eficiente para a medição de espaçamentos 

entre sementes de milho e soja para velocidades de 1,33, 1,67, 2,22 e 2,78 m s-1. 
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APÊNDICE A – DIAGRAMA DE MUDGE UTILIZADO PARA A VALORAÇÃO DOS REQUISITOS DOS USUÁRIOS 
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APÊNDICE B – HIERARQUIZAÇÃO DOS REQUISITOS UTILIZANDO A FERRAMENTA QFD 
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APÊNDICE C – CARACTERÍSTICAS DAS PLACAS DE PROTOTIPAGEM  

 

Nome Arduino Uno2 Raspberry Pi A3 BeagleBone 

Black4 

Cubieboard 

A205 

Preço R$ 39,90* R$ 149,90* R$ 599,90* R$ 399,90* 

Dimensões 68 x 53 mm 85 x 56 mm 86,5 x 56mm 100 x 60 mm 

Processador Atmega328 ARM11 ARM Cortex-A8 ARM Cortex-A7 

RAM 2 KB 512 MB 512 MB 1 GB 

Velocidade de 

Clock 
10 MHz 700 MHz 700 MHz 960 MHz 

Interface de 

Desenvolvimento 
Arduino 

IDLE, Scratch, 

Linux, Python 

Scratch, Linux, 

Python 
Linux 

Ethernet 
Apenas com o 

uso de shields 
10/100 10/100 10/100 

Saída de vídeo Pode-se montar HDMI, RCA HDMI HDMI 

Saída de áudio - Analógica Analógica Analógica 

*Valores obtidos em 2018 
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2 Disponível em: <https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3>. Acesso em: 4 jun. 2018. 
3 Disponível em: <https://raspberrypi.org/products>. Acesso em: 4 jun. 2018. 
4 Disponível em: <https://beagleboard.org/black>. Acesso em: 4 jun. 2018. 
5 Disponível em: https://cubietech.com/product-detail/cubieaio-a20-board. Acesso em: 4 jun. 2018. 

https://raspberrypi.org/products
https://beagleboard.org/black
https://cubietech.com/product-detail/cubieaio-a20-board
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APÊNDICE D – CÓDIGO UTILIZADO NO ARDUINO PARA O PROTÓTIPO 
 

 

 


