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RESUMO 

Este estudo busca desenvolver um sistema de destravamento mecânico com base nos 

modelos de desenvolvimento de produtos já existentes. O estudo começa com uma abordagem 

teórica dos referenciais teóricos, analisando as etapas de um projeto de desenvolvimento de 

produtos genérico. Posteriormente, o estudo adota uma abordagem empírica, com o intuito de 

adaptar os modelos de gestão de desenvolvimento de produtos ao caso do desenvolvimento de 

um sistema de destravamento mecânico de conectores de equipamentos submarinos. 

 

 

Palavras-Chave: “conectores”, “ subsea”, “desenvolvimento”, “produto. 

 

 

  



ABSTRACT 

This study aims to develop a mechanical release system based on existing product 

development models. The study begins with a theoretical approach of theoretical references, 

analyzing the steps in a generic product development project. Subsequently, the study adopts 

an empirical approach, aiming to adapt the product development management models to the 

case of the development of a mechanical release system for subsea equipment connectors. 

 

 

Key-Words: “connectors”, “subsea”, “development”, “product”. 
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1 INTRODUÇÃO  

Pode-se dizer que a economia atual vive em constante mudança. Com os avanços das 

tecnologias, principalmente nos meios de comunicação, fatores de produção tradicionais têm 

cedido protagonismo ao que se tornou o principal recurso e fonte de riquezas das 

organizações: o conhecimento (DRUCKER, 2000). Diante do atual cenário global em cujos 

ciclos tecnológicos são cada vez mais reduzidos e acesso e troca de informações mais 

facilitados, Nonaka (1991) conclui que o conhecimento é a única fonte segura de vantagem 

competitiva. São as empresas capazes de "mobilizar conhecimento e avanços tecnológicos e 

conceber a criação de novidades em suas ofertas (produtos/serviços) e nas formas como criam 

e lançam essas ofertas" que hoje sobressaem no mercado, ou seja, têm sido favorecidas as 

organizações que dominam meios de inovação (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008, p.25). 

Para Teh (2014), o que determina o sucesso ou fracasso das ofertas finais das empresas é a 

forma como é processado o conhecimento que gera inovação. 

A inovação é um processo, isto é, recebe insumos e fornece resultados. Teh (2014, 

p.16) diz que "o conhecimento, a estratégia corporativa e os recursos certamente são insumos 

para o processo de inovação", enquanto que “novos produtos, novos processos, novas formas 

de relacionamento com o cliente, a conquista de novos mercados e outros efeitos” são seus 

resultados esperados. Uma vez que novos produtos podem ser uma medida quantitativa de 

liderança em inovação no mercado, Tidd, Bessant e Pavitt (2008) reforçam o papel estratégico 

da inovação de processos no sucesso do desenvolvimento de produtos (DP). 

Destaca-se então o processo de desenvolvimento de produtos (PDP), tema deste 

estudo, que é definido por Rozenfeld et al. (2006, p.3) como:  

“conjunto de atividades por meio das quais se busca, a partir das 

necessidades do mercado e das possibilidades e restrições 

tecnológicas, chegar às especificações de projeto de um produto e de 

seu processo de produção.” 

Pela ótica da competitividade, o PDP é um importante processo de negócio por 

agregar valor à capacidade de inovação de uma organização (HARMSEN, 2000). Já em 

outros campos de estudos, como ambiental e socioeconômico, o PDP merece destaque por ser 

de fundamental importância para adaptação dos novos produtos à mudanças de legislações e 

normas mais rígidas, além de mercados cada vez mais exigentes por produtos ecologicamente 

orientados (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008).  
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Segundo Toledo (1991), o objetivo do processo de desenvolvimento de produtos está 

concentrado em alcançar algumas metas: concluir um produto dentro das expectativas do 

mercado; em um prazo adequado; com praticidade de produção; a um custo de projeto 

compatível com os recursos disponíveis. 

A tabela 01 mostra um levantamento feito por Romeiro Filho (2006) apresentando 

fases do PDP, descritas por diversos autores, que são percorridas para que as metas sejam 

concluídas.  

Tabela 01: fases do processo de desenvolvimento de produtos 

Wheelright e   

Clark (1992) 
Cooper (1993) Ulrich e 

Eppinger (1995) 
Pahl e Beitz 

(2000) 
Crawford (2000) 

Desenvolvimento 

do Conceito 
Avaliação 

Preliminar 
Desenvolvimento 

do Conceito 
Especificação 

do projeto 
Identificação de 

oportunidades 

Planejamento do 

Produto 
Detalhamento da 

Ideia 
Projeto dos 

Sistemas do 

Produto 

Concepção de 

projeto 
Geração de 

Conceito 

Engenharia do 

Produto e 

Processo 

Desenvolvimento Projeto Detalhado 

do Produto 
Projeto 

Preliminar 
Avaliação de 

Projeto 

Produção Piloto Validação e 

Testes 
Testes e 

Refinamento 
Projeto 

Detalhado 
Desenvolvimento 

técnico 

 Lançamento no 

Mercado 
Início da 

Produção 
 Lançamento 

Fonte: (ROMEIRO FILHO, 2006) 

As fases são parte dos modelos de referência para o desenvolvimento de produtos. 

Estes modelos são a forma como o PDP é estruturado e sua aplicação torna capaz a 

transformação de conhecimento em inovação, desde as etapas de avaliação de mercados e 

entendimento de demandas até o desenvolvimento, lançamento e recolhimento do produto.  

Contudo, o conhecimento interno de uma organização pode não ser suficiente para 

atingir patamares de inovação propostos pelo planejamento estratégico, sendo necessária a 

obtenção de novos conhecimentos, seja por alianças com universidades ou outras corporações, 

por aquisição de empresas ou por investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

(TEH, 2014). 

Muitos modelos de referência não abordam de maneira clara as diferenças entre PDP 

e P&D. Segundo Rozenfeld et al. (2006, p.13), o processo de P&D busca o “desenvolvimento 
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ou domínio das tecnologias” que resultarão na obtenção de conhecimentos necessários ao 

processo de desenvolvimento de produtos. Portanto, ambos os processos, em conjunto, 

compõem “um processo mais amplo, que é o processo de inovação”.  

1.1 CONTEXTO ONDE SE LOCALIZA O PROBLEMA 

A figura 01 apresenta a posição recente do Brasil quanto aos investimentos em P&D 

em comparação com outros países do mundo. O eixo horizontal do gráfico representa a 

parcela do Produto Interno Bruto (PIB) referente aos investimentos em P&D, enquanto o eixo 

vertical representa o número de pesquisadores por milhões de habitantes. As áreas dos 

círculos podem ser interpretadas como o potencial de cada país para produzir novas 

tecnologias e novos produtos, ou ainda como o potencial de inovação tecnológica. 

 
Figura 01: Comparação de investimentos em pesquisa e desenvolvimento no mundo. 

Fonte: BRASIL (2016)  

O Brasil, portanto, tem índices de investimentos baixos quando comparado a outros 

países de economias até mais modestas, além de um baixo número de profissionais 

capacitados para promover inovação em produtos nacionais. 

O cenário de pequeno destaque mundial em inovação pode ser explicado também 

pela figura 02, que fornece dados sobre investimentos em P&D entre 2000 e 2010. Nota-se 

que os investimentos totais em pesquisa e desenvolvimento, tanto públicos quanto privados, 

pouco avançaram nos últimos anos. 
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Figura 02: investimento nacionais em P&D como percentual do PIB entre 2000 e 2010 

Fonte: BRASIL (2016)  

Em Tidd, Bessant e Pavitt (2008), encontra-se que o fator inovação seria “o motor da 

economia moderna, transformando ideias e conhecimento em produtos e serviços”. É possível 

concluir, portanto, que o Brasil não vem evoluindo em uma das principais vias do 

desenvolvimento da economia nacional, mantendo-se refém do desempenho de negociações 

de “commodities
1
” e produtos de baixo valor agregado. 

Contudo, a descoberta do pré-sal mostrou-se uma excelente oportunidade para 

injeção de recursos no setor de óleo e gás. A figura 03 traz perspectivas de investimentos na 

economia nacional até 2018 e destaca o protagonismo da indústria do petróleo no Brasil. 

  
Figura 03: Perspectiva de investimento em setores da indústria no Brasil.  

Fonte: BRASIL (2015) 

                                                 

1
 commodities: termo em inglês frequentemente empregado para produtos utilizados em escala que 

funcionam como matéria-prima e podem ser estocados sem perda de qualidade, como café, soja, petróleo, entre 

outros. 
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O setor de petróleo e gás é apontado no documento “Perspectivas do Investimento 

2015-2018 e Panoramas Setoriais” do BNDES (2015) como um dos setores que terão o “papel 

de impulsionar os investimentos da economia” pelos próximos anos. 

É neste contexto que este trabalho foi elaborado. Dada a condição favorável e 

justificável para investimentos na indústria de petróleo e gás, quais métodos possui o 

engenheiro mecânico que o auxiliem no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias de 

sucesso neste ramo? 

1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA E QUESTÃO DE PESQUISA 

Um dos grandes desafios da indústria de óleo e gás “offshore”
2
 é garantir a 

qualidade de interface entre dois equipamentos por onde passa o fluido de produção ou entre 

um equipamento e um determinado tipo de tubulação. As conexões devem ser feitas de tal 

forma que sejam facilmente instaladas, com o uso do menor número de ferramentas, e que 

garantam vedação perfeita, ou seja, impeçam qualquer vazamento para o oceano. Para 

cumprir tais requisitos, existem os conectores. 

A instalação de um conector é feita através de ação hidráulica. Linhas hidráulicas 

vindas da embarcação de operação, situada na superfície do oceano, são capazes de fornecer 

pressão para os equipamentos no fundo do mar. Uma vez que o conector é devidamente 

assentado em uma terminação de tubulação, que é chamada de “hub”
3
, com interface 

compatível com modelo do conector, o sistema de travamento hidráulico é acionado para que 

a instalação seja devidamente concluída, sem o uso de qualquer ferramenta mecânica ou 

fixadores. 

Para desfazer essa conexão e retirar o equipamento para substituição, inspeção ou 

manutenção, o mecanismo de destravamento funciona da mesma forma que o de travamento, 

sendo feito por ação hidráulica. Porém, em caso de falha do destravamento hidráulico, é 

desejável que o conector tenha alguma forma emergencial de destravamento para garantir que 

uma conexão seja desfeita. Pois, ao contrário do caso de falha no sistema de travamento, o 

equipamento com falha no sistema de destravamento pode estar impossibilitado de retornar a 

                                                 
2
 offshore: termo em inglês utilizado para definir operações em alto mar 

3
  hub: termo em inglês utilizado como nomenclatura para terminação de tubulação 
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superfície para reparos, uma vez que está conectado com outros equipamentos no fundo do 

mar. 

Figura 04: (1) conector na posição destravada; (2) conector na posição travada 

Fonte:  Reel Power OG (2016) 

Este estudo tem como objetivo aplicar os conceitos de desenvolvimento de produtos 

para desenvolver um dispositivo de destravamento mecânico que seja operável por um 

veículo submarino operado remotamente, conhecido como ROV (do inglês Remotely 

Operated Vehicle). 

O desenvolvimento de um equipamento auxiliar de destravamento do conector surge 

como demanda da operação descrita e será o objeto desta pesquisa, que se guiou por algumas 

questões: 

● a partir de quais métodos o engenheiro mecânico é capaz de gerenciar o 

desenvolvimento de um novo produto? 

● quais as delimitações que o objeto de estudo apresenta aos métodos encontrados? 
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● quais adaptações dos métodos são cabíveis para suas aplicações dadas as 

delimitações impostas pelo objeto de estudo? 

1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 

A primeira das questões propostas para esta pesquisa tem como resposta o PDP e 

serviu como base para a definição dos objetivos deste trabalho. Primeiramente, este estudo 

busca analisar a aplicabilidade do modelo de desenvolvimento de produtos proposto por 

Rozenfeld et al. (2006) no projeto do sistema de destravamento mecânico. Para tal, foi 

estudado o desenvolvimento de um sistema de destravamento mecânico de conectores 

“subsea”
4
, utilizados em operações “offshore”. 

A partir disso, foram traçados alguns objetivos específicos: 

● levantar e analisar a literatura relevante sobre a gestão do PDP; 

● levantar e analisar os componentes do sistema de destravamento mecânico; 

● adaptar, a partir do modelo de referência de Rozenfeld et al. (2006), um modelo que 

seja adequado ao desenvolvimento de produtos que surgem de uma demanda interna 

da empresa. 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A primeira delimitação da pesquisa apresenta-se pelo projeto. A construção de um 

mecanismo auxiliar de destravamento de conectores surge como um “deliverable”
5
 de um 

projeto principal: a conexão entre equipamentos “subsea”. A figura 04 mostra uma estrutura 

analítica de trabalho genérica para melhor visualização da localização da entrega do projeto 

da ferramenta proposta dentro do projeto principal. 

  

                                                 
4
 subsea: termo em inglês que significa abaixo do nível d’água. No contexto deste texto é empregado para 

caracterizar atividades que acontecem no fundo do oceano.  

5
 deliverable: termo em inglês utilizado para denominar entregas previstas nas etapas de um projeto. 
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Figura 05: estrutura analítica de projeto genérica.  

Fonte: elaborada pelo autor 

Portanto, é a partir dos riscos inerentes ao projeto principal que surge a necessidade 

de se desenvolver um novo produto. 

A segunda delimitação desta pesquisa é consequência da primeira. O cliente que 

demanda o novo produto é a própria empresa que irá desenvolvê-lo, portanto não é levada em 

consideração uma série de fatores mercadológicos ao longo de todo o ciclo de vida do 

mecanismo projetado. 

O escopo deste trabalho consiste na adaptação de um modelo de referência de 

desenvolvimento de produtos de modo que se encontre um formato que esteja adequado às 

delimitações de projeto apresentadas. Para tal, o modelo de referência de PDP de Rozenfeld et 

al. (2006) foi utilizado como principal ferramenta no desenvolvimento do produto alvo deste 

estudo.  

Todavia, a pesquisa realizada, assim como os resultados obtidos, não pretende 

validar o modelo proposto para aplicações práticas. 

1.5 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Este estudo foi estruturado basicamente por duas abordagens, teórica e empírica, que 

atuam conjuntamente buscando alcançar resultados da pesquisa. A revisão da literatura foi 

base para que se concretizasse conhecimento necessário para aplicação do método de 

desenvolvimento de produtos. 

● abordagem teórica: levantamento de literatura referente a temas que sejam 

pertinentes à compreensão pesquisa, sendo englobados pontos relacionados ao 

desenvolvimento de novos produtos, bem como concretização de conceitos 

amplamente discutidos, como processo e projeto; 
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● abordagem empírica: será realizada através do estudo de caso, que por sua vez será 

feita a partir do acompanhamento do desenvolvimento de um novo produto 

tecnológico, identificando as práticas da empresa escolhida. 

A pesquisa propõe realizar uma análise de aplicabilidade de um modelo de referência 

de desenvolvimento de produtos para um sistema de destravamento mecânico de conectores 

“subsea”, comparando as fases e atividades propostas com as que estariam mais alinhadas ao 

melhor desempenho do PDP do objeto de pesquisa. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente estudo, baseado em uma vertente teórica e outra empírica, está disposto 

por 5 capítulos:  

● O capítulo introdutório aborda os contextos geográfico e temporal que limitam a 

pesquisa, bem como os objetivos buscados pelos autores, a metodologia utilizada 

neste trabalho e a importância do domínio do objeto de estudo como competência ao 

engenheiro mecânico; 

● A fundamentação teórica está alicerçada na estrutura conceitual apresentada em 

Rozenfeld et al. (2006) e por outras produções acadêmicas. Com base nos conceitos 

apresentados por esses autores, foram definidas as atividades descritas no 

desenvolvimento deste projeto; 

● Na etapa de desenvolvimento são trazidas as características do sistema de 

destravamento mecânico e a aplicação das fases e atividades, como definidas por 

Rozenfeld et al. (2006), do processo de desenvolvimento de produtos; 

● O quarto capítulo aborda a análise dos dados colhidos no capítulo anterior; 

● Finalmente, o quinto capítulo apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De forma a contextualizar o modelo proposto neste trabalho, será montada uma base 

teórica neste capítulo. A fundamentação parte de estudos consolidados nas principais áreas 

que envolvem o processo de desenvolvimento de produtos, enfatizando a evolução das 

definições dos principais conceitos abordados e como novas ferramentas foram sendo 

incorporadas até a proposta do modelo de Rozenfeld et al. (2006). 

Antes de iniciar a discussão sobre o PDP, é importante definir alguns conceitos-

chave que facilitarão o entendimento dos demais conceitos abordados ao longo do trabalho. 

2.1 CONCEITOS-CHAVE 

Dada a grande quantidade de definições para os termos processo e projeto, faz-se 

necessário descrever e discutir aquelas que serão adotadas nos capítulos subsequentes, com 

base no levantamento realizado da literatura pertinente, sem pretender classificar ou 

determinar se é a melhor definição encontrada na literatura. 

2.1.1 Processo 

O termo processo é definido pela norma NBR ISO 9001:2008 (ABNT, 2008) como 

um conjunto de atividades interligadas “que usa recursos e que é gerenciada de forma a 

possibilitar a transformação de entradas em saídas”. 

Ao longo do tempo, a abordagem por processos tem sido base para utilização de 

metodologias de gestão de negócios nas organizações e foi intensificada a partir do final dos 

anos 1980 (BARBALHO, 2006). Chum (2010) destaca a gestão dos processos de negócios, 

que caracterizam a atuação da empresa e que são suportados por outros processos internos, 

resultando no produto ou serviço que é recebido pelo cliente. No contexto do 

desenvolvimento de produtos, Rozenfeld et al. (2006) entendem processo como o grupo de 

atividades organizadas entre si que visa produzir um bem ou serviço para um tipo específico 

de cliente (interno ou externo à empresa). 

Dentro dessas classificações, conclui-se que o processo de desenvolvimento de 

produtos é um processo de negócio, que se localiza justamente na interface entre uma empresa 

e o mercado. 
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2.1.2 Projeto 

Nos últimos anos o conceito de projeto tem sido atualizado e aprimorado para 

concretizar um entendimento uniforme nas organizações que se utilizam desta forma de 

trabalho. A figura 05 apresenta algumas definições para projeto encontradas na literatura de 

diferentes épocas. 

Figura 06: definições de projetos 

Fonte: (CARVALHO; RABECHINI JR, 2011) 

Heldman (2015) conclui que projetos são de natureza temporária, com datas de início 

e término bem definidas, e que criam um resultado único, ou seja, entregam um produto ou 

serviço exclusivos quando as metas e objetivos tiverem sido atingidos e aprovados por suas 

partes interessadas. 

2.2 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

Após a Primeira Guerra Mundial, o surgimento de novos artefatos de manufatura, a 

influência das ideias de Henry Ford e os princípios da administração científica de Frederik 

Taylor impulsionaram uma forte evolução da produção artesanal. Neste período, pode-se dizer 

que surge a concepção tradicional do desenvolvimento de produtos, que busca maior 

eficiência nos processos organizacionais através da especialização e divisão de tarefas entre 

diferentes áreas funcionais em uma empresa (CHUM, 2010; SILVA, 2001). Esta primeira 

percepção recebeu o nome de Desenvolvimento de Produtos Sequencial ou Engenharia 

Sequencial (ROZENFELD et al., 2006). 

Rozenfeld et al. (2006) argumenta que esta visão tradicional do DP possui limitações 

se experimentada atualmente e apresenta as seguintes características: 
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● não há visão sistêmica do processo, o que agrava o isolamento das áreas de P&D e de 

DP, já existente por estas apresentarem cultura, linguagem e compreensão dos 

problemas próprias; 

● existem barreiras organizacionais e de comunicação significativas entre essas áreas e 

o restante da organização; 

● predomina a hierarquia e linearidade no fluxo de informações e das atividades entre 

P&D, Engenharia do Produto e de Processo, Produção, Vendas, Assistência Técnica, 

etc., que são vistas como sequenciais e sem que uma interaja com as demais; 

● os fornecedores eram envolvidos apenas nas fases finais do desenvolvimento, com a 

organização procurando ser excessivamente auto-suficiente; 

● as atividades de P&D e de DP eram consideradas como um conjunto de atividades de 

risco e, portanto, de difícil mensuração e controle. Assim, na área havia uma forte 

resistência a controles e à contabilidade de custos e análise do retorno de 

investimentos; 

● os profissionais da área eram especializados, valorizando o aprofundamento e 

isolamento do conhecimento. 

Nos períodos de alta da produção em massa, essas deficiências não eram tão 

prejudiciais como a partir do momento em que o ciclo de vida dos produtos foi sendo 

reduzido. Com os avanços tecnológicos e aumento da competitividade, novas metodologias 

de projeto foram surgindo com intuito de melhorar a eficiência do DP (CHUM, 2010). 

A partir do final dos anos 1980 outras abordagens do desenvolvimento de produtos 

aparecem, transformando o formato mecanicista de produção através da implantação de 

estruturas e formas de trabalho mais flexíveis, com maior integração entre equipes e 

simultaneidade na execução de atividades (ANDRADE; FERNANDES; NANTES, 2010). O 

movimento chamado de Engenharia Simultânea destaca-se no surgimento da concepção 

moderna do DP e suas principais contribuições, segundo Rozenfeld et al. (2006), foram: 

● utilização de equipes multifuncionais de projeto, sob a coordenação de um gerente de 

projeto que tinha mais autonomia e poder de decisão; 

● adoção da estrutura matricial forte, ampliando a integração entre as áreas, realizando 

atividades simultâneas e, incluindo a participação de clientes e fornecedores no 

processo de desenvolvimento; 
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● utilização de técnicas sistemáticas de projeto, como o Desenvolvimento da Função 

de Qualidade (matriz QFD), matriz de seleção de Pugh, a Análise dos Modos de 

Falha e Seus Efeitos (FMEA) e Análise de Valor. 

A figura 06 apresenta uma comparação entre a Engenharia Simultânea e a 

Engenharia Sequencial em termos do tempo de produção. 

 
Figura 07: tempo de produção com engenharia sequencial e engenharia simultânea.  

Fonte: (YAZDANI; HOLMES, 1999) 

Nota-se que os processos diferenciam-se pela redução de tempo final, ocasionada 

pela maior interação entre equipes, o que permite simultaneidade de execução de atividades. 

Assim, o processo de desenvolvimento de produtos torna-se mais complexo e ferramentas de 

gestão e de projetos passam a ser cada vez mais incorporadas para sustentar produtos 

inovadores de ciclos de vida cada vez menores. 

Chum (2010) ainda levanta que nos anos 1990 novas abordagens para o PDP 

surgiram focadas nos processos de negócios, possibilitando a integração entre áreas da 

organização, inclusive o alinhamento entre as atividades do desenvolvimento de produtos com 

a estratégia do negócio da empresa. 

Pugh (1990) apresenta a seguinte definição para o PDP: 

“(...) é atividade sistemática necessária, da identificação de 

necessidades de mercado/usuário até a venda do produto que atenda 

com êxito àquela necessidade - uma atividade que abrange produto, 

processo, pessoas e organização.” 
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Essa definição nasce de estudos sobre projetos de engenharia e contempla o que 

Pugh (1990) chama de projeto parcial e projeto total. O primeiro seria a abordagem dada à 

integração entre diferentes áreas de engenharia em um projeto técnico de um novo produto, 

enquanto o segundo seria um processo vinculado à identificação, projeto e atendimento das 

necessidades de mercado (BARBALHO, 2006).  

Uma característica do PDP, apresentada também por Pugh (1990), aponta que o 

processo deve ser estruturado em um grupo principal de atividades ou um fluxo de projeto 

principal, enquanto Prasad (1996) indica que os fluxos principais do PDP seriam: missão, 

planejamento, projeto, processo, produção, manufatura e entrega/serviços. 

Clark e Fujimoto (1991) sugerem a seguinte definição para o processo de 

desenvolvimento de produtos: 

“é o processo pelo qual uma organização transforma dados sobre 

oportunidades de mercado e possibilidades técnicas em informações 

de valor para a produção comercial.” 

Essa definição do PDP realça o fato de, para dados de entrada provenientes de 

mercado e tecnologias, seus resultados serem informações, contrapondo a visão da 

manufatura, que tem bens e/ou serviços como insumos. Nota-se que Clark e Fujimoto (1991) 

sugerem que, além das variáveis mercadológicas apontadas por Pugh (1990), o PDP também 

necessita analisar a tecnologia disponível. 

Cooper (1993) apoia-se em seu conceito de revisão de fases (do inglês “stage-

gates”) e aborda o PDP como “processo pensado para orientar um projeto de novo produto do 

estágio de ideias até depois do seu lançamento”. Segundo Barbalho (2006) esta definição 

pode ser compreendida como um escopo temporal para o PDP, ou seja, a divisão do projeto 

do novo produto em fases que devem ser avaliadas conforme são concluídas. 

Na figura 07 os estágios correspondem às fases ou atividades do PDP, enquanto os 

“gates” representam as avaliações às quais os estágios serão submetidos para que se aprove a 

sequência do processo.  

 
Figura 08: modelo stage gates de Cooper (1993) 

Fonte: COOPER (1993) 
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Outro ponto fundamental na definição de Cooper (1993) é a conclusão de que a 

gestão do desenvolvimento do produto persiste por todo o ciclo de vida do produto. Este 

pensamento é verificado na definição de Chrissis et al. (2003), que incluem a relação com 

“stakeholders” como ponto focal do PDP. 

“(...) uma abordagem sistemática que busca colaboração de 

stakeholders relevantes ao longo da vida do produto para satisfazer 

necessidades dos consumidores, expectativas e requisitos.” 

Portanto, se o PDP estava focado na elaboração de um conjunto de informações 

sobre especificações de um produto, agora seu escopo é mais abrangente ao focar na 

integração das áreas da organização e sua cadeia de suprimentos. Segundo Rozenfeld et al. 

(2006), conforme apresentado no capítulo 1 deste trabalho, o processo de desenvolvimento de 

produtos consiste em um conjunto de atividades por meio das quais se busca chegar às 

especificações de projeto de um produto, partindo das informações de estratégia competitiva 

da empresa e requisitando conhecimento das necessidades do mercado e possibilidades e 

restrições tecnológicas da organização. 

Com base nas definições dos autores citados, Barbalho (2006, p.38) conclui que o 

PDP pode ser entendido como: 

● um processo que transforma informações de mercado e tecnologia em produtos que 

atendam às demandas dos consumidores e satisfaçam os “stakeholders”; 

● um processo cujo resultado é constituído por informações para produção comercial 

do produto; 

● um processo no qual há fases interligadas por decisões que direcionam o fluxo de 

atividades a serem realizadas em cada projeto; 

● um processo cujo escopo temporal é delimitado pelo ciclo de vida de um produto; 

● um processo no qual um grande conjunto de atores organizacionais interage para a 

realização das atividades que o caracterizam; 

● um processo operacionalizado através de projetos; 

● um processo que comporta um conjunto de atividades centrais sem as quais não é 

possível projetar um novo produto; 

● um processo no qual ocorrem ciclos de interação entre atividades de fluxos distintos. 

Em decorrência dessas abordagens e da importância do desenvolvimento de 

produtos, o PDP evoluiu e estruturou-se como um processo de negócio, sendo utilizado e 

adaptado em organizações através de modelos de referência. 
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2.2.1 Modelos de referência 

Modelos de referência, compostos de métodos, diretrizes e critérios de decisão, 

podem ser entendidos como um guia no PDP na busca pelo sucesso de novos produtos 

(CAMPOS; RIBEIRO, 2011). Inúmeros autores representam o processo de desenvolvimento 

de novos produtos por meio dos modelos que estruturam as fases, atividades, metodologias, 

técnicas e ferramentas de projeto utilizadas ao longo do ciclo de vida do produto. Apesar de 

existirem diversos processos de desenvolvimento de produtos que apresentam fases e 

atividades distintas, suportadas por seus respectivos modelos referenciais, há muitos casos em 

que semelhanças são encontradas (CHUM, 2010). 

Chum (2010) faz um levantamento sobre as fases e suas características de alguns 

modelos consagrados, apresentados no quadro 01: 

Autores Fases Objetivos 

Clark & 

Wheelwright 

(1992) 

Desenvolvimento 

do conceito: 
definição da estrutura do produto 

Planejamento do 

produto: 

avaliação das oportunidades do mercado e restrições 

técnicas 

Engenharia do 

produto e processo: 
criação de protótipos e ferramentas de apoio à produção 

Produção piloto e 

aumento da 

produção: 

avaliação da capacidade do processo de manufatura, 

iniciando com produção de lotes de teste e aumento 

progressivo do volume de produção 

Cooper 

(1993) 

Avaliação 

preliminar: 

definição do escopo do projeto, através do levantamento 

das necessidades 

Detalhamento da 

idéia: 

definição do produto e avaliação da viabilidade do 

negócio 

Desenvolvimento: 

execução do desenvolvimento da ideia, definição do 

processo de fabricação, dos planos de marketing, de 

lançamento, de manufatura e de testes 

Validação e testes: validação do novo produto e do processo 

Lançamento no 

mercado: 

produção do produto e comercialização com aumentos 

progressivos do volume de produção 

Ulrich e 

Eppinger 

(1995) 

Desenvolvimento 

do conceito: 

identificação das necessidades do mercado alvo, 

elaboração, avaliação e seleção de propostas para as 

alternativas conceituais (especificações técnicas e 

financeiras) dos produtos 
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Projeto dos 

sistemas do 

produto: 

definição da estrutura do produto e sua decomposição em 

subsistemas e componentes (geometria e especificações 

funcionais de cada subsistema do produto e diagrama de 

fluxo preliminar para o processo de montagem final) 

Projeto detalhado 

do produto: 

especificação de materiais e tolerâncias de todas as peças 

do produto, identificação das peças padronizadas para 

aquisição com fornecedores, elaboração de plano de 

processo e projeto de ferramentas necessárias para 

produção das peças, quando requerido (podendo usar 

recursos computacionais) e, finalmente análise dos custos 

de produção e do desempenho do projeto 

Teste e 

refinamento: 

construção e avaliação de múltiplas versões de pré-

produção do produto (protótipos construídos a partir de 

peças com a mesma geometria e propriedades dos 

materiais planejados para a versão final do produto), além 

disso, avaliação do desempenho e durabilidade a partir 

dos protótipos a fim de identificar possíveis alterações no 

produto final 

Início da produção: 

produção do produto através do sistema de produção bem 

definido, objetivando treinamentos dos operadores e 

resolver problemas emergentes no processo de produção. 

Aumento progressivo da produção até alcançar volume 

adequado para o lançamento do produto 

Quadro 01: Fases do desenvolvimento do produto segundo principais autores 

Fonte: CHUM (2010) 

Verifica-se, portanto, a existência de diversas propostas de sequências de fases e 

atividades para o processo de desenvolvimento de produtos. Dentre os modelos de referências 

vistos, nota-se que a maioria prescreve a aplicação dos processos de maneira sequencial, de 

forma que, quando feita gradualmente e com segurança por uma organização, torna-se 

possível padronizar práticas a nível institucional (SILVEIRA, 2008).  

Então, pode-se concluir que a análise de diferentes metodologias de PDP é necessária 

para que todo o processo esteja alinhado com as missões e estratégias de uma empresa. Assim 

é possível utilizar-se das melhores ferramentas e estratégias para o gerenciamento do 

desenvolvimento de produtos (BERSANETTI; CARVALHO; BUSCAT, 2011 apud 

THOMAS; MULLALY, 2007). 

Para o desenvolvimento deste trabalho, os autores se basearam no modelo 

apresentado por Rozenfeld et al. (2006), que encontra-se descrito de forma geral no próximo 

item. 
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2.2.2 Modelo de referência de Rozenfeld et al. (2006) 

O modelo de Rozenfeld et al. (2006) descreve o PDP de uma forma abrangente, 

servindo de base para organizações desenvolverem seus próprios métodos. Sua divisão é feita 

em macrofases: pré-desenvolvimento, desenvolvimento e pós-desenvolvimento. Estas, por 

sua vez, são também particionadas entre fases e atividades, conforme mostra a figura 08. 

 

 
Figura 09: modelo de Rozenfeld et al. (2006) 

Fonte: ROZENFELD et al. (2006) 

Os limitantes entre fases e macrofases são os resultados esperados em cada etapa, 

que, uma vez concluídos, determinam até que estágio o projeto evoluiu. O método “stage-

gates” de Cooper (1993) é verificado no modelo de Rozenfeld et al. (2006) de gestão do PDP 

no momento em que é necessária a tomada de decisão à respeito dos resultado apresentados 

para validar a evolução de uma fase para outra. Os “gates” são capazes de garantir que as 

entregas de cada etapa foram bem sucedidas, mantendo, assim, um controle de qualidade do 

processo. 

A macrofase de Pré-desenvolvimento objetiva o alinhamento com o planejamento 

estratégico da empresa. Durante a macrofase de Desenvolvimento são abordadas as 

características tecnológicas correspondentes a definição dos aspectos do produto, além de seu 

processo de produção e de inserção e desempenho no mercado. Por fim, a macrofase de Pós-

desenvolvimento tem a finalidade de prover o monitoramento da performance do produto 

desde seu lançamento no mercado até o momento de sua retirada (ROZENFELD et al., 2006). 
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As fases que compõem cada uma das 3 macrofases descritas e seus objetivos são 

apresentadas no quadro 02. 

Fases Objetivo Geral da Fase 

Pré-desenvolvimento 

Planejamento 

Estratégico de 

Produtos 

Obter um plano contendo o portfólio de produtos da empresa a partir do 

Plano Estratégico da Unidade de Negócios, ou seja, uma lista 

descrevendo a linha de produtos da empresa e os projetos que serão 

desenvolvidos. 

Planejamento do 

Projeto 

Realizar o planejamento macro de um dos projetos de novo produto 

planejados no portfólio. O planejamento do projeto compreende os 

esforços no sentido de identificar todas as atividades, recursos e a 

melhor forma de integrá-los para que o projeto siga em frente com o 

mínimo de erros. O resultado é o plano de projeto do produto, que 

compreende informações relevantes para a execução do projeto. 

Desenvolvimento 

Projeto 

Informacional 

Desenvolver um conjunto de especificações-meta do produto da forma 

mais completa possível a partir das informações levantadas no 

planejamento e em outras fontes. 

Projeto Conceitual 
Compreende a busca, criação, representação e seleção de soluções para 

o problema do projeto 

Projeto Detalhado 
Desenvolver e finalizar todas as especificações do produto, para então 

serem encaminhadas à manufatura e às outras fases do desenvolvimento. 

Preparação da 

Produção do 

Produto 

Engloba a produção do lote piloto, a definição dos processos de 

produção e manutenção. Trata de atividades da cadeia de suprimentos 

interna. 

Lançamento do 

Produto 

Colocar o produto no mercado, envolvendo o desenho dos processos de 

venda e distribuição, atendimento ao cliente e assistência técnica e as 

campanhas de marketing, ou seja, as atividades da cadeia de 

suprimentos relacionadas à colocação do produto no mercado. 

Pós-desenvolvimento 

Acompanhar 

Produto e Processo 

Tratamento de informações, exigindo uma sistemática bem estruturada 

para que os profissionais envolvidos possam lidar com as diferentes 

fontes de informação, que serão externas e internas à empresa e os 

sistemas e procedimentos envolvidos. Essa fase lida com os problemas 

relacionados ao produtos, e as informações geradas devem ser incluídas 

nas atividades de análise do desempenho do produto. 

Descontinuar 

Produto no 

Mercado 

Cumprir um plano pré-definido para a descontinuidade do produto. A 

produção é descontinuada quando o produto não apresenta mais 

vantagens e importância do ponto de vista econômico ou estratégico. 

Alguns sinais do fim de vida do produto: declínio das vendas, redução 

na margem de lucro, perda de participação no mercado ou uma 

combinação desses três fatores. 

Quadro 02: objetivos das fases 

Fonte: (MORETTI, 2012)  
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3 DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente apresentam-se as principais características do sistema de destravamento 

mecânico de conectores “subsea”, como componentes e princípio de funcionamento. Em 

seguida, este estudo discorre sobre a evolução do projeto para cada fase do modelo de 

referência de Rozenfeld et al. (2006), apontando as principais saídas de cada fase, além dos 

motivos para as adaptações do novo modelo que será tema do capítulo seguinte. 

3.1 O MECANISMO DE DESTRAVAMENTO MECÂNICO 

O mecanismo de destravamento mecânico de conectores de equipamentos subsea 

deve ser capaz de fornecer às hastes de destravamento do conector uma força suficientemente 

grande para que o pistão do conector, como o usado como exemplo na Figura 04, se mova e 

promova o destravamento do conector em caso de falha do sistema hidráulico de 

destravamento. 

Este produto seria desenvolvido como parte do projeto de equipamentos submarinos 

que utilizam deste tipo de conectores para realizar interface com outros equipamentos 

presentes no arranjo de processamento submarino. Entretanto, pode ser considerado como um 

projeto de desenvolvimento de produto individual. Pois cabem a ele muitos dos conceitos 

gerais de desenvolvimento de produtos estudados na literatura referente ao assunto. 

3.2 APLICAÇÃO DO MODELO DE ROZENFELD: PRÉ-DESENVOLVIMENTO 

3.2.1 Planejamento Estratégico do Produto 

O objetivo desta fase é obter um plano contendo o portfólio de produtos da empresa a 

partir do Plano Estratégico da Unidade de Negócios, ou seja, uma lista descrevendo a linha de 

produtos da empresa e os projetos que serão desenvolvidos. Entretanto, o dispositivo de 

destravamento mecânico de conectores trata-se de uma venda casada com o produto principal. 

O dispositivo de destravamento é uma ferramenta de intervenção do equipamento principal. 

Portanto, o planejamento estratégico do produto se faz necessário somente para o 

equipamento em si. Este deve estar de acordo com a estratégia da empresa fabricante perante 

o mercado. 

Desta forma, esta fase não se aplica ao desenvolvimento da ferramenta de 

destravamento mecânico. 



35 

 

3.2.2 Planejamento do Projeto 

Realizar o planejamento macro de um dos projetos de novos produtos planejados no 

portfólio. O planejamento do projeto compreende os esforços no sentido de identificar todas 

as atividades, recursos e a melhor forma de integrá-los para que o projeto siga em frente com 

o mínimo de erros. O resultado é o plano de projeto do produto, que compreende informações 

relevantes para a execução do projeto.  

O plano do projeto contém uma série de documentos dos quais foram explorados 

neste trabalho: lista de atividades, análise de riscos e cronograma. 

A lista de atividades aborda a relação entre todos os envolvidos e seus níveis de 

participação ao longo do projeto. Esta atividade encontra-se no Apêndice A. 

Uma relação de riscos envolvidos ao longo do processo de desenvolvimento do 

produto também foi levantada e encontra-se no Apêndice B. 

O cronograma de atividades revisado após a análise de riscos encontra-se 

detalhadamente no Apêndice C. 

3.3 APLICAÇÃO DO MODELO DE ROZENFELD: DESENVOLVIMENTO 

3.3.1 Projeto Informacional 

Como visto no modelo de GDP de Rozenfeld et al (2006), o Projeto Informacional 

tem como objetivo a identificação e o correto tratamento das necessidades dos clientes e, 

dessa forma, obtém-se as “especificações-meta”. A ferramenta sugerida por Rozenfeld (2016) 

em seu modelo de GDP para a “conversão da voz do cliente em características técnicas a 

serem alcançadas no Desenvolvimento do Produto” é a Matriz de Desdobramento da Função 

Qualidade, também chamada de Matriz QFD (Quality Function Deployment) que será usada 

neste estudo com o intuito de gerar um Documento de Homologação de Especificações Meta 

do Produto. 

A primeira tarefa a ser executada para o Projeto Informacional do produto deste 

estudo é a de revisão do escopo do projeto. Nessa atividade, é necessária uma análise do 

problema ao qual o produto deverá solucionar. No caso da Ferramenta de Destravamento 

Mecânico, concluiu-se que o problema a ser solucionado é: “fornecer uma alternativa eficaz 

ao destravamento hidráulico dos Conectores Subsea”. Portanto, a constatação do sucesso do 

produto é dada pelo evento de, em caso de falha do destravamento hidráulico do conector de 
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determinado equipamento, que o sistema de destravamento mecânico seja capaz de efetuar a 

operação de destravamento e o equipamento possa ser retirado do sistema submarino de 

produção. 

Cabe também, na revisão e avaliação do escopo do projeto, uma análise das 

tecnologias disponíveis e necessárias para o desenvolvimento, fabricação e montagem do 

produto. Como provavelmente a Ferramenta de Destravamento Mecânico será operada por 

um Veículo Submarino Remotamente Operado (em inglês, Remotely Operated Underwater 

Vehicle), também conhecido como ROV, é interessante se fazer uma pesquisa de ferramentas 

operadas por ROV’s já utilizadas nos mercados de serviços e produtos submarinos para a 

indústria de óleo e gás subsea. O exemplo na Figura 10 pode ser tomado como referência: 

 
Figura 10: utilização de cilindro de alta tonelagem 

Fonte: Seanic (2017) 

Repara-se na Figura 10 um dispositivo com dois cilindros hidráulicos capazes de 

fornecer determinada força através de linhas hidráulicas. Como ROV’s, muitas vezes, 

possuem um sistema hidráulico acoplado, uma solução previamente sugerida é a de um 

sistema hidráulico, também provido de um ou mais cilindros hidráulicos, linhas hidráulicas e 

uma estrutura com propriedades mecânicas capazes de fornecer às hastes de destravamento 

mecânico do conector a força necessária para destravar o conector. A tecnologia do produto 

em desenvolvimento neste estudo, portanto, assim como do produto da Figura 10, aparenta ser 

possível de ser executada, sem uso de tecnologias inovadoras ou desconhecidas. 
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Ainda na revisão do escopo, deve ser feito o detalhamento do ciclo de vida do 

produto. Como equipamentos submarinos são de difícil acesso, se comparados com plantas de 

processos onshore, como por exemplo, numa refinaria de petróleo e derivados. O fato de 

equipamentos submarinos operarem em profundidades bastante elevadas e, muitas vezes, à 

quilômetros de distância da costa, faz com que o ciclo de vida desses equipamentos seja de 

longo prazo, podendo chegar de 20 a 30 anos de tempo de operação. Portanto a Ferramenta de 

Destravamento Mecânico deverá ter vida útil maior ou igual do equipamento que contenha o 

conector que possa vir a necessitar do destravamento. Entretanto a Ferramenta de 

Destravamento, ao contrário do equipamento ao qual ela foi destinada, não passará por longos 

períodos do seu ciclo de vida nas condições do equipamento. Pois, como ferramenta será 

utilizada apenas em situações de falha de um sistema já existente no conector do 

equipamento, o produto em desenvolvimento estaria boa parte do seu ciclo de vida 

armazenado na embarcação. Devendo estar sujeito a utilização ao longo do tempo de vida do 

equipamento ao qual o conector pertence.  

Foi estabelecido que o tempo de vida útil do produto em estudo deverá ser de 30 

anos. Devendo ser devidamente armazenado e utilizado em situações de falha do sistema de 

destravamento hidráulico. A manutenção do produto não está no escopo deste projeto. 

Durante esse período de 30 anos o produto deverá estar disponível para executar a operação 

de destravamento com o menor risco possível de falha. 

Algumas informações importantes a respeito do funcionamento do produto já foram 

levantadas até esse ponto do estudo. Porém nem todas as informações possíveis foram 

obtidas, assim como as informações não estão organizadas em relação a sua importância no 

funcionamento do produto. Para auxiliar na tarefa de gerar as especificações-meta do produto, 

foi usada nesse estudo a Matriz de Desdobramento da Função Qualidade, ou também 

conhecida como Matriz QFD (Quality Function Deployment). Como já visto anteriormente 

neste estudo, a Matriz QFD é uma ferramenta que tem como objetivo “converter as 

necessidades dos clientes em especificações-meta do produto”.  

Entretanto, este estudo lida com a situação da empresa desenvolvedora do produto 

ser a própria cliente, fazendo que a área das necessidades dos clientes da Matriz QFD seja 

preenchida através de um levantamento de informações dos desenvolvedores do produto, não 

através de uma pesquisa com clientes externos. Outra peculiaridade do estudo é que, como o 

produto é, na verdade, um subproduto de um produto principal da empresa, não há 
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concorrência, portanto a área de Benchmarking Competitivo da Matriz também não será 

usada. 

Portanto, foram feitas algumas adaptações na Matriz QFD apresentada no Modelo de 

GDP de Rozenfeld et al (2006). As regiões de Requisitos do Cliente e Requisitos do Produto 

perdem a necessidade de serem conceitualmente distintas, havendo apenas os Requisitos do 

Produto, a classificação em grau de importância e a quantificação de cada um, e a correlação 

entre os requisitos. Entretanto, a quantificação dos requisitos será abordada posteriormente 

neste estudo, ficando de fora na Matriz QFD. 

 
Figura 11: Matriz QFD adaptada 

Fonte: elaborada pelos autores 

O requisito de limitação de peso se dá pelo limite de peso que um ROV pode 

levantar através de seu braço mecânico. Esse limite de peso pode variar com o modelo e o 

fabricante do ROV. Entretanto esse estudo tomará como exemplo o braço mecânico usado em 

alguns modelos de ROV’s da Oceaneering, o Atlas Hybrid Manupulator, que por sua vez tem 

o limite máximo de içamento de 250 kg em situações mais críticas. 
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Figura 12: Braço Mecânico de ROV Atlas Hybrid Manipulator 

Fonte: Oceaneering (2016) 

A resistência mecânica do produto deve ser garantida através da escolha do material 

e do dimensionamento dos SSC’s do produto. Cálculos e análises deverão validar a resistência 

mecânica do produto. O produto deve suportar seu peso próprio ao ser içado pelo ROV nos 

pontos previstos para manipulação do produto. Assim como deve suportar eventuais forças 

externas moderadas nas partes mais frágeis. Como os cálculos ou análises só podem ser feitos 

após a definição do modelo ou detalhamento do produto, este requisito deve ser 

posteriormente validado após a fase de detalhamento. 

A resistência a corrosão deve ser garantida através da aplicação de revestimento 

anticorrosivo em todas as superfícies expostas do equipamento. Entretanto, esse não é um 

desafio muito grande para uma empresa fabricante de equipamentos submarinos, uma vez que 

as estruturas de equipamentos residentes no leito marinho estão sujeitas a corrosão por longos 

períodos de tempo. No caso do produto em estudo, a exposição a meios corrosivos é 

substancialmente menor que de equipamentos residentes, geralmente revestidos com PTFE 

(politetrafluoretileno). 

O tamanho reduzido também se mostra como requisito, uma vez que este influencia 

em outros aspectos como o peso, a interface com o equipamento no qual se deseja destravar o 

conector. Entretanto, a quantificação deste requisito não será feita. Caberá a Engenharia de 

Produto avaliar este requisito de forma crítica e com uso do bom senso, tomando como base 

experiências anteriores, a funcionalidade do produto e os demais requisitos. 

Para atender o requisito de que o produto em desenvolvimento seja operável por 

ROV, deve-se garantir que a Ferramenta de Destravamento Mecânico tenha manípulos com 

interface ROV. 
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Figura 13: Exemplo de manípulos com interface ROV 

Fonte: Tool Tec LDT 

Para cumprir a finalidade de fornecer às hastes de destravamento do conector a força 

necessária para o destravamento do equipamento, deverá ser acoplada às hastes uma chapa, 

que quando sujeita à força da ferramenta, provocará o movimento necessário para o 

destravamento. A forma de concluir tal tarefa é desenvolvendo um sistema hidráulico que 

forneça ao conector o curso e a força mínima de destravamento. Nesse estudo, estipulamos 

uma força mínima de destravamento de 800 KN e um curso de 100 mm. 

A interface otimizada com o equipamento ao qual o conector pertence se trata de um 

requisito de design, cuja avaliação cabe à Engenharia de Produto, que deverá fazer uma 

análise qualitativa desta interface ao longo da fase do Projeto Detalhado. Portanto este 

requisito não será quantificado. 

A simplificação dos processos de fabricação e montagem também não são requisitos 

que possam vir a ser quantificado, ou seja, neste caso caberá à Engenharia de Produto avaliar 

junto aos responsáveis pelos processos de fabricação e montagem se o produto em 

desenvolvimento apresenta possíveis riscos quanto a esses processos. O produto deve ser 

preferencialmente fabricado e montado apenas com processos e métodos já conhecidos para 

uma empresa fabricante de equipamentos submarinos. 

Abaixo, encontra-se uma tabela, que caracteriza o Documento de Homologação das 

Especificações-Meta. É importante ressalvar que o fato de algumas especificações-meta 

estarem indicadas como não aplicável (indicadas com “NA”) quanto à quantificação do 

requisito, estas especificações-meta são relevantes para o sucesso do produto e devem ser 

avaliadas e atendidas. Porém não cabe quantificá-las na fase do Projeto Informacional. 
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Tabela 02: Documento de Homologação das Especificações-Meta 

Requisito do Produto Quantificação do Requisito 

Leve Massa máxima = 250 kg 

Resistência mecânica NA 

Resistência à corrosão Revestimento de PTFE 

Pequeno NA 

Operável por ROV Manípulo conforme referências de 

interface ROV  

Transferir força de destravamento às hastes de 

destravamento do conector do equipamento 

Força mínima de destravamento = 800 

KN/ Curso mínimo = 100 mm 

Interface otimizada com o equipamento NA 

Fabricação simples NA 

Montagem simples NA 

 

3.3.2 Projeto Conceitual 

Definidas as especificações-meta do produto, nas quais se tem o conhecimento do 

problema ao qual o produto em desenvolvimento pretende solucionar, cabe a etapa do Projeto 

Conceitual, propor a representação e a escolha de soluções para o problema do projeto. 

Apesar de o processo de criação dessas soluções seja livre, ele deve ter como diretrizes as 

especificações-meta definidas na etapa do Projeto Informacional. 

Como visto nas especificações-meta de maior relevância, o produto em 

desenvolvimento deve ser operável por ROV, assim como deve fornecer a força e o 

deslocamento necessários para o destravamento do conector. Sabe-se que muitos ROV 

possuem a eles acoplados, sistemas hidráulicos capazes de transferir, através de um fluido 

hidráulico, determinada pressão por um dispositivo chamado “hot stab”. 

 
Figura 14: hot stab macho e fêmea acoplados 

Fonte: ADC Engineering (2017) 

O Hot Stab é um dispositivo no qual o Hot Stab macho é manipulado por ROV e 

inserido no Hot Stab fêmea e, dessa forma transfere pressão do sistema hidráulico do ROV ao 
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equipamento ao qual o Hot Stab fêmea está instalado. Uma vez que foi identificado que a 

melhor forma de se conseguir a força mecânica para o destravamento de um conector de um 

determinado equipamento localizado no leito marinho é através da transmissão de pressão 

hidráulica do ROV ao produto em desenvolvimento. 

Visto que é possível que o produto tenha um acionamento hidráulico proveniente do 

ROV, cabe identificar que tipo de dispositivo é capaz de fornecer uma força de 900 KN e um 

deslocamento de 120 mm através desse acionamento hidráulico. A melhor forma encontrada 

foi através da utilização de um cilindro hidráulico de alta tonelagem. 

O princípio de solução proposto por este estudo para o desenvolvimento de uma 

Ferramenta de Destravamento de Conectores Subsea é um sistema que interligue um Hot Stab 

a um cilindro hidráulico de alta tonelagem. Abaixo temos um diagrama esquemático onde 

podemos ver como seria a conexão entre eles. 

 
Figura 15: croqui 1 

Fonte: autor 

O funcionamento do modelo funcional proposto se dá através no acionamento das 

linhas hidráulicas (tubos) ligadas ao cilindro. Dada a devida pressão na linha inferior, o pistão 

do cilindro irá se elevar. Já a linha superior, tem como função retrair o pistão do cilindro. O 

hot stab é o responsável pela função de seleção de qual linha será acionada e qual será aberta 

ao ambiente externo. 

A forma que a ferramenta fornece às hastes de destravamento a força e o 

deslocamento necessários faz parte da concepção do projeto do equipamento em si. Entretanto 

abaixo encontram-se dois croquis do cilindro em uma estrutura do equipamento. Na Figura 

16, o cilidro se encontra com o pistão retraído na posição em que ele está apto a acionar o 

destravamento do conector. 
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Figura 16: croqui 2 

Fonte: autor 

Na figura 17, o cilindro é acionado, fazendo com que o pistão aplique uma 

determinada força à placa fixada nas hastes de destravamento, de forma que estas se 

desloquem o curso necessário e destrave o conector do equipamento. 

Figura 17: croqui 3 

Fonte: autor 

Definido o princípio de solução, deve-se iniciar o processo de levantamento de 

SSC’s do produto em desenvolvimento. BOM (lista de componentes) preliminar do produto 

está apresentada na Tabela 03. A necessidade de novos SSC’s pode ser identificada durante a 

fase do Projeto Detalhado, uma vez que o produto não se encontra pronto. 
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Tabela 03: Lista de materiais (BOM) parcial 

ITEM DESCRIÇÃO QT FABRICANTE 
MODELO/ 

NORMA 

1 ESTRUTURA SOLDADA 1 NA 
NA 

2 
CILINDRO HIDRÁULICO DE ALTA 

TONELAGEM 
1 EMPRESA A 

CLRG-1006 

3 HOT STAB 1 EMPRESA B 
DUAL PORT 

4 TUBO OD 3/8"  X ID 0,086" NA INDEFINIDO 
ASTM 

5 CONEXÃO NPT 3/8" 4 INDEFINIDO 
ASTM 

6 ESTOJO 1/2" 4 INDEFINIDO 
ASME 

7 PORCA SEXTAVADA PESADA 4 INDEFINIDO 
ASME 

8 CHAPA DE FIXAÇÃO DO CILINDRO 1 NA 
NA 

 

3.3.3 Projeto Detalhado 

Esta é a fase final deste estudo, uma vez que nela será feita a definição de todos os 

SSC’s do produto. Para cada componente do produto deve-se ter a decisão final se este será 

um item comercial já existente no mercado, ou se será um item desenvolvido e detalhado 

neste estudo.  

Para os itens desenvolvidos, serão apresentados nesta etapa os modelos 

tridimensionais do mesmo, assim como os desenhos de detalhamento de fabricação, 

detalhamento de soldagem e detalhamento de montagem. Os desenhos das peças que seguirão 

neste texto encontram-se detalhados no Apêndice D. Por fim, deve-se apresentar a BOM final 

do produto. 

Ao fim da etapa do Projeto Conceitual, foram definidos os principais SSC’s do 

produto: o cilindro hidráulico de alta tonelagem e o hot stab, ambos são amplamente 

comercializados na indústria de óleo e gás, justificando que este item seja adquirido e não 

fabricado. Além disso, tubos e conexões também podem ser comprados de fornecedores já 

existentes, que já fabricam os mesmos de acordo com as normas internacionais exigidas. 

Entretanto os tubos deverão passar por um processo de dobramento e possivelmente de corte, 

para que estes, juntamente com as conexões, forneçam a pretendida no esquema hidráulico do 

produto já definido na fase do Projeto Conceitual. 
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Na Figura 18, temos um subconjunto do dispositivo de destravamento mecânico. 

Trata-se da estrutura de base e suporte para os componentes principais (o cilindro hidráulico e 

o hot stab). 

Figura 18: estrutura soldada 

Fonte: autores 

O subconjunto do produto mostrado na Figura 18 é um dos itens da BOM parcial 

apresentada no Projeto Conceitual, e definido como “estrutura soldada”. Por não se tratar de 

um item comercial e sim um item especifico deste projeto, este deve ser detalhado para os 

processos necessários para sua fabricação e montagem. Na Tabela 04 temos a BOM do 

subconjunto Estrutura Soldada e na Figura 19 vemos a indicações dos itens de acordo com a 

BOM. 
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Tabela 04: lista de materiais do subconjunto Estrutura Soldada 

ITEM DESCRIÇÃO 
QT 

1 CHAPA DA BASE 13 MM ESP 
1 

2 SOLDAGEM DO MANÍPULO 19 MM DIAM  
1 

3 CHAPA DO MANÍPULO 6 MM ESP 
1 

4 SUPORTE DO HOTSTAB 13 MM ESP 
1 

5 REFORÇO DO SUPORTE 13 MM ESP 
2 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 
Figura 19: indicação dos itens da lista de materiais do subconjunto Estrutura Soldada 

Fonte: elaborado pelos autores 

Outro item da BOM parcial apresentada na Tabela 03 é a “chapa de fixação do 

cilindro, que vai permitir o acoplamento adequado do cilindro na estrutura de forma que 

possibilite uma montagem simples e com baixa adição de peso ao produto. A Figura 20 

apresenta o modelo tridimensional da peça. 
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Figura 20: chapa de fixação do cilindro 

Fonte: autor 

Os demais itens da BOM inicial são itens comerciais, portanto, para estes, não 

haverão desenhos de detalhamento, apenas foram feitos seus modelos tridimensionais para 

que fosse possível concluir o modelo final do produto assim como o desenho da montagem 

final. A Figura 21 apresenta a montagem final do produto. 

 
Figura 21: montagem final do produto 

Fonte: autor 

Na Figura 21 pode-se notar como é feita a fixação do cilindro hidráulico na base do 

produto. Os quatro estojos são enroscados nas roscas presentes na base. Já a chapa de fixação 

do cilindro possui furos passantes, porém com o mesmo centro de furação da chapa de forma 

que a montagem seja garantida. Para isso foi utilizada uma tolerância de posição no 

detalhamento de ambas as peças. Além disso, nota-se que o hot stab teve sua fixação 

garantida também por estojos e porcas. 
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A BOM final da montagem completa do produto está apresentada na Tabela 05. A 

Figura 22 apresenta as indicações de cada item descrito na BOM final do produto. 

Tabela 05: lista de materiais da montagem final do produto 

 
ITEM 

DESCRIÇÃO QT FABRICANTE 
MODELO/ 

NORMA 

1 ESTRUTURA SOLDADA 1 NA NA 

2 
CILINDRO HIDRÁULICO DE ALTA 

TONELAGEM 
1 EMPRESA A CLRG-1006 

3 HOT STAB 1 EMPRESA B DUAL PORT 

4 TUBO OD 3/8"  X ID 0,086" NA EMPRESA C ASTM 

5 CONEXÃO NPT 3/8" 4 EMPRESA D ASTM 

6 ESTOJO 1/2" 4 EMPRESA E ASME 

7 PORCA SEXTAVADA PESADA 1/2" 4 EMPRESA E ASME 

8 CHAPA DE FIXAÇÃO DO CILINDRO 1 NA NA 

9 ESTOJO 3/8" 4 EMPRESA E ASME 

10 PORCA SEXTAVADA PESADA 3/8" 8 EMPRESA E ASME 

 

Figura 22: indicação dos itens da lista de materiais da montagem final do produto 

O Apêndice E faz uma comparação entre as características finais do produto 

desenvolvido e a verificação se este atende a todas as especificações-meta definidas na etapa 

do Projeto Informacional. E com isso, termina a fase de detalhamento do projeto do 

dispositivo de destravamento mecânico. 
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4 ANÁLISE DO ESTUDO 

O presente estudo teve como metodologia, uma abordagem da literatura a respeito de 

processos de desenvolvimento de produtos e também a proposição de uma adaptação dos 

principais modelos ao caso específico para o desenvolvimento de um dispositivo de 

destravamento de conectores de equipamentos subsea.  

Durante a etapa de pesquisa bibliográfica, observou-se um grande numero de 

citações ao modelo de gestão de desenvolvimento de produtos desenvolvido por Rozenfeld et 

al (2006). Além de se tratar de um modelo bastante genérico, podendo ser de grande utilidade 

para o desenvolvimento de qualquer produto, este modelo já leva em consideração grande 

parte dos autores já consagrados anteriores a ele. Portanto, este estudo tomou como sua 

principal referência o modelo de Rozenfeld et al (2006). No entanto outros autores foram 

abordados ao longo desse estudo. 

O objeto de estudo apresenta algumas peculiaridades que fazem com que algumas 

etapas do modelo de desenvolvimento de produtos fossem retiradas do escopo do projeto de 

desenvolvimento de um dispositivo de destravamento mecânico. Na Tabela 05 temos, para 

cada etapa do processo de desenvolvimento de produtos de Rozenfeld et al (2006), um 

resumo do que foi feito para o desenvolvimento do produto usado como objeto de estudo ou 

uma breve explicação de porque algumas das etapas foram desconsideradas neste trabalho. 
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Tabela 06: adaptações do modelo de Rozenfeld et al (2006) 

Pré-

desenvolvimento 

Planejamento 

estratégico do 

produto 

Não aplicável ao estudo, pois o dispositivo de destravamento se 

trata de um produto de suporte, não de um produto do 

portifólio da empresa fabricante. 

Planejamento do 

Projeto 

Aplicado ao estudo. Da fase de planejamento, tem-se como 

resultado o plano do projeto (conjunto de todas as informações 

no sentido de identificar todas as atividades, recursos e a 

melhor forma de integrá-los para que o projeto siga em frente 

com o mínimo de erros). 

Desenvolvimento 

Projeto 

Informacional 

Aplicado ao estudo. Nesta fase foram identificadas, através de 

metodologias adaptadas da literatura de referência, as 

"especificações-meta" do produto (requisitos o a serem 

atingidos para garantir a qualidade do produto). 

Projeto 

Conceitual 

Aplicado ao estudo. Definiu-se nesta etapa quais os princípios 

de soluções necessários para o desenvolvimento do dispositivo 

de destravamento de conectores. Além disso, levantou-se os 

principais componentes do produto. 

Projeto 

Detalhado 

Aplicado ao estudo. A fase de detalhamento tem como 

finalidade gerar todas as informações necessárias para a 

produção dos itens a serem fabricados ou especificações de 

fabricantes já existentes para os itens a serem comprados. Ao 

fim foram apresentados os desenhos detalhados de cada peça a 

ser fabricada e o desenho do conjunto completo e a lista de 

materias, ilustrando a montagem e integração entre os itens do 

produto. 

Preparação da 

produção 

Não aplicável ao estudo, pois não fez parte deste trabalho a 

produção de um protótipo ou exemplar do produto 

desenvolvido. 

Lançamento do 

produto 

Não aplicável ao estudo. Por não ser um produto do portifólio 

da empresa fabricante deste produto, não cabe o estudo de 

lançamento do produto no mercado. 

Pós 

desenvolvimento 

Acompanhar 

produto/ 

processo 

Não aplicável ao estudo, pois não fez parte deste trabalho a 

produção de um protótipo ou exemplar do produto 

desenvolvido. Portanto não seria possível realizar um 

acompanhamento do produto ou de seus processos. 

Descontinuar 

produto 

Não aplicável ao estudo, pois não fez parte deste trabalho a 

produção de um protótipo ou exemplar do produto 

desenvolvido. 
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5 CONCLUSÕES 

Podemos concluir, com base em todas as informações compiladas na Tabela 05, que 

as principais limitações do estudo foram o fato de o produto não ser um dos produtos 

principais, além da limitação de recursos para a produção de um protótipo ou exemplar do 

produto desenvolvido. Por estes motivos, as fases de planejamento estratégico, preparação da 

produção, lançamento do produto, e macro fase de pós-desenvolvimento não foram incluídas. 

No entanto, as demais etapas do processo de desenvolvimento de produtos presente 

no modelo de desenvolvimento de produtos de Rozenfeld et al (2006) foram aprofundadas e 

tiveram grande impacto no planejamento, na organização de ideias e identificação correta do 

problema ao qual o produto desenvolvido se propôs a solucionar. 

O Planejamento do Projeto teve alto impacto positivo no resultado final do estudo, 

principalmente pela organização que este proporcionou ao longo das etapas de 

desenvolvimento do projeto. No entanto, alguns dos documentos que comumente constituem 

o plano do projeto foram dispensados deste estudo, entre eles: o Termo de Abertura do 

Projeto (TAP), a Declaração de Escopo do Projeto (DEP), o Plano de Comunicação do 

Projeto (PCP) e a Estrutura Analítica do Projeto (EAP). 

O Projeto Informacional foi uma fase crucial no desenvolvimento do objeto de 

estudo, pois é nesta etapa que as principais características desejadas no produto são 

identificadas. No entanto, o fato do produto desenvolvido não ser um produto a ser lançado no 

mercado, algumas das etapas, como pesquisas de clientes e concorrentes, não eram aplicáveis 

neste estudo. Este fato pode ser observado na Matriz QFD adaptada na Figura 11. 

O Projeto Conceitual obedeceu em grande parte aos conceitos apresentados no 

modelo tomado como referência, uma vez que este se trata de um processo mais livre, onde o 

maior desafio é a exposição de ideias e a escolha do princípio de funcionamento do produto. 

O fato do produto não apresentar nenhuma tecnologia inovadora em termos de material ou 

processos de fabricação ou montagem faz com que a seleção do conceito final do projeto 

fosse mais simples, sem grandes dificuldades que as especificações-meta. 

Por fim, o Projeto Detalhado também esteve bem alinhado com o que se observou no 

modelo de referência de Rozenfeld et al (2006), já que, com o conceito do produto bem 

definido, coube nesta etapa apenas o detalhamento dos itens restantes e da integração entre 

todos os itens do produto, chegando ao modelo final do produto. 
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7 APÊNDICE A 

Matriz de Responsabilidades 

Código da 
Atividade 

Nome da Atividade 

Agente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Definir o que o agente deste item faz  
(A, C, E, S, T, V) 

1 Definir escopo  T E NA C NA C C NA NA NA 

2 Detalhar ciclo de vida  T E NA C C C C NA NA NA 

3 Identificar requisitos do produto  T E NA C C C C NA NA NA 

4 Definir especificações-meta  T E NA C C C C NA NA NA 

5 Modelar funcionalmente o produto  V E E C C C C NA NA NA 

6 Desenvolver princípios de solução 
para funções 

 V E E C C C C NA NA NA 

7 Desenvolver alternativas de 
solução 

 V E E C C C C NA NA NA 

8 Definir arquitetura do produto  V E E C C C C NA NA NA 

9 Analisar SSC's  V E NA C C C C NA NA NA 

10 Definir fornecedores/ parcerias de 
co-desenvolvimento 

 V E NA NA C NA C NA NA NA 

11 Selecionar melhor alternativa de 
concepção 

 T E NA C C C C NA NA NA 

12 Definir Plano Macro do Processo  T E C C C C C NA NA NA 

13 Criar e detalhar SSC's  V T E C C C C NA NA NA 

14 Decidir comprar ou fazer SSC's  T E NA C C C C NA NA NA 

15 Desenvover fornecedores  V E NA C NA NA C NA NA NA 

16 Planejar Processo de Fabricação e 
Montagem 

 V T NA E C E E NA NA NA 

17 Usinagem das peças da estutura V C NA T C NA NA E NA NA 

18 Soldagem das peças da estrutura V C NA NA C T NA NA E NA 

19 Montagem do produto V C NA NA C NA T NA NA E 
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Agentes 

  Função do Agente 

1 Gerente de Projetos 

2 Engenheiro de Produto 

3 Desenhista Projetista 

4 Engenheiro de Usinagem 

5 Engenheiro de Materiais 

6 Engenheiro de Solda 

7 Egenheiro de Montagem 

8 Técnico de Usinagem 

9 Técnico de Solda 

10 Técnico de Montagem 

 

Legenda 

  A     Analisa 

  C     É consultado 

  E     Executa 

  S     Suplente 

  T     Toma decisões 

  V     Valida 

  NA     Não se aplica 

 

  



14 

 

8 APÊNDICE B 

8.1 ANÁLISE DE RISCOS – FASE 1 

Dados do Projeto 
FASE 1 

Identificação das Fontes de Riscos, Perigos ou Problemas 

Código da 

Atividade 
Atividade 

Duração 

(semanas) 
Tipo 

Título (da Fonte de Risco, Perigo ou Problema associado) e Debate (detalhamento 

em comentários da célula) 

1 Definir escopo 4 FR Escopo mal definido 

2 Detalhar ciclo de vida 2 FR Ciclo de vida mal detalhado 

3 Identificar requisitos do produto 4 FR Falha ao identificar requisitos 

4 Definir especificações-meta 4 FR Falha ao identificar especificações-meta 

5 Modelar funcionalmente o produto 2 FR Modelo funcional não atende as especificações-meta 

6 
Desenvolver princípios de solução para 

funções 
2 FR 

Soluções desenvolvidas são insuficientes 

7 Desenvolver alternativas de solução 1 OP Desenvolver o maior número possível de alternativas 

8 Definir arquitetura do produto 3 FR Falha na definição da arquitetura do produto 

9 Analisar SSC's 2 FR Escolha de SSC mal sucescedida 

10 
Definir fornecedores/ parcerias de co-

desenvolvimento 
2 OP 

Otimização do processo na formação de parcerias 

11 Selecionar melhor alternativa de concepção 1 FR Escolha equivocada da alternativa de concepção 

12 Definir Plano Macro do Processo 5 FR Plano Macro do Processo mal detalhado 

13 Criar e detalhar SSC's 5 FR Erro de detalhamento ou conceito de SSC 

14 Decidir comprar ou fazer SSC's 1 FR Escolha mais custosa para o projeto 

15 Desenvover fornecedores 2 OP Diminuição no custo do projeto com desenvolvimento de fornecedores 

16 
Planejar Processo de Fabricação e 

Montagem 
3 FR Erro de planejamento de Fabricação ou Montagem 

17 Usinagem das peças da estutura 1 PE Erro de usinagem 

18 Soldagem das peças da estrutura 1 FR Erro de Soldagem 

19 Montagem do produto 1 FR Erro de Montagem 
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8.2 ANÁLISE DE RISCOS – FASE 2 

Fase 2 

Análise e Planejamento de Resposta aos Riscos  

Atividade 
Prob 

(%) 
Impacto Risco Estratégia 

Plano de Prevenção, Mitigação ou de Contingência (para 

Riscos) / Plano de Ação (para Problemas) 

Atribuído a 

(responsável) 

1 3 5 Não Tolerável Previnir Maior envolvimento da equipe na atividade 1 

2 3 3 Moderado Mitigar Maior envolvimento da equipe na atividade 1 

3 3 5 Não Tolerável Previnir Maior envolvimento da equipe na atividade 1 

4 4 5 Não Tolerável Previnir Maior envolvimento da equipe na atividade 1 

5 3 3 Moderado Mitigar Atentar ao atendimento das especificações-meta 1 

6 2 4 Moderado Mitigar Maior atenção na fase do Projeto Informacional 1 

7 3 4 Positivo Explorar NA 1 

8 3 5 Não Tolerável Previnir Maior envolvimento da equipe na atividade 2 

9 3 5 Não Tolerável Previnir Atentar ao atendimento das especificações-meta 1 

10 2 2 Positivo Explorar NA 1 

11 4 5 Não Tolerável Previnir Maior envolvimento da equipe na atividade 1 

12 4 5 Não Tolerável Previnir Maior envolvimento da equipe na atividade 1 

13 3 4 Não Tolerável Previnir Maior envolvimento da equipe na atividade 3 

14 3 3 Moderado Mitigar Melhorar análise de viabilidade econômica 1 

15 2 3 Positivo Explorar NA 1 

16 3 4 Não Tolerável Previnir Maior envolvimento da equipe na atividade 1 

17 
4 5 Não Tolerável Previnir 

Atender criteriosamente o detalhamento das peças e aos 

procedimentos 

8 

18 
4 5 Não Tolerável Previnir 

Atender criteriosamente o detalhamento das peças e aos 

procedimentos 

9 

19 2 3 Moderado Mitigar Atender criteriosamente o detalhamento das peças e aos procedimentos 10 
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IMPACTO 

    

   Muito 
Baixo 

Baixo Médio Alto 
Muito 
Alto 

    

       

 

PROBABABILIDADE 

Muito 
Alto 

5 10 15 20 25 
  

 

LEGENDA 

 
Alto 4 8 12 16 20 

   
TOLERÁVEL 

 
Médio 3 6 9 12 15 

   
MODERADO 

 
Baixo 2 4 6 8 10 

   
NÃO TOLERÁVEL 

 

Muito 
Baixo 

1 2 3 4 5 
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9 APÊNDICE C 

Cronograma do projeto de desenvolvimento do sistema de destravamento mecânico 

 
Semanas 

Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Definir escopo 
                                        

Detalhar ciclo de vida 
                                        

Identificar requisitos do 

produto                                         

Definir especificações-meta 
                                        

Modelar funcionalmente o 

produto                                         

Desenvolver princípios de 

solução para funções                                         

Desenvolver alternativas de 

solução                                         

Definir arquitetura do produto 
                                        

Analisar SSC's 
                                        

Definir fornecedores/ parcerias 

de co-desenvolvimento                                         

Selecionar melhor alternativa 

de concepção                                         

Definir Plano Macro do 

Processo                                         

Criar e detalhar SSC's 
                                        

Decidir comprar ou fazer 

SSC's                                         

Desenvover fornecedores 
                                        

Planejar Processo de 

Fabricação e Montagem                                         

Usinagem das peças da 

estutura                                         

Soldagem das peças da 

estrutura                                         

Montagem do produto 
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10 APÊNDICE D 

10.1 ESTRUTURA SOLDADA 
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10.2 CHAPA DA BASE 
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10.3 SOLDAGEM DO MANÍPULO 

 

  



22 

 

10.4 SUPORTE DO HOT STAB 
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10.5 CHAPA DE FIXAÇÃO DO CILINDRO 
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11 APÊNDICE E 

Tabela de verificação de conformidade do produto com as especificações-meta 

Especificações Meta Verificação de conformidade com as 

especificações-meta Requisito do Produto Quantificação do Requisito 

Leve Massa máxima = 250 kg Massa total 165 kg 

Resistência mecânica NA Estrutura de Aço Inox 316 

Resistência à corrosão Revestimento de PTFE Aplicar Revestimento 

Pequeno NA Medidas de envelope no Apêndice D 

Operável por ROV Manípulo conforme referências de interface 

ROV 

Manípulos de geometria adequada para manuseio 

de ROV em duas direções e interface ROV via hot 

stab para sistemas hidráulicos 
Transferir força de destravamento às hastes de 

destravamento do conector do equipamento 
Força mínima de destravamento = 800 KN/ 

Curso mínimo = 100 mm 
Cilindro com força máxima de 900 KN e curso 

máximo de 120 mm do pistão 

Interface otimizada com o equipamento NA Definido no croqui na Figura 16 e na Figura 17 

Fabricação simples NA Processos de fabricação amplamente conhecidos 

na indústria (usinagem, corte, dobramento de 

barras e tubos circulares e soldagem)  

Montagem simples NA Montagem inclui apenas torques manuais em 

porcas e estojos de 3/8" e 1/2". 

 


