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RESUMO 

 

 

Ultimamente podemos notar esforços políticos, acadêmicos e mercadológicos, buscando 

soluções para reduzir os impactos causados pelos resíduos gerados pela sociedade. Em uma 

dessas investidas surge o conceito de projeto berço-a-berço onde o processo de 

desenvolvimento de conceitos é inspirado no sistema produtivo da natureza onde todos os 

resíduos são nutrientes benéficos e produtivos e não existe o conceito de lixo. O presente estudo 

foi fundamentado, no protótipo de uma estação de tratamento de efluentes domésticos, 

desenvolvido por uma equipe na cidade de Rio das Ostras, baseado no conceito de projeto 

berço-a-berço. Apesar de apresentar resultados satisfatórios, eram necessárias melhorias 

conceituais em alguns de seus módulos, para otimizar a performance geral do produto. Por esta 

razão, este projeto teve como objetivo aplicar o método de desenvolvimento de produtos, mais 

especificamente no módulo de aeração, selecionado através de critérios de prioridade, com o 

propósito de gerar novos conceitos capazes de aumentar o desempenho do produto final. Para 

isso foram analisados os resultados dos experimentos técnicos realizados pela equipe de 

desenvolvimento do protótipo, para criar uma lista de necessidades e especificações, que 

serviram como base para o processo de geração e seleção do conceito mais promissor. Como 

resultado, foi criado um modelo em três dimensões do conceito de módulo como forma de 

proposta de melhoria para a construção de um novo protótipo. 

 

Palavras-chave: Estação de tratamento de efluentes domésticos. Modelo berço-a-berço. 

Melhoria de performance. Projeto de produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Recently we can note political, academic and marketing efforts, seeking solutions to reduce the 

impacts caused by the waste generated by society. In one of these advances comes the concept 

of cradle-to-cradle design where the development process is inspired by the productive system 

of the nature where all residue is beneficial and productive nutrients and there is no concept of 

waste. The present study was based on the prototype of a domestic effluent treatment plant, 

developed by a team in the city of Rio das Ostras, based on the concept of cradle-to-cradle 

project. Although satisfactory results were obtained, conceptual improvements were necessary 

in some of its modules, to optimize overall product performance. For this reason, this project 

aimed to apply the product development method, more specifically in the aeration module, 

selected through priority criteria, with the purpose of generating new concepts capable of 

increasing the performance of the final product. For this, the results of the technical experiments 

carried out by the prototype development team were analyzed to create a list of needs and 

specifications that served as the basis for the process of generation and selection of the most 

promising concept. As a result, a three-dimensional model of the module concept was created 

as a form of improvement proposal for the construction of a new prototype. 

 

Keywords: Domestic effluent treatment plant. Cradle-to-cradle model. Performance 

improvement. Product design. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a mais recente Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada até a 

elaboração desse projeto, pouco mais da metade - 55,2% -  dos municípios brasileiros de um 

total de 5564, tinham um sistema apropriado de esgotamento sanitário sendo que apenas 29% 

do total de municípios tratavam o esgoto coletado. O descarte de esgoto sem tratamento na 

natureza, pode ocasionar diversos impactos ambientais e sociais, como por exemplo, 

desequilíbrio no ecossistema aquático e transmissão de doenças através de águas contaminadas. 

(IBGE, 2008). 

Ultimamente podemos notar esforços políticos, acadêmicos e mercadológicos, 

buscando soluções para reduzir os impactos causados pelo homem na natureza. Em uma dessas 

investidas surge o conceito de projeto berço-a-berço, proposto por Michael Braungart, PhD em 

Química pela Universidade de Hannover) e William McDonough (arquiteto, designer e 

professor de Engenharia Civil e Ambiental na Universidade de Stanford). O berço-a-berço é 

uma alternativa ao modelo de projeto tradicional das sociedades industriais, onde o ciclo 

produtivo consiste basicamente em extrair, produzir e descartar. Os autores sugerem que a 

chave para criar um sistema industrial que seja benéfico para as empresas, o meio ambiente e 

para as pessoas, é aplicar princípios inteligentes inspirados no sistema produtivo da natureza e 

eliminar o conceito de lixo. Todos os resíduos são de fato nutrientes benéficos e produtivos e 

não existe o conceito de lixo. Assim, todos os produtos devem ser criados para que seus 

materiais retornem à indústria após cada ciclo de uso, em fluxos contínuos de materiais.  

(MCDONOUGH E BRAUNGART, 2002). 

Um produto bem-sucedido, segundo Ulrich e Eppinger (2012), não atende somente a 

expectativa de lucratividade do investidor, ele consegue ter alto desempenho em critérios 

definidos pela necessidade de todos os stakeholders da empresa. Atingir esses objetivos não é 

apenas um problema de marketing, de projeto ou de fabricação separadamente, mas sim, um 

problema de desenvolvimento de produtos que engloba todas essas funções.  

Nesse cenário, esse projeto pretende analisar e buscar potenciais melhorias para uma 

planta de tratamento de efluentes domésticos, desenvolvido com base no conceito berço-a-

berço, aumentando assim a probabilidade de sucesso do produto final. 
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1.1. O PROBLEMA 

 

Uma equipe de desenvolvimento da cidade de Rio das Ostras está desenvolvendo uma 

solução energeticamente eficiente e de baixo custo para o tratamento natural de efluentes 

domésticos. Projetado para funcionar com baixo custo operacional, de manutenção e 

energético, emprega os conceitos de sistemas integrais, inovação aberta e projeto berço-a-berço. 

O primeiro protótipo já está em operação e possui dez módulos. O projeto encontra-se 

em estágio avançado de desenvolvimento, com esse protótipo funcionando há cerca de oito 

meses numa residência urbana habitada por quatro adultos, na cidade de Rio das Ostras, estado 

do Rio de Janeiro. Esse protótipo tem capacidade operacional para o tratamento de 4.000 

(quatro mil) litros de efluentes por dia, e já apresenta resultados significativos, comprovados 

por meio de análises laboratoriais. 

O protótipo atual apresenta dez módulos, quais sejam: Módulo 1 - Receptor de efluente 

e unidade elevatória; Módulo 2 - Separador por coleta em níveis; Módulo 3 - Filtro com reação 

anaeróbia; Módulo 4 - Zona de raízes; Módulo 5 - Reator aeróbio (fase de aeração); Módulo 6 

- Reator Aeróbio (fase anóxica); Módulo 7 - Reator Aeróbio; Módulo 8 - Separador por fase; 

Módulo 9 - Esterilizador por luz ultravioleta; Módulo 10 - Filtro de partículas.  

O protótipo já é capaz de gerar água segura, ou seja, água que está em conformidade 

com a legislação vigente e pode ser despejada, de forma segura, em rios e lagos, entretanto os 

resultados estão próximos ao limite de aceitação dos indicadores da legislação. Com isso existia 

a necessidade de propor melhorias ou gerar novos conceitos, de módulos, que pudessem ser 

capazes de otimizar a performance global do sistema, para assim poder ter uma margem de 

segurança perante os limites de aceitação da legislação. 

A partir de critérios desenvolvidos pela equipe, concluiu-se que o módulo 5 – Reator 

aeróbio (fase de aeração), era o mais crítico para possibilitar um aumento no desempenho do 

protótipo e que por isso deveria ser o foco do presente estudo. 

 

1.2. OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desse projeto é, tendo como base o primeiro protótipo da unidade de 

tratamento de efluentes domésticos citada, analisar os módulos que não apresentaram a 



3 

 

performance esperada e propor melhorias e/ou novos conceitos, baseados e auxiliados por 

ferramentas, conceitos e métodos de Engenharia do Produto. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Constituem-se objetivos específicos do trabalho: 

 

I. Realizar uma análise da performance dos módulos do primeiro protótipo, a partir dos 

experimentos técnicos realizados e documentados pela equipe de desenvolvimento; 

II. Identificar as necessidades do módulo a ser estudado; 

III. Definir os valores e métricas associados às especificações técnicas do protótipo do 

módulo a ser desenvolvido; 

IV. Gerar e selecionar conceitos para o novo protótipo; 

V. Desenvolver um modelo em três dimensões do protótipo do módulo a ser desenvolvido; 

 

1.3. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Atualmente, o crescimento da população mundial e do consumo implicam em 

significativo impacto para o planeta: como bens e serviços não são projetados considerando o 

total reaproveitamento de suas partes, há uma produção excessiva de resíduos que a natureza 

não é capaz de absorver e regenerar. 

Em 1992 aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, uma conferência das Nações Unidas 

chamada Eco-92, onde representantes de 108 países se reuniram para discutir medidas para 

diminuir a degradação ambiental e garantir a existência de outras gerações. A partir desse 

momento, foi difundido a noção de ecoeficiência como a melhor forma de lidar com os 

problemas. Esse conceito apresenta, dentre outros elementos fundamentais, a ideia de 

minimizar a intensidade energética e de materiais dos bens e serviços além de fomentar a 

reciclabilidade dos materiais, porém de acordo com Braungart e McDonough (2012) ser “menos 

ruim” não quer dizer ser bom. E é nesse contexto que surge o conceito berço-a-berço que 

segundo os autores inspira o processo inovativo para desenvolver sistemas produtivos circulares 

onde todos os resíduos são nutrientes que alimentam em ciclos contínuos. 

Segundo Porter (1991), desperdício é qualquer atividade ou produto que consuma 

recursos ou criem custos sem agregar nenhum valor ao produto ou serviço oferecido pela 

empresa. Porter e Van der Linde (1995) reconhecem que a poluição, independentemente do seu 
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tipo ou forma, é um desperdício. Os autores ainda afirmam que as empresas podem minimizar 

o desperdício, mudando o modo em que os novos produtos são projetados. As empresas que 

consideram as questões ambientais no processo de desenvolvimento têm a oportunidade de 

reduzir os custos de descarte e exigências legais, evitar multas ambientais, melhorar a utilização 

de matéria prima, aumentar lucros e impactar de forma positiva o meio ambiente. 

Logo podemos justificar esse projeto como uma oportunidade para utilizar as premissas 

do conceito berço-a-berço, para auxiliar e otimizar o processo de desenvolvimento e melhoria 

de um protótipo de uma planta de tratamento de efluentes domésticos focando em seus aspectos 

ambientais e na eliminação ou redução de desperdícios. 

 

1.4. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O primeiro capítulo é destinado a introdução do assunto, apresentação da situação 

problema, objetivos gerais e específicos e justificativas do estudo. Tem como objetivo 

apresentar um panorama do tema que será abordado e desenvolvido no projeto. 

No capítulo seguinte será feita uma revisão bibliográfica, visando encontrar no meio 

acadêmico, informações sobre efluentes domésticos – definição; como o efluente é tratado no 

Brasil; e métodos de tratamento – e engenharia do produto, que serão base para o 

desenvolvimento do projeto. 

O terceiro capítulo é voltado para a definição da metodologia que será utilizada para se 

alcançar os objetivos do presente projeto. 

No quarto capítulo será realizado o estudo de caso, onde serão documentados o processo 

de geração e seleção de conceitos que possam otimizar a performance dos módulos da estação 

de tratamento de efluentes. 

No capítulo final, serão apresentadas as considerações finais com base nos resultados 

encontrados e propostas oportunas para estudos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesse capítulo será feita a revisão bibliográfica do projeto. Primeiro pretende-se 

apresentar qual a definição de efluentes, mostrar um breve panorama de qual é o destino dos 

efluentes domésticos no Brasil e apontar alguns métodos de tratamento de efluentes sanitários. 

Posteriormente serão citadas algumas etapas do processo de desenvolvimento do produto, 

definidos os conceitos de design for environment e projeto berço-a-berço e apresentadas 

algumas técnicas de desenvolvimento e seleção de conceitos. 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES DOMÉSTICOS 

 

2.1.1. Definição de Efluentes 

 

De acordo com a NBR 9648 (ABNT, 1986, p.1), esgoto sanitário é o “despejo líquido 

constituído de esgotos domésticos e industriais, água de infiltração e a contribuição pluvial 

parasitária”. Ainda tendo em vista a norma mencionada, esgoto doméstico é o “despejo líquido 

resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas”. 

As composições dos efluentes industriais e domésticos ou sanitários podem variar de 

acordo com diversos fatores, por exemplo, no caso dos efluentes industrias, os tipos de 

atividades realizadas pela fábrica influenciam diretamente nos resíduos descartados por ela. Já 

no caso dos efluentes domésticos o clima, a situação social e econômica e os hábitos da 

população são os responsáveis por influenciar a composição dos rejeitos.  

Das características físicas, a matéria solida é a de maior importância, mesmo 

representando apenas cerca de 0,08% dos esgotos domésticos, tendo água como o restante dos 

outros 99,92% (JORDÃO & PESSÔA, 2009), pois é a partir dela que podemos dimensionar e 

controlar as operações em uma unidade de tratamento. 

 

2.1.2. Efluentes Domésticos no Brasil 

 

O acesso ao saneamento básico é um fator indispensável para a melhoraria da qualidade 

de vida pois sua ausência contribui para a poluição dos recursos hídricos, ocasionando diversos 

problemas de saúde para a população. Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento (IBGE, 

2008), pouco mais da metade dos municípios brasileiros - 55,2% - de um total de 5564, tinham 

um sistema apropriado de esgotamento sanitário. Podemos observar também que a proporção 
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de municípios com rede de coleta de esgoto é bem inferior à de municípios com rede geral de 

distribuição de água, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. É importante ressaltar que 

a estatística de acesso à rede coletora de esgoto refere-se apenas à existência do serviço no 

município, sem considerar a extensão da rede, a qualidade do atendimento, o número de 

domicílios atendidos, ou se o esgoto, depois de recolhido, é tratado. A Figura 1 apresenta o 

gráfico com a proporção de munícipios com algum serviço de saneamento básico, por tipo de 

serviço. 

 

 

Figura 1- Gráfico com a proporção de municípios com algum serviço de saneamento básico, 

por tipo de serviço 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB, 2008) 

 

De acordo com Pesquisa Nacional de Saneamento 55% dos municípios brasileiros 

possuem rede coletora de esgoto sendo que apenas 29% do total de municípios tratam o esgoto 

coletado. Porém mesmo que a situação brasileira esteja muito abaixo da desejada, podemos ver 

um esforço para melhorar e ampliar o serviço de coleta de esgoto sanitário. Podemos notar que 

44% dos municípios que apresentam coleta de esgoto sanitário, tem projetos de ampliações e 

melhorias no sistema, contra apenas 30% em 2000 (PSNB, 2008). As Figuras 2 e 3 apresentam 

os dados dos municípios que apresentam algum tipo de tratamento de esgoto e projetos de 

melhoria. 
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Figura 2 – Gráfico com a proporção de municípios com coleta de esgoto por tratamento de 

esgoto 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB, 2008) 

 

 
Figura 3 – Gráfico com a proporção de municípios com coleta de esgoto sanitário com 

ampliações e melhorias no sistema de esgotamento sanitário 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB, 2008) 

 

2.1.3. Características dos Esgotos 

 

De acordo com Von Sperling (1998, p. 59) “a característica dos esgotos é função dos 

usos à qual a água foi submetida. Esses usos, e a forma com que são exercidos, variam com o 

clima, situação social e econômica, e hábitos da população”. A seguir, serão apresentadas 

algumas das principais características físicas, químicas e biológicas dos efluentes. 
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• Características físicas  

 

Segundo a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2004, p.155), existem cinco 

“principais características físicas ligadas aos esgotos domésticos, são elas: matéria sólida, 

temperatura, odor, cor e turbidez e variação de vazão”. 

• matéria sólida: os efluentes domésticos são majoritariamente constituídos por 

água, tendo aproximadamente 99,9% do seu volume formado pelo líquido e apenas 

0,1% de sólidos. Esse pequeno percentual de sólidos é o responsável por gerar os 

problemas de poluição das águas, tornando necessário o tratamento dos esgotos 

(FUNASA, 2004, p.154);   

• temperatura: a temperatura do esgoto doméstico é, geralmente, pouco superior à 

das águas de abastecimento. A razão velocidade do esgoto pelo tempo é proporcional 

ao aumento de temperatura do mesmo (FUNASA, 2004, p.154);   

• odor: o processo de decomposição, forma gases que são responsáveis pelo 

surgimento dos odores característicos do esgoto. O odor do esgoto séptico é mais forte 

que o do esgoto fresco, por causa da existência de gás sulfídrico (FUNASA, 2004, 

p.154); 

• cor e turbidez: analisando a cor e turbidez é possível indicar o estado de 

decomposição do esgoto. A tonalidade acinzentada acompanhada de alguma turbidez 

é típica do esgoto fresco e a cor preta é típica do esgoto velho (FUNASA, 2004, p.154); 

  

• variação de vazão: a vazão doméstica do esgoto é calculada em função do 

consumo médio diário de água de um indivíduo. Estima- se que para cada 100 litros 

de água consumida, são lançados aproximadamente 80 litros de esgoto na rede 

coletora, ou seja 80% (FUNASA, 2004, p.154). 

 

• Características químicas 

  

De acordo com a FUNASA (2004, p. 155), cerca de 70% dos sólidos encontrados nos 

efluentes domésticos são de origem orgânica. Proteínas e carboidratos são os principais grupos 

de substâncias orgânicas nos esgotos, constituindo aproximadamente 90% dos efluentes. Ainda 

podem ser encontrados gorduras e óleos, gerados pelo consumo de manteiga, óleos vegetais e 

carnes, ureia, sulfatans e fenóis. 
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As proteínas são constituídas por carbono, oxigênio e hidrogênio, mas também podem 

conter ferro, enxofre e fósforo. O enxofre presente nas proteínas é o grande responsável pela 

presença de gás sulfídrico no efluente FUNASA (2004, p.155-156). 

Os carboidratos são constituídos por carbono, oxigênio e hidrogênio e são as substâncias 

mais consumidas pelas bactérias. Ainda é encontrado, nos esgotos, matéria inorgânica que é 

principalmente formada por areia substâncias minerais dissolvidos FUNASA (2004, p.156). 

 

• Características biológicas  

 

A FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2004, p.156) afirma que os 

“principais organismos encontrados nos esgotos são: as bactérias, os fungos, os protozoários, 

os vírus e as algas”. As bactérias têm o papel mais importante, dentre este grupo, pois sua 

principal função é consumir a matéria orgânica. 

Como existem vários organismos, que se presentes em um corpo d’água, indicam uma 

forma de poluição, por questões de praticidade e econômicas, adota-se o grupo coliforme para 

indicar a poluição de origem humana (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2004, p.156). 

As bactérias coliformes são comumente encontradas no intestino humano e de outros 

mamíferos. Por estarem presentes nas fezes humanas e serem de simples indicação, são usadas 

como indicadores da poluição (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2004, p.156). 

 

2.1.4. Parâmetros de Qualidade do Esgoto 

 

Segundo Jordão e Pessôa (2009), “parâmetros de qualidade são grandezas que indicam 

as características da água, dos esgotos, ou dos corpos d’água. Assim como as características, os 

parâmetros são de natureza física, química ou biológica”. No tratamento de efluentes os 

indicadores de qualidade são os que tem relação com o projeto, operação, exigências legais e 

avaliação de desempenho das estações de tratamento. Alguns dos principqis parâmteros são: 

Temperatura; pH; Nitrogênio; Fósforo: Oxigênio Dissolvido; Demanda Bioquímica de 

Oxigênio; Demanda Química de Oxigênio. 

 

• Temperatura: é um parâmetro físico que afeta as taxas biológicas, das reações químicas 

e de oxigênio dissolvido nos corpos d’água (JORDÃO E PESSÔA, 2009, p.22); 

• pH: é um parâmetro importante nos controles dos processos oxidativos e na digestão 

anaeróbia (Jordão e Pessôa, 2009, p.23); 
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• Nitrogênio: é um parâmetro que afeta a performance dos processos biológicos aeróbios 

(JORDÃO E PESSÔA, 2009, p.25); 

• Fósforo: é necessário para os processos biológicos aeróbios, e caso lançado de forma 

excessiva nos corpos d’água, pode gerar o crescimento excessivo de alga, portanto há a 

necessidade do controle desse parâmetro (JORDÃO E PESSÔA, 2009, p.27-28); 

• Oxigênio Dissolvido (OD): é um dos parâmetros mais importantes, pois sua 

concentração é fundamental para a respiração dos micro-organismos aeróbios, 

responsáveis pelo consumo da matéria orgânica presente no efluente (JORDÃO E 

PESSÔA, 2009, p.28); 

• Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO): responsável por “medir a quantidade de 

oxigênio necessária para estabilizar biologicamente a matéria ogânica”. Portanto, sua 

importância é baseada no fato de que com sua medição é possível determinar a 

quantidade de matéria orgânica presente no efluente e assim indicar o grau de poluição 

(JORDÃO E PESSÔA, 2009, p.28); 

• Demanda Química de Oxigênio (DQO): “corresponde à quantidade de oxigênio 

necessária para oxidar a fração orgânica de uma amostra que seja oxidável pelo 

permanganato ou dicomato de potássio em solução ácida” (JORDÃO E PESSÔA, 2009, 

p.31). 

 

A Tabela 1 apresenta os valores relacionados a alguns parâmetros típicos do  efluente 

doméstico bruto. 

 

Tabela 1 - Características típicas de alguns parâmetros do esgoto doméstico bruto 

 Concentração 

Parâmetros Baixa Média Alta 

DBO (mg/L) 110 190 350 

DQO (mg/L) 250 430 800 

Nitrogênio Amoniacal total (mg/L) 12 25 45 

Fósforo total (mg/L) 4 7 12 

 

Fonte: Adaptado (Metcalf, Eddy, 2003, p.186) 
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2.1.5. Sistemas Tradicionais de Tratamento de Esgoto 

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2009), os principais fatores para a escolha 

dos processos de tratamento de efluentes são: eficiência; área disponível para sua implantação; 

o custo e a complexidade de implantação e operação de cada processo; as condicionantes 

ambientais relativas à locação da unidade; a produção e disposição de lodos; e a dependência 

de insumos externos. 

A classificação do tratamento de efluentes é feita em níveis de eficiência, que podem 

ser complementares em uma estação de tratamento de efluentes, para facilitar a execução das 

etapas e chegar a um resultado mais satisfatório.  

• Preliminar – é a etapa responsável por remover os grandes sólidos visando evitar 

obstruções e corrosão das demais unidades de tratamento. Geralmente são usadas grades 

que impossibilitam a passagem de sólidos como papéis e trapos. Pode haver uma 

variação das dimensões dos sólidos retirados na fase de gradeamento, dependendo do 

espaço livre entre as grades (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009, p.19). 

• Primário – como a fase preliminar não é capaz de retirar todos os sólidos, são 

utilizados, nessa etapa, unidades de sedimentação que através de mecanismos físicos 

como de cantadores reduzem a matéria orgânica contida no esgoto. Ainda podem ser 

utilizados bactérias através de reatores anaeróbios para decompor a matéria orgânica 

presente efluente (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009, p.19). 

• Secundário – São comumente utilizados tanques com grande quantidade de 

micro-organismos, chamados de reatores biológicos para degradação biológica dos 

efluentes. Os fenômenos naturais de estabilização da matéria orgânica são reproduzidos 

em uma velocidade maior em condições controladas. É a etapa encarregada de produzir 

efluentes em conformidade com a legislação ambiental, sendo assim, próprios para o 

despejo em ambientes naturais (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009, p.19). 

• Terciário – é responsável por retirar nitrogênio e fósforo caso o tratamento na 

fase secundária não seja capaz de atender os critérios exigidos pelo órgão ambiental. A 

remoção de nitrogênio é normalmente realizada no processo de lodos ativados. 

Geralmente, a remoção de fósforo é realizada por meio de tratamento químico, 

utilizando-se sulfato de alumínio, cloreto férrico ou outro coagulante(MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2009, p.20). 
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• Desinfecção – responsável pela remoção de organismos patogênicos e pode ser 

considerada como fase terciária. A desinfecção total pode ser realizada por processos 

naturais, como por exemplo, lagoa de maturação, ou artificiais, via cloração, ozonização 

ou radiação ultravioleta (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009, p.20). 

De acordo com Von Sperling (1998), a tecnologia de tratamento de esgotos possui 

diversos processos, porém os mais importantes e tradicionais no Brasil, são: Lagoas de 

estabilização; Disposição nos solos de efluentes; Reatores anaeróbicos; Sistema de lodos 

ativados; e Reator Aeróbio com Biofilme. De forma a permitir a compreensão dos principais 

sistemas de tratamento de esgotos domésticos, apresenta-se nas Tabelas 2 a 6 uma descrição 

preliminar, vantagens e desvantagens de cada sistema e subsistema. 
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Tabela 2 - Características, vantagens e desvantagens da Lagoa de Estabilização (SILVA, 2014) 

Classificação Subclassificação Características Vantagens  Desvantagens 

Lagoas de 

Estabilização 

Lagoas 

Facultativas 

Dependem exclusivamente de fenômenos naturais e são 

consideradas as mais simples das lagoas. A profundidade varia 

de 1,5 a 2,0m. 
O TDH normalmente é maior que 20 dias e, ocorrendo a 

sedimentação e DBO particulada, faz com que se forme um lodo 

no fundo, que sofre o processo de decomposição por 

microrganismos anaeróbios.  

Satisfatória eficiência na remoção de DBO e patogênicos, 

construção, operação e manutenção simples, reduzidos custos de 

implantação e operação, ausência de equipamentos mecânicos, 

requisitos energéticos praticamente nulos, resistência às 

variações de cargas. Necessidade de remoção de lodo somente 
após 20 anos. 

Elevado requisitos de área, dificuldade em 

satisfazer padrões de lançamentos restritivos. 

A simplicidade operacional pode trazer 

descaso com a manutenção relacionado ao 
crescimento da vegetação. Possível 

necessidade de remoção de algas do efluente, 

desempenho dependente das condições 

climáticas e possibilidade de desenvolvimento 
de insetos. 

Sistema de 
lagoas 

Anaeróbias 

Menores dimensões, profundidade de 4,0 a 5,0m e condição 

anaeróbia, já que não há fotossíntese; TDH é usualmente de 2 a 

5 dias. A remoção da DBO da ordem de 50 a 60%. O efluente 

fica com carga de 40 a 50% da DBO do esgoto bruto. 

Estão relacionadas às Lagoas Facultativas, mas esta 

configuração faz com que sejam reduzidos os requisitos de área. 

As mesmas apresentadas pelas Lagoas 

Facultativas. Pode necessitar de elevatórias 

para recirculação do efluente para controle dos 

maus odores e ser afastado das zonas habitadas. 

Lagoas Aeradas 

Facultativas 

 Diferencia-se no suprimento de oxigênio, já que é obtido por 

aeradores; TDH na faixa de 5 a 10 dias. A denominação 

facultativa se dá ao nível de energia introduzido pelos 

aeradores, sendo suficiente apenas para oxigenação, mas não 
para manter os sólidos em suspensão na massa líquida (que 

tendem a sedimentar e constituir a camada de lodo do fundo) a 

ser decomposta anaerobiamente.  

Construção, operação e manutenção relativamente simples, 
requisitos de área inferiores e maior independência das 

condições climáticas que os sistemas de Lagoas Facultativas e 

Anaeróbio-Facultativas. Maior eficiência na remoção da DBO 

se comparada as Lagoas Facultativas, satisfatória resistência às 

variações de carga e reduzidas possibilidades de maus odores.  

Necessidade de equipamentos mais 

sofisticados; Requisitos de área elevados e 
requisitos de energia relativamente elevados.  

Lagoas Aeradas 

de Mistura 

Completa - 

Lagoas de 

Sedimentação 

Maior grau de energia empregada que na lagoa aerada. Maior 
concentração de bactérias no meio líquido, maior contato entre 

essas e a matéria orgânica; TDH em torno de dois a quatro dias. 

Exige uma unidade a jusante na qual a biomassa possa 

sedimentar juntamente com eventuais sólidos em suspensão, 

lagoa de decantação com TDH de dois dias e remoção dos 
sólidos acumulados após cinco anos. 

Menores requisitos de área. 

Há necessidade de descarte periódico do lodo; 

elevado consumo de energia elétrica e elevados 
investimentos em equipamentos e manutenção 

do sistema.  

Lagoas 

Anaeróbias de 
Alta Taxa 

Concebida para maximizar a produção de algas; Profundidade 

menor que 0,80m, para garantir a penetração de luz; Utilização 

de agitadores com a função de reduzir as zonas mortas; podem 
vir depois de lagoas facultativas, nas quais parte da DBO foi 

removida.  

Elevada mortandade de micro-organismos patogênicos e 

remoção de nutrientes em consequência do aumento na 

concentração de oxigênio e elevação do pH. Recebe alta taxa de 

carga orgânica por unidade de área.  

Alto consumo de energia. 

Lagoas de 

Maturação 

Fazem o polimento do efluente, podem ser usadas depois de 

qualquer tipo de lagoa descrita anteriormente; São alternativas 
econômicas de desinfecção, mais que a cloração; Profundidade 

de até 1,0m; Configuração de três ou quatro lagoas em série ou 

uma com chicanas. 

Melhoram a qualidade dos afluentes do sistema, podendo 

alcançar um nível terciário de tratamento. Atingem 

elevadíssimas eficiências na remoção de coliformes, de 99,9 a 

99,999 %, e ainda removem ovos de helmintos. 

Elevados requisitos de área e efluente com 
elevada quantidade de algas o que pode exigir 

um tratamento complementar para a remoção.  

Lagoas de 

Polimento 

São similares às de maturação e usadas especificamente após 

reatores anaeróbios, principalmente do tipo UASB. Geralmente 
usadas em série. 

Remove matéria orgânica. Caso utilize bombas de recirculação, 

pode aumentar a eficiência, diminuir o odor e promover a 
fotossíntese, podendo chegar a um nível terciário de tratamento.  

Ocupam grandes áreas, principalmente se 

usadas em série.  
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Tabela 3 - Características, vantagens e desvantagens da Disposição no Solo dos Efluentes (SILVA, 2014) 

Classificação Subclassificação Características Vantagens  Desvantagens 

Disposição 
no Solo de 

Efluentes 

Infiltração Lenta 

O esgoto é aplicado e consumido por evapotranspiração e infiltra 

verticalmente ou horizontalmente através do perfil do solo, sendo 

principalmente incorporado ao tecido vegetal. Existem muitas 

técnicas de aplicação voltadas à irrigação, sistemas de aspersão 
e aplicação superficial que são de alagamentos ou inundações. 

Elevadíssima eficiência na remoção de DBO e de 
coliformes, satisfatória eficiência na remoção de N 

e P, requisitos energéticos praticamente nulos, 

construção, operação e manutenção simples, 

reduzidos custos de implantação e operação, 

resistência a variações de carga. Não há lodo a ser 
tratado, proporciona fertilização e 

condicionamento do solo e retorno financeiro na 

irrigação de áreas agricultáveis e  

Elevadíssimos requisitos de área, 

possibilidade de maus odores, insetos e 

vermes, relativa dependência ao clima, dos 

requisitos de nutrientes dos vegetais e das 
características do solo, risco de contaminação 

de vegetais a serem consumidos e dos 

trabalhadores na agricultura, possibilidade de 

efeitos químicos no solo, vegetais e água 
subterrânea e difícil fiscalização e controle em 

relação aos vegetais irrigados.  

Infiltração 

Rápida 

Os esgotos são dispostos em bacias construídas em terra, rasas e 
sem revestimento com profundidade entre 1,0 a 1,5 m; O líquido 

passa através do fundo poroso e percola em direção à água 

subterrânea; A aplicação é realizada de maneira intermitente, de 

forma a permitir um período de descanso para o solo e tem por 

objetivo o tratamento seguido de recarga de água subterrânea 
para aumentar o abastecimento de água ou impedir a intrusão de 

água salgada. 

O sistema possui as mesmas vantagens da 

infiltração lenta com requisitos de área bem 
inferiores, além de reduzida dependência da 

declividade do solo e possibilidade de aplicação 

durante todo o ano. 

Pode ocorrer a contaminação do aquífero 

subterrâneo com nitratos.  

Infiltração 
Subsuperficial 

O esgoto pré-tratado é aplicado abaixo do nível do solo e há uma 

preparação dos locais nos quais serão infiltrados. Em relação à 

geometria, podem ser classificados como: Valas de infiltração, 

Poços Absorventes (sumidouros), Valas de Filtração ou Filtros 

de Areia e Leito de evapotranspiração.  

Baixo custo de implantação. 
Pode contaminar o lençol freático caso a 
preparação do local seja malfeita.  

Terras Úmidas-

Banhados ou 

wetlands 

Usualmente possuem uma camada impermeável de argila ou 

membrana sintética e estruturas para controlar a direção do fluxo, 

TDH e nível d’água. Há basicamente dois tipos de terras úmidas 

construídas: de fluxo superficial e de fluxo subsuperficial e em 
relação à direção do fluxo da água, podem ser classificadas em 

fluxo vertical e horizontal.  

Operação e manutenção são simples e geralmente 

não é necessário remover plantas. Se muito, faz- se 

a poda ou replantio para manter o fluxo e 
tratamento desejado. 

Com falta de manutenção, podem proliferar 

mosquitos e plantas indesejáveis.  

Escoamento 

Superficial 

O esgoto é filtrado e estabilizado ao escoar pela superfície do 

solo contendo cobertura vegetal, normalmente grama. Os solos 
indicados são de baixa permeabilidade, assim como os argilosos, 

além de serem inclinados na faixa de 2 a 8%. A área de 

tratamento é composta por uma camada suporte estabelecida por 

micro-organismos, que faz com que haja o crescimento da 

vegetação que protege solo contra erosão.  

Possui as mesmas vantagens encontradas na 

infiltração rápida.  

Diferente da infiltração rápida, há geração de 

efluentes e dependências em relação à 

declividade do terreno.  
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Tabela 4 - Características, vantagens e desvantagens dos Reatores Anaeróbios (SILVA, 2014) 

Classificação Subclassificação Características Vantagens  Desvantagens 

Reatores 

Anaeróbicos 

Sistemas Convencionais 

a) Digestores de lodo:  

Utilizados principalmente para estabilizar os lodos primários e 

secundários originados no tratamento de esgoto. É um processo 
bioquímico complexo nos quais diversos organismos anaeróbios 

e facultativos se assimilam e destroem simultaneamente a 

matéria orgânica, em ausência de oxigênio dissolvido. 

Usualmente são construídos por tanques circulares cobertos, em 
concreto armado e com diâmetros variados. Dependendo da 

existência de dispositivo de mistura e do número de estágios, 

podem ser divididos, principalmente em Digestor Anaeróbio de 

Baixa Carga de um estágio, Alta Carga de Dois Estágios e Alta 

Carga. 

Estabilização de lodos e remoção de matéria 

orgânica. 
Baixa Taxa de aplicação. 

b) Sistemas tanques sépticos: 

São usados no mundo todo como uma das principais alternativas 

para o tratamento primário de esgotos de residências e de 

pequenas áreas não servidas por rede coletora. É importante 
ressaltar que este tipo de sistema não purifica os esgotos, apenas 

tem a função de reduzir sua carga orgânica em grau aceitável.  

Os efluentes deste sistema têm sido dispostos, por serem 

eficientes e econômicos, nas seguintes formas: Diluição no 
corpo d’água; Sumidouro; Vala de Infiltração; Vala de Filtração 

e Filtro de Areia. 

Sistema de baixo custo. 

Se mal dimensionados, podem 
contaminar o meio ambiente e há 

necessidade de mais algum processo 

para cumprir a legislação ambiental.  

Sistemas de Alta Taxa  

a) Reatores anaeróbios de leitos fixos: 

Os Filtros anaeróbios são os reatores deste tipo mais conhecidos 

e a massa aderida ao material suporte é quem degrada o substrato 
contido no fluxo de esgoto. Usualmente são operados com fluxo 

vertical, tanto ascendente como descendente. O tempo de 

residência de sólidos é superior a 20 dias. 

Taxa de aplicação maior que os sistemas 
convencionais. 

Acumulação de biomassa no fundo e 

no meio suporte dos que são operados 

ascendentes, o que pode provocar 

entupimento ou formação de 
caminhos preferenciais. 

b) Reator anaeróbio de manta de lodo: 
O UASB é caracterizado por possuir a entrada do esgoto pelo 

fundo em fluxo ascendente e por dispor de um sistema de 

separação das fases líquidas, sólidas e gasosas na parte superior 

com o lodo suspenso, formando flocos e grânulos. Três fatores 

fundamentais podem ser considerados para sua utilização: 
grande acumulação de biomassa no interior do reator devido à 

sedimentação, agregação a sólidos ou recirculação. 

O tempo de residência dos micro-
organismos é maior que o tempo de 

detenção hidráulico (inclusive dos 

organismos de mais lento crescimento); 

melhor contato entre biomassa e despejo e 

melhor atividade da biomassa. Contribui 
com a remoção do material orgânico e dos 

sólidos em suspensão. 

Produzem, em geral, efluentes com 

concentrações de DBO e SST acima 

dos limites estabelecidos pela 

legislação ambiental, necessitando de 

uma etapa de pós-tratamento de seus 
efluentes. 
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Tabela 5 - Características, vantagens e desvantagens dos Sistemas Lodos Ativados (SILVA, 2014) 

Classificação Subclassificação Características Vantagens  Desvantagens 

Sistema de 
Lodos 

Ativados 

Lodos Ativados 

Convencionais 

O efluente e o lodo ativado são intimamente misturados, agitados e aerados, fazendo com que 

haja aumento da concentração da biomassa em suspensão no meio líquido. Há recirculação 

dos sólidos do decantador secundário para a unidade de aeração. A idade do lodo é, 

usualmente, na faixa de 4 a 10 dias e o TDH no reator é de 6 a 8 horas.  

A Elevada eficiência na remoção da 

DBO, possível remoção de N e P, 

menores requisitos de área e maior 

flexibilidade operacional. 

Possui elevados custos de 

implantação além de operação e alto 

consumo de energia. A operação é 

mais delicada. 

Lodos Ativados por 

Aeração Prolongada 

A biomassa permanece no sistema por um período de 18 a 30 dias. Seu TDH é em torno de 16 

a 24 horas. Isto faz com que as bactérias, para sobreviver, passem a utilizar em seus processos 

metabólicos a própria matéria orgânica que faz parte suas células. 

Boa eficiência na remoção da DBO, 

nitrificação consistente, baixos 

requisitos de área, satisfatória 

independência das condições climáticas 
e estabilização do lodo no próprio reator. 

Elevados custos de implantação, 

operação e consumo de energia, 

necessidade de operação sofisticada, 

necessidade da remoção da umidade 
do lodo e de sua disposição final. 

Lodos Ativados por 

Fluxo Intermitente 

Opera com fluxo intermitente e incorpora em uma única unidade todas as operações associadas 

ao tratamento tradicional. Pode ser tradicional ou com aeração prolongada. Com operações 

com tempo definido, a massa biológica permanece no reator durante todos os ciclos, excluindo 
a necessidade de decantadores separados. Os ciclos normais de tratamento são: enchimento; 

reação; sedimentação; esvaziamento e repouso. 

Elevada eficiência na remoção de DBO, 

satisfatória remoção de N e, 

possivelmente, de P, pequenos requisitos 
de área, flexibilidade operacional, 

necessidade de menos unidades. 

Elevados custos de implantação e 

operação, alto consumo de energia, 

necessidade do tratamento e da 

disposição do lodo. 

 

Tabela 6 - Características, vantagens e desvantagens do Reator Aeróbio com Biofilme (SILVA, 2014) 

Classificação Subclassificação Características Vantagens  Desvantagens 

Reator 
Aeróbio com 

Biofilme 

Filtros 

Biológicos 
Percolador de 

Baixa Carga 

Consiste em considerar a biomassa que cresce aderida ao meio suporte. Como o nome diz, é de baixa carga, 

e o esgoto é aplicado sobre um leito de material grosseiro tal como pedras, ripas ou material plástico. Os 
filtros normalmente são circulares e na percolação do esgoto, cria-se na superfície uma camada de suporte, 

devido ao crescimento bacteriano. Apresenta características de um sistema aeróbio. 

Elevada eficiência na remoção de DBO, 

necessidade pouca área, utilização de 
equipamentos simples e estabilização 

do lodo no próprio filtro. 

Alto custo de implantação, 

sensibilidade às cargas tóxicas 
e necessidade de remoção do 

lodo. 

Filtros 
Biológicos 

Percolador de 

Alta Carga 

Conceitualmente similares aos filtros biológicos percoladores de baixa carga, possuem como maior 

diferença o fato de receberem carga maior de DBO por unidade de volume de leito, já que fazem a 
recirculação do efluente que está no decantador secundário. 

Boa eficiência na remoção de DBO 

(menor que o Filtro Biológico 

Percolador de Baixa Carga), maior 
flexibilidade operacional e resistência 

às variações de carga que o 

Operação mais sofisticada do 

que de Baixa Carga, altos 

custos de implantação e 
dependência da temperatura do 

ar. 

Reatores 

Biológicos de 

Contato (RBC) 

ou Biodiscos 

Consistem em uma serie de discos circulares, em PVC ou poliestireno, montados em um eixo horizontal 

em rotação e parcialmente imerso. Em operação, os microrganismos no esgoto começam a aderir às 

superfícies rotativas e ali crescem, até que toda a superfície do disco esteja coberta por uma fina camada 
biológica. Alguns micro-organismos desgarram dos discos e são mantidos em suspensão no meio líquido 

devido ao movimento dos discos, aumentando assim a eficiência do sistema. 

Possuem as mesmas vantagens do 

sistema de alta taxa e tem reduzida 
perda de carga. 

Alto custo de implantação, 

sendo assim mais adequados 

para baixo volume de esgoto. 

Depende da temperatura do ar. 

Filtro Aeróbio 
Submerso 

Constitui em unidade aerada com elevada superfície de contato, já que possui um enchimento no qual as 

colônias de micro-organismos se fixam e são responsáveis pela degradação biológica. É composto por duas 

câmaras: uma de reação, provocada pelos aeradores e outra de sedimentação. 

Possui boa eficiência e mantém os 

resultados estáveis com volume do 
reator menor, não havendo necessidade 

de recirculação do lodo. 

Alta produção de lodo e altos 

custos de implantação e alto 

consumo de energia elétrica. 
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2.1.6. Legislação Ambiental para Tratamento de Efluentes   

 

A entidade responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade e lançamento de 

efluentes nos corpos d’água é o CONAMA e por meio da Resolução n° 357, de 17 de março de 

2005, e seu complemento Resolução n° 430, de 13 de maio de 2011, estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes e apresenta a classificação dos corpos d’água além de 

instruir sobre o seu enquadramento. A Tabela 7, indica os principais parâmetros utilizados para 

indicar os padrões de lançamento de efluentes diretamente no corpo receptor. 

 

Tabela 7 - Características de alguns padrões de lançamento de efluentes 

Parâmetros Valores Padrões 

pH 5-9 

Temperatura (°C) < 40 

DBO (mg/L) <120 

DQO (mg/L) 225 

Nitrogênio Amoniacal total (mg/L) 20 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) >5 

 
Fonte: Adaptado (CONAMA n°. 357/05; 430/11) 

 

   

2.2. DESENVOLVIMENTO E PROJETO DE PRODUTOS 

 

O PDP - Processo de Desenvolvimento do Produto -  pode ser definido como um 

processo que tem como base as necessidades do consumidor e as transforma em especificações 

de algo que possa ser produzido.  

 

Cabe ao PDP desenvolver produtos que atendam às expectativas do mercado em 
termos de qualidade; que sejam introduzidos no mercado no tempo adequado e de 

forma mais rápida que os concorrentes; e a um custo do desenvolvimento e da 

manufatura do produto compatível com o orçamento e os custos alvo. (ROZENFELD 

et al., 2006). 

 

Conforme Clark e Fujimoto (1991), PDP é o processo em que uma organização 

transforma diversos dados e informações em oportunidades de mercado e possibilidades de 

produtos comerciais. Ainda de acordo com os autores, gerenciar as incertezas do processo é 

desafiador, pois no desenvolvimento, por mais informações ou dados, não é certo o sucesso do 

produto final. 
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Por trabalhar com muitas incertezas no processo é necessário utilizar uma equipe 

multidisciplinar para poder integrar todos os tipos de sistemas de suporte para as atividades do 

PDP. Eversheim e Shernikau (1999) citam que o PDP requer profundos conhecimentos das 

diversas áreas da engenharia, noções gerenciais, visão sistêmica e integrada do negócio e 

relacionamento interpessoal. 

 Segundo Ulrich e Eppinger (2012) um PDP é a sequencia de passos que uma empresa 

segue para conceber, desenvolver e comercializar um produto e ele pode ser dividido em seis 

fases, como mostra a Figura 4. 

  

 
 

Figura 4 - O Ciclo de Desenvolvimento do Produto 

Fonte: Ulrich e Eppinger (2012), tradução nossa 

 

• Planejamento – Inicia-se essa fase pela identificação da oportunidade guiada pela estratégia 

da empresa e também avalia a tecnologia e os objetivos de mercado com o propósito de 

entregar uma declaração de missão especificando os principais objetivos do negócio, 

mercados-alvo e restrições. 

• Desenvolvimento do Conceito – Nessa etapa são identificadas as necessidades do 

consumidor e baseado nelas alguns conceitos de produtos são desenvolvidos e avaliados, 

para assim selecionar os mais promissores para serem aperfeiçoados e testados. 

• Projeto em Nível de Sistema – Esse passo é responsável pela definição da arquitetura do 

produto, decomposição do produto em componentes e subsistemas e o projeto preliminar 

dos principais componentes, resultando no esboço da arquitetura do produto e uma 

especificação funcional de cada subsistema. 

• Projeto Detalhado – Essa fase inclui uma especificação completa da geometria e materiais 

de todos os componentes do produto e identificação de todos as peças que deverão ser 

compradas com fornecedores. O resultado dessa fase são modelos computacionais do 

produto que descrevem as dimensões e materiais de cada parte do produto e planos de 

produção e montagem. 

• Teste e Refinamento – É a etapa responsável pela produção de protótipos com as 

características definidas na fase anterior, porém não necessariamente utilizando os mesmos 

processos de produção indicados. Posteriormente esses protótipos são testados e avaliados 
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internamente e externamente com o propósito de identificar falhas e possíveis melhorias no 

produto. 

• Produção em Escala – Nessa fase o produto é então fabricado utilizando o sistema de 

produção definido com a finalidade de treinar a força de trabalho e encontrar problemas 

remanescentes nos processos de produção. 

 

Concluindo, focar nas melhores práticas do PDP é essencial para desenvolver o seu 

produto com menos custos, aumentar a qualidade e a confiabilidade e atender ao máximo as 

necessidades do usuário.  

 

2.2.1. Planejamento do Processo de Desenvolvimento 

 

Ulrich e Eppinger (2012), consideram o planejamento, uma ferramenta para maximizar 

a eficácia do desenvolvimento de um produto, pois utilizam diferentes fontes de dados como 

pesquisas, mercado e clientes para analisar quais as oportunidades existentes e definir os 

projetos mais adequados ao mercado. Ainda segundo eles, o processo de planejamento é divido 

em quatro fases como mostra a Figura 5 e o resultado do é uma declaração de missão que guiará 

o todo o processo de desenvolvimento do produto.  

 

Figura 5 - Processo de Planejamento do Produto 

Fonte: Ulrich e Eppinger (2012), tradução nossa 

 

• Identificar Oportunidades – Essa etapa tem como objetivo analisar o mercado para 

identificar o maior número de oportunidades possível. Normalmente utilizam-se dados 

coletados com consumidores, competidores e funcionários para desenvolver essas 

oportunidades. 

• Avaliar e Priorizar Projetos – Com o resultado da fase anterior essa etapa é responsável por 

estudar e selecionar os projetos mais promissores, considerando os aspectos da estratégia 

competitiva, segmentação de mercado, tendências tecnológicas e plataformas de produto. 
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• Alocação de Recursos e Planejamento do Tempo – Como geralmente não é possível investir 

em todas as oportunidades de desenvolvimento, se faz necessário a avaliação de 

investimentos e lançamento dos produtos, para definir a ordem de dedicação de esforços 

dos projetos. 

• Planejamento Completo Pré-Projeto – Com os projetos definidos e a fim de gerar um guia 

claro para o desenvolvimento do produto, é necessário especificar os objetivos e restrições 

da produção. Essas decisões são retratadas na declaração de missão. Os autores indicam a 

utilização de algumas informações importantes que são mostradas na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Declaração de Missão 

Declaração de Missão 

Descrição do Produto 
A função básica do produto sem implicar em um 

conceito específico. 

Proposta de Benefícios 
Motivos críticos que fariam um cliente comprar 

o produto. 

Objetivos-Chave do Negócio Objetivos da empresa para o produto. 

Mercado-Alvo do Produto 

O mercado primário do produto e, se necessário, 

mercados secundários que mereçam ser 

considerados. 

Premissas e Restrições 
Características essenciais do produto e restrições 

para o desenvolvimento. 

Stakeholders 
Todos os grupos de pessoas que são afetadas 

pelo sucesso ou falha do produto. 

 
Fonte: O Autor 
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2.2.2. Necessidades do Cliente 

 

Essa etapa do processo tem como objetivo garantir que o produto é focado nas 

necessidades do cliente, identificar necessidades que não são explicitas e principalmente, 

justificar a definição das especificações. 

Segundo Baxter (2008) para uma empresa estabelecida seu maior patrimônio é o 

conhecimento do mercado pois sabendo suas necessidades é possível identificar, especificar e 

justificar uma oportunidade de produto.  

De acordo com Ulrich e Eppinger (2012) as necessidades são totalmente independentes 

de algum produto a ser desenvolvido, um time deve ser capaz de identificar as necessidades do 

cliente e assim direcioná-las a algum conceito. Os autores indicam um método com 5 etapas, 

definidas a seguir: 

1. Coletar dados não tratados dos clientes – Envolve o contato com os consumidores e 

experimentar o ambiente de uso do produto através de entrevistas, análise de grupos-alvo e 

observação de produtos similares em uso; 

2. Transformar os dados coletados em necessidade dos clientes – Interpretar os dados não 

tratados e expressá-los em termos de o que o produto deve fazer; 

3. Organizar as necessidades em uma hierarquia – Classificar as necessidades por hierarquia, 

sendo as necessidades primárias mais generalizadas e as secundárias mais detalhadas e 

específicas; 

4. Estabelecer a importância das necessidades – Elaborar uma ponderação de importância 

numérica para um subconjunto das necessidades e assim definir a importância relativa de 

cada necessidade; 

5. Refletir sobre os resultados e processos – Discutir sobre os resultados para buscar melhorias 

no processo. 

 

2.2.3. Especificações do Produto 

 

Ulrich e Eppinger (2012) dizem que as necessidades do cliente para o produto 

normalmente são expressadas subjetivamente através da “linguagem do consumidor”, ou seja, 

essa forma de expressão não é capaz de detalhar claramente como um produto deve ser 

projetado. Por isso, as especificações do produto ficam responsáveis por demonstrar 

claramente, através de métricas e valores, o que o produto deve fazer.  
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Segundo os autores, o processo para definir as principais especificações contém quatro 

passos, definidos na lista a seguir. 

• Preparar a lista de métricas – Determinar as métricas que possam representar 

diretamente o grau em que o produto satisfaz as necessidades do cliente. O ideal é que 

cada necessidade tenha relação com apenas uma métrica, porém geralmente isso não é 

possível.  

• Coletar informações no mercado – Pesquisar no mercado os dados de produtos 

existentes para auxiliar no processo de determinação dos valores relativos a cada 

métrica. 

• Definir valores ideais e limites de aceitação – Sintetizar todas as informações 

disponíveis para delimitar os valores ideais e o intervalo de valores que ainda torna uma 

métrica aceitável. 

• Refletir sobre os resultados e processos – Discutir sobre os resultados para buscar 

melhorias no processo. 

 

2.2.4. Geração de Conceitos 

 

De acordo com Ulrich e Eppinger (2012) o conceito de um produto é a descrição 

aproximada da tecnologia, princípios de funcionamento e forma do produto. Um conceito é 

normalmente representado por um esboço ou modelo tridimensional e por muitas vezes 

complementado por uma breve descrição textual.  

O processo de geração de conceitos começa com um conjunto de necessidades e 

especificações do cliente-alvo e resulta em um grupo de conceitos de produtos a partir do qual 

a equipe irá fazer uma seleção final. A confiança de que todo o espaço de alternativas foi 

explorado, define um bom processo de geração de conceitos. 

Baxter (2008) afirma que utilizando técnicas estruturadas para a geração de conceitos é 

possível reduzir o problema do projeto conceitual a seus elementos básicos e gerar diversas 

alternativas de solução. 

Ulrich e Eppinger (2012) definem um método de cinco etapas para o processo de 

geração de conceitos, que são ilustrados na Figura 6. 
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1. Clarificar o 

problema.

• Entendimento

• Decomposição do 

problema

• Foco nos 

subproblemas 

críticos

2. Procurar 

externamente

• Lead users

• Especialistas

• Patentes

• Literatura

• Benchmarking

3. Procurar 

internamente

• Individualmente

• Coletivamente

Subproblemas

4. Explorar 

sistematicamente

• Árvore de 

classificação

• Tabela de 

combinação

Conceitos Existentes Novos Conceitos

5. Refletir sobre as 

soluções e processos

• Feedback 

construtivo

Soluções Integradas

 

Figura 6 - O método de cinco etapas da geração de conceitos 

Fonte: Ulrich e Eppinger (2012), tradução nossa 

 

• Clarificar o Problema – consiste no desenvolvimento de uma compreensão geral e 

posteriormente, se necessário, a divisão do problema em subproblemas. Existem muitos 

métodos de decomposição do problema como por exemplo a decomposição funcional, 

a decomposição por ações do usuário que foca na divisão do problema em sequência de 

ações do usuário sobre o produto e a decomposição por necessidades-chave do cliente. 

Todas essas técnicas têm como objetivo dividir um prolema complexo em problemas 

mais simples que podem ser abordados separadamente.  
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Uma das técnicas mais difundidas é a decomposição funcional que segundo Stone 

(2000) é o processo de fragmentar a função global de um produto em subfunções 

menores e facilmente solucionáveis. As subfunções estão relacionadas pelo fluxo de 

energia, materiais ou sinais que passam através do produto de modo a formar um modelo 

funcional, conhecido como uma estrutura de função. 

Stone (2000) diz que a primeira etapa do modelo de decomposição funcional é criar um 

modelo de caixa preta, uma representação da função global de um produto e os fluxos 

de entrada e saída, como ilustrado na Figura 7. Esta tarefa relaciona as necessidades dos 

clientes com o modelo funcional. Cada necessidade do cliente identifica um ou mais 

fluxos de entrada ou de saída para o produto.  

 

 

Figura 7 - Método da caixa preta de uma decomposição funcional de um martelo 

elétrico 

Fonte: Ulrich e Eppinger, 2012, tradução nossa 

 

 

Estes fluxos, por sua vez, abordam diretamente a necessidade específica do cliente. Para 

cada fluxo de entrada, é necessário desenvolver uma cadeia de subfunções que operam 

sobre o fluxo. Cada operação no fluxo deve ser pensada desde a entrada até à saída do 

produto (ou transformação para outro fluxo) e expressa como um subfunção, como 

mostrado na Figura 8. Se um fluxo é transformado para um outro tipo, então as 

operações devem seguir o fluxo até a saída de um produto. Essas subfunções serão 

exploradas separadamente, porém deve haver um foco nos subproblemas mais críticos. 
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Figura 8 - Refinamento do método da caixa preta de uma decomposição funcional de 

um martelo elétrico 

Fonte: Ulrich e Eppinger (2012), tradução nossa 

 

• Pesquisar externamente – destina-se a encontrar soluções existentes para os problemas 

e subproblemas encontrados na etapa de clarificação. É essencialmente um processo de 

coleta de informações e deve ser contínuo em toda a fase de desenvolvimento do 

produto. Algumas técnicas de busca por soluções são: entrevistas com usuários líderes; 

consulta com especialistas; pesquisas de patentes; pesquisas bibliográficas; 

benchmarking competitivo. 

Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI, 2016) a documentação 

de patente é a mais completa entre as fontes de pesquisa, pois 70% das informações 

tecnológicas contidas nestes documentos não podem ser encontradas em qualquer outro 

tipo de fontes de informação. O Centro de Disseminação da Informação Tecnológica – 

CEDIN – do INPI permite o acesso a referências de documentos de patentes brasileiras 

além de cerca de 90 milhões de documentos originados de outros países e organizações 

internacionais. O acesso a este banco de dados permite ampliar pesquisas, perceber 

tendências tecnológicas e monitorar o que está sendo desenvolvido. 

• Pesquisar internamente – baseia-se na utilização do conhecimento e a criatividade do 

grupo de trabalho para gerar conceitos de soluções. Técnicas que estimulam a 

concepção de novas ideias como o Brainstorming, são usualmente utilizadas.  

• Explorar sistematicamente – visa a exploração do espaço de possibilidades, organizando 

e sintetizando todas as ideias que estão fragmentadas e assim gerar conceitos sólidos. 

Uma abordagem para organizar e sintetizar estes fragmentos seria considerar todos os 
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possíveis combinações dos fragmentos associados a cada subproblema. Existem duas 

ferramentas específicas para gerir este processo complexo e organizar o pensamento da 

equipe: a árvore de classificação de conceitos e a tabela de combinação de conceitos. A 

árvore de classificação ajuda a equipe a dividir as possíveis soluções em categorias 

independentes, já a tabela de combinação orienta a equipe a considerar seletivamente 

combinações de fragmentos. 

• Refletir sobre as Soluções e Processos – destina-se a identificar oportunidades de 

melhoria nas iterações subsequentes ou projetos futuros. 

 

2.2.5. Seleção de Conceitos 

 

De acordo com Ulrich e Eppinger (2012, tradução nossa) a seleção de conceitos é o 

processo de avaliação de conceitos no que diz respeito às necessidades dos clientes e outros 

critérios, comparando os pontos fortes e fracos dos conceitos, e selecionando um ou mais 

conceitos para uma investigação mais aprofundada ou desenvolvimento. Os autores ainda 

afirmam que todas as equipes utilizam algum método, implícito ou explícito, para a seleção de 

conceitos e que técnicas de decisão utilizados para a seleção de conceitos variam de abordagens 

intuitivas para métodos estruturados. 

Ulrich e Eppinger (2012, tradução nossa) recomendam uma abordagem com dois 

estágios para a seleção de conceitos: triagem do conceito e pontuação do conceito. Durante a 

fase de triagem, conceitos iniciais são avaliados em relação a um conceito comum de referência 

utilizando a matriz de triagem. Nesta fase preliminar, as comparações quantitativas detalhadas 

são de difícil obtenção e podem ser enganosas, por isso, um sistema de classificação 

comparativo grosseiro é usado. Depois que algumas alternativas são eliminadas, a equipe pode 

optar por passar a pontuar o conceito e realizar análises mais detalhadas e avaliações 

quantitativas mais finas dos conceitos restantes usando a matriz de pontuação.  

Os dois estágios para a seleção de conceitos são baseados em uma matriz de seleção de 

conceitos também conhecida como Matriz de Pugh (Tabela 9), que utiliza critérios de seleção 

definidos pela equipe do projeto, para avaliar a performance dos conceitos comparados a um 

conceito de referência, que geralmente é a melhor solução encontrada no mercado para o 

problema. A diferença entre as duas está no fato que a matriz de triagem avalia os critérios de 

seleção de uma forma simples onde a pontuação é feita apenas tomando como base se o conceito 

soluciona o problema de uma maneira melhor, igual ou pior, enquanto a matriz de pontuação 
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utiliza critérios de seleção ponderados, o que torna a seleção mais confiável. A Tabela 9 

apresenta a pontuação relativa à avaliação dos critérios, utilizados na matriz de seleção. 

 

Tabela 9 - Modelo de Matriz de Pugh 

 

Fonte: Rozenfeld et al. (2006) 

 

Tabela 10 - Pontuação dos critérios utilizados na matriz de Pugh 

 

Fonte: Adaptado de Rozenfeld et al. (2006) 

 

Após avaliar os conceitos é necessário classificá-los de acordo com sua pontuação e 

então verificar se os resultados fazem sentido e considerar se existem maneiras de combina-los 

e melhora-los. Conceitos combinados e aperfeiçoados são então novamente adicionados à 

matriz, avaliados pela equipe, e classificados juntamente com os conceitos originais. Uma vez 

que os membros da equipe estão satisfeitos com a sua compreensão de cada conceito e sua 

qualidade relativa, eles decidem quais os conceitos devem ser selecionados para posterior 

aperfeiçoamento e análise (ULRICH E EPPINGER, 2012, tradução nossa). 
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2.2.6. Arquitetura do Produto 

 

De acordo com Baxter (2003) um produto pode ser definido em termos funcionais ou 

físicos que se diferenciam pelo fato dos funcionais serem os que executam operações ou 

transformações e os físicos componentes, peças e subconjuntos que exercem as funções do 

produto. 

Segundo Ulrich e Eppinger (2012) a arquitetura de um produto é um esquema no qual 

os elementos funcionais do produto são organizados em módulos físicos e também analisa as 

interações entre esses módulos. O processo de desenvolvimento da arquitetura do produto 

resulta em um layout geométrico aproximado do produto, descrições dos principais módulos e 

o esclarecimento das principais interações entre os módulos. Os autores indicam um processo 

com quatro passos para o desenvolvimento da arquitetura: 

• Criar um diagrama esquemático do produto - Com o objetivo de entender os 

componentes que constituem o produto, o diagrama esquemático representa os 

elementos do sistema, utilizando símbolos gráficos e focando apenas nos detalhes 

relevantes para o funcionamento do produto. 

• Agrupar os elementos do diagrama - Nesta etapa deve-se agrupar os componentes que 

apresentam alguma interação, similaridade ou funcionalidade dependente em módulos 

para simplificar a compreensão do funcionamento do produto. 

• Elaborar um esboço geométrico simplificado - Essa fase é responsável por criar 

representações gráficas do layout dos módulos e analisar a viabilidade das relações 

dimensionais básicas entre eles. 

• Identificar as interações fundamentais - Nesse passo é realizado um estudo para observar 

as principais interações dos módulos. Com isso são identificadas tanto as interações 

diretas, que conectam os módulos, quanto as incidentais que acontecem devido à 

implementação física dos elementos funcionais ou devido à disposição geométrica dos 

módulos. Para casos mais simples, geralmente são utilizados diagramas de interações 

como a mostrada na Figura 9. 
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Figura 9 - Diagrama de Interações Incidentais de uma Impressora 

Fonte: Ulrich e Eppinger, 2012, tradução nossa 

 

 

2.2.7. Conceito Berço-a-berço 

 

Sherratt (2013, tradução nossa) define conceito berço-a-berço como o projeto e a 

produção de produtos que ao final de seu ciclo de vida, possam ser verdadeiramente reciclados, 

ou seja, imitando o ciclo da natureza com todos os seus componentes reciclados ou retornados 

a natureza, direta ou indiretamente como nutrientes completamente seguros, não tóxicos, e 

biodegradáveis. Ainda segundo o autor, nessa teoria, os produtos são compostos tanto de 

materiais biodegradáveis que alimentam ciclos biológicos quanto de materiais técnicos que 

ficam em um ciclo fechado, continuamente circulando como nutrientes valiosos para a 

indústria. 

Adicionalmente, Braungart e McDonough (2012) afirmam que a filosofia berço-a-berço 

é baseada em três princípios: eliminação do conceito de desperdício; utilização de energia 

renovável; respeito com a diversidade humana e natural dos sistemas. Portanto, a escolha de 

materiais é crucial para as fases iniciais do projeto do produto, porém a utilização de energias 

sustentáveis e a adaptação ao ambiente local – natureza, economia, cultura e sociedade – são 

conceitos fundamentais para o sucesso da implementação da metodologia. 

 

2.2.8. Reciclagem, Downcycling e Upcycling 
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Sabemos que a reciclagem é o processo de coleta e utilização de produtos 

manufaturados descartados na fabricação de novos produtos, com o objetivo de evitar o 

desperdício de materiais úteis, preservar as reservas de recursos naturais e diminuir a quantidade 

de lixo. Segundo Braungart e McDonough (2002) os termos downcycling e upcycling são 

derivados do processo de reciclagem. Contrariamente ao downcycling, o processo de upcycling 

gera produtos ou materiais com qualidade igual ou superior ao produto de origem. Enquanto no 

primeiro processo há a recuperação de um material para reuso em um produto de menor valor, 

ou seja, o material não pode ser utilizado novamente para se fabricar o produto original, no 

segundo processo existe uma conversão de materiais desperdiçados ou resíduos em novos 

materiais ou produtos com maior qualidade e valor ambiental.  

 

2.2.9. Ecoeficiência e Ecoeficácia 

 

De acordo com o Word Business Council for Sustainable Development, a ecoeficência 

é definida pela entrega de bens e serviços que satisfaçam as necessidades humanas e tragam 

qualidade de vida a preços competitivos, enquanto reduzem progressivamente os impactos 

ecológicos e a intensidade de recursos ao longo do ciclo de vida, para um nível, pelo menos, 

alinhado com a capacidade de sustentação estimada da Terra. (WBCSD, 2005, tradução nossa).   

Braungart e McDonough discordam da estratégia de ecoeficiência, pois acreditam que 

não se deve minimizar indústrias e processos e sim desenvolvê-las e expandi-las, com um 

crescimento “positivo” que conduzirá para uma melhor saúde, mais nichos, mais diversidade, 

mais inteligência e mais abundância para nós e para as gerações futuras. Os autores então 

apresentam o termo ecoeficácia que é o oposto de ecoeficiência e o definem como uma 

estratégia para a criação de uma indústria humana que é segura, rentável e regenerativa, 

produzindo valor econômico, ambiental e social. Na ecoeficácia há uma visão holística dos 

produtos e processos, não focando apenas no principal objetivo dos mesmos, que geralmente é 

o fator econômico. Um projeto ecoeficaz incorpora elementos como upcycling, utilização de 

energia renovável e adaptação ao ambiente local e, portanto, é um projeto que utiliza o conceito 

berço-a-berço. (BRAUNGART E MCDONOUGH, 2002, tradução nossa). 

 

 

2.2.10. Design For X 
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Segundo Huang (1996) Design For X é uma das abordagens mais eficientes para se 

chegar a um ambiente ideal para o desenvolvimento de produtos, pois faz o melhor uso dos 

recursos disponíveis, focando em um número limitado de elementos vitais por vez. 

A palavra Design de Design For X é interpretada como projeto de produto, já o X é uma 

variável que pode ter muitos valores possíveis, como por exemplo, Assembly, Sustentability e 

Manufacturability, simplificando, é o foco do seu projeto. Como exemplo, podemos utilizar o 

termo Design For Assembly que pode ser interpretado como Projeto de Produto para Montagem, 

ou seja, considera alguns fatores primários para a montagem do produto como orientação, 

manuseio, equipamentos, entre outros. Uma análise mais detalhada dessas questões e do 

relacionamento entre elas resultam em melhores decisões para simplificar e aperfeiçoar o 

processo de montagem. 

 

2.2.11. Design For Environment 

 

Ulrich e Eppinger (2012) afirmam que Design For Environment – DFE - fornece 

métodos práticos que podem aumentar a qualidade do produto e reduzir os custos de produção, 

minimizando os impactos ambientais causados por ele. O consumo de energia e recursos 

naturais, o despejo de líquidos, a emissão de gases e a geração de resíduos sólidos são impactos 

ambientais de um produto e devem ser considerados no projeto.  

Segundo Van Hemel (1998), no Design For Environment, o meio ambiente define a 

direção para as decisões do projeto e tem a mesma importância que o lucro, funcionalidade, 

imagem e qualidade. O DFE considera os aspectos ambientais em cada estágio do processo de 

desenvolvimento de um produto, buscando alcançar produtos que tenham o menor impacto 

ambiental possível em todo o seu ciclo de vida.  

Nos primeiros estágios do desenvolvimento de um produto, decisões sobre o uso de 

materiais, o uso eficiente da energia e a mitigação da geração de resíduos podem minimizar ou 

eliminar os impactos ambientais, porém quando o conceito do projeto do produto já está 

estabelecido, melhorar a performance ambiental se torna mais trabalhoso e requer uma 

abordagem interdisciplinar. 

 

 

2.2.12. Ciclo de Vida Natural e Ciclo de Vida do Produto 
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Segundo Ulrich e Eppinger (2012) o conceito de dois ciclos de vida é a base para o 

Design For Environment, pois relaciona o ciclo de vida do produto com o ciclo de vida natural 

dos materiais, tornando-os um ciclo fechado, o que é capaz de expandir a compreensão 

tradicional de produção e distribuição. O conceito de dois ciclos de vida está ilustrado na figura 

10. 

 

 

Figura 10 - O ciclo de vida natural e o ciclo de vida do produto 

Fonte: Ulrich e Eppinger, 2012, tradução nossa. 

 

O ciclo de vida do produto se inicia na extração e processamento da matéria-prima da 

natureza, seguido da produção, distribuição e utilização do produto. Na fase final da vida útil 

do produto existem diversas opções de recuperação – reutilização dos componentes, reciclagem 

dos materiais ou descarte em aterros sanitários. O ciclo de vida natural dos materiais representa 

o desenvolvimento e a absorção de materiais orgânicos na natureza, em um ciclo continuo. Os 

dois diagramas se interceptam, quando há o uso de materiais naturais em produtos industriais, 

com a reintegração dos materiais orgânicos na natureza. (ULRICH E EPPINGER, 2012, 

tradução nossa). 

A escolha de materiais orgânicos, que são absorvidos mais rapidamente pela natureza, 

para a fabricação do produto faz com que os impactos ambientais sejam reduzidos e que o ciclo 

de vida fechado fique balanceado. 
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3. METODOLOGIA 
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Este capítulo tem como objetivo apresentar e detalhar os métodos de pesquisa e o 

método de estudo utilizados nesse projeto, responsável pela estruturação das análises e soluções 

empregadas para alcançar o objetivo proposto para esse estudo. 

 

3.1. MÉTODO DE PESQUISA 

 

Conforme Silva e Menezes (2005), as pesquisas podem ser classificadas de diversas 

formas, e as mais clássicas são: natureza, abordagem do problema, objetivos e procedimentos 

técnicos. 

De acordo com Silva e Menezes (2005), há duas formas de se classificar a pesquisa do 

ponto de vista da forma de abordagem do problema, a pesquisa quantitativa, que visa analisar 

e classificar as informações transformando-as em números para facilitar a comparação e a 

pesquisa qualitativa que interpreta os fenômenos e a atribui significados de forma subjetiva. As 

duas formas de pesquisa classificadas quanto à abordagem, foram utilizadas no projeto, já que 

em etapas como a identificação das necessidades foram utilizadas interpretações subjetivas para 

a identificação das informações e em etapas como a seleção de conceitos, foram utilizados 

pontuações e pesos para quantificar a diferença de performance dos conceitos comparados com 

uma referência, em alguns critérios definidos. 

Segundo Silva e Menezes (2005) a pesquisa aplicada tem como objetivo, produzir 

informações capazes de solucionar problemas específicos em uma aplicação prática. Como o 

presente estudo se propôs a buscar soluções para a melhoria da performance de módulos de um 

protótipo, a classificação da pesquisa do ponto de vista de sua natureza para o presente estudo 

se enquadra em uma pesquisa aplicada. 

Gerhardt e Silveira (2009, p.35) afirmam que a pesquisa exploratória “tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a construir hipóteses”. Como o desenvolvimento do projeto baseou-se em construir um 

conhecimento detalhado do problema para gerar conceitos capazes de solucioná-lo, podemos 

afirmar que esse estudo utilizou, quanto aos objetivos, a pesquisa exploratória. Ainda segundo 

às autoras a maioria das pesquisas exploratórias envolvem entrevistas com indivíduos que 

tiveram algum tipo de contato prático com o problema além de um levantamento bibliográfico, 

ou seja, estudos de caso e pesquisas bibliográficas. Portanto, como houveram constantes 

reuniões com a equipe de desenvolvimento do protótipo e consultas à literatura, foram 

utilizados os dois tipos de pesquisa - estudos de caso e pesquisas bibliográfica – classificadas 

quanto aos procedimentos. 
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3.2. MÉTODO DE ESTUDO 

 

De acordo com Pugh (1991, tradução nossa) Design Total é a atividade sistemática 

necessária desde a identificação do mercado/necessidades dos usuários até a venda de produtos 

capazes de satisfazer estas necessidades - uma atividade que engloba produto, processos, 

pessoas e organização. O método utilizado foi baseado nas premissas e orientações conceituais 

do processo de projeto de produtos definido por Ulrich e Eppinger, baseando seu 

desenvolvimento no método de pesquisa exploratória, principalmente em pesquisas 

bibliográficas para otimizar o processo de geração de soluções. Esses conceitos são sintetizados 

numa metodologia sistemática que objetiva alcançar a integração entre os aspectos tecnológicos 

e não-tecnológicos do desenvolvimento, viabilizando a criação bem-sucedida de produtos - 

bens ou serviços - e processos. A metodologia geralmente é representada como um fluxo 

ordenado de macro fases, quais são: (“0”) Planejamento; (1) Desenvolvimento do Conceito; (2) 

Projeto Conceitual; (3) Projeto Detalhado; (4) Teste e Refinamento e (5) Produção em Escala. 

Considerando o caráter de pesquisa e desenvolvimento da proposta e a limitação de tempo, as 

três últimas fases – Projeto Detalhado, Teste e Refinamento e Produção em Escala – não foram 

abordadas. A Figura 11 ilustra o processo adaptado. 

 

Figura 11 - Fases da metodologia de estudo 

Fonte: O Autor 

 

 

FASE “0”-
PLANEJAMENTO

•Apresentação do Protótipo

•Apresentação dos Resultados das Análises 
dos Experimentos Técnicos

•Declaração de Missão

•Seleção de Módulo-Alvo

FASE 1 -
DESENVOLVIMENTO 

DO CONCEITO

•Análise de Necessidades do Módulo

•Determinação das Especificações do Módulo

•Geração de Conceitos

•Seleção de Conceitos

FASE 2 - PROJETO 
CONCEITUAL

•Definição da Arquitetura do 
Módulo e Modelagem Geral do 
Conceito em Três Dimensões
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3.2.1. Fase “0” – Planejamento 

 

Nesta primeira etapa, também conhecida como fase ”0” por determinar as diretrizes e 

preceder o início do projeto, foi desenvolvido uma declaração de missão e foi feita a escolha 

do módulo foco do projeto. 

 

3.2.2. Apresentação do Protótipo 

 

A primeira etapa do estudo de caso, foi apresentar as características e descrições do 

funcionamento do módulo estudado, com o objetivo de melhorar a compreensão dos aspectos 

funcionais da estação de tratamento de efluente. Para isso, foram utilizados documentos 

descritivos, desenvolvidos pela equipe de desenvolvimento do protótipo, como base das 

informações coletadas. 

  

3.2.3.  Apresentação dos Resultados das Análises dos Experimentos Técnicos 

 

Como forma de proporcionar a percepção dos problemas relacionados aos módulos do 

protótipo, as informações referentes às análises dos experimentos técnicos, documentados pela 

equipe de desenvolvimento do protótipo, foram coletadas e consolidadas. 

 

3.2.4. Declaração de Missão 

 

Visando estabelecer diretrizes de fácil compreensão para o desenvolvimento do projeto, 

uma declaração de missão contendo informações como a descrição do produto, propostas de 

benefícios e restrições do projeto do produto, foi criada fundamentando seus dados no estudo 

dos documentos descritivos do protótipo e na opinião da equipe de desenvolvimento. 

 

3.2.5. Seleção de Módulo-Alvo 

 

Após a criação da declaração de missão, uma ferramenta de priorização dos módulos 

que deveriam ser analisados no projeto foi elaborada e utilizada com finalidade de restringir o 

projeto a um ou mais módulos que apresentassem mais importância para o aperfeiçoamento do 

produto final.  Foi utilizado como base para a criação e pontuação dos critérios, a análise dos 

resultados dos experimentos técnicos realizados pela equipe de desenvolvimento do protótipo. 

 

3.2.6.  Fase 1 – Desenvolvimento do Conceito 
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Esta fase foi responsável por conceber e selecionar o conceito que apresentava melhores 

possibilidades de aprimorar a performance global do protótipo, baseados nas necessidades e 

especificações do módulo. 

 

3.2.7. Análise de Necessidades do Módulo 

 

Essa etapa do processo teve como objetivo identificar necessidades do novo conceito de 

módulo e principalmente, justificar a definição das especificações. Foram coletados os dados 

da performance dos módulos do primeiro protótipo, essas informações foram então 

transformadas em necessidades do produto final, agrupadas por semelhança de características 

e organizadas hierarquicamente em ordem de importância.  

 

3.2.8. Determinação das Especificações do Módulo 

 

  Utilizando como base as necessidades identificadas na fase anterior, além de dados 

sobre o primeiro protótipo e da literatura, foi elaborada uma lista de métricas e definidos os 

valores ideais e limites de aceitação associados às medidas de referência, com o objetivo de 

auxiliar a geração de conceitos. 

  

3.2.9. Geração de Conceitos 

 

Nesta fase foi realizada uma decomposição funcional, baseada na necessidade-chave do 

módulo, de forma a possibilitar a simplificação do problema conceitual geral do módulo, 

dividindo-o em subproblemas com maior facilidade de análise e solução. Com isso foram 

realizadas pesquisas externas, no mercado, na literatura e no banco de dados de patentes do 

INPI buscando concepções capazes de resolver os subproblemas além de uma pesquisa interna, 

focando no aspecto inovador do projeto, para buscar novas soluções para o produto. Essas 

soluções ainda foram exploradas sistematicamente visando examinar o espaço de 

possibilidades, organizando e sintetizando todas as ideias que estavam fragmentadas e assim 

possibilitar a elaboração de conceitos sólidos. Para realizar a decomposição do problema global 

e a combinação de ideias para a geração de conceitos, foram utilizados o modelo de caixa preta 

indicado por Ulrich e Eppinger (2012) e uma Matriz Morfológica, respectivamente. 

 

3.2.10. Definição de Conceitos 
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A partir da identificação dos conceitos, foram realizadas análises conceituais 

objetivando eliminar conceitos que não apresentaram capacidade para atender aos requisitos – 

ambientais, sociais, técnicos e econômicos - do projeto. Após a formação do conjunto de 

conceitos que podiam cumprir com as exigências técnicas do projeto, foi realizada uma seleção 

utilizando uma matriz de pontuação, buscando encontrar o conceito mais promissor, de acordo 

com os critérios definidos pela equipe. Uma análise visando encontrar combinações dentro do 

grupo de conceitos estudados, também foi realizada. 

 

3.2.11. Fase 2 - Projeto Conceitual 

 

Esse passo tem como finalidade a escolha da arquitetura mais adequada para o módulo, 

analisando seus elementos funcionais e interações entre seus componentes. Com isso a 

elaboração de um modelo em três dimensões, em um programa computacional, para facilitar a 

produção do novo protótipo.  

 

 

 

 

3.2.12. Definição da Arquitetura do Produto e Modelagem Geral do Conceito em Três 

Dimensões 

 

Esta etapa foi responsável por definir a arquitetura do produto organizando seus 

elementos funcionais em módulos físicos e representando-os em um esquema para analisar suas 

interações. O processo foi criar um fluxograma contendo as interações do módulo com o 

efluente para definir e listar os componentes necessários para a construção do módulo. Após 

essa etapa um esboço em três dimensões foi concebido, através do programa de modelagem 

3D, SketchUp, com o intuito de melhorar a compreensão da disposição dos elementos físicos 

no módulo. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

 

4.1. APRESENTAÇÃO DO PROTÓTIPO 

 

A construção do primeiro protótipo iniciou-se em abril de 2015 e foi concluída em 

outubro do mesmo ano. Esse protótipo, já em operação, possui dez módulos. O projeto 

encontra-se em estágio avançado de desenvolvimento, com esse protótipo funcionando em uma 

residência urbana habitada por quatro adultos, na cidade de Rio das Ostras, Estado do Rio de 

Janeiro. A planta tem capacidade operacional para o tratamento de quatro mil litros de efluentes 

por dia, e já apresenta resultados significativos, comprovados por meio de análises laboratoriais. 

A figura 12 apresenta uma foto do protótipo. 

 

 
 

Figura 12 - Protótipo da planta de tratamento de efluentes domésticos 

Fonte: Projeto Water Vector. 

 

A equipe responsável pelo desenvolvimento do protótipo idealizou o projeto, dividido 

em quatro marcos, onde cada um funciona como pré-requisito ao próximo e que são brevemente 

apresentados a seguir: 

I. Água Segura: Desenvolvimento dos processos de separação mecânica, bem como os 

processos biológicos anaeróbios e aeróbios necessários à retirada dos mais perigosos poluentes 
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e contaminantes do efluente. A estação produz o que é tecnicamente chamado de “água servida 

tratada”, que, em conformidade com a legislação vigente, pode ser despejada de forma segura 

em rios ou lagos.  

 II. Água Potável: Desenvolvimento dos processos de absorção de poluentes, 

empregando sistemas de zonas de raízes, filtração e esterilização por raios ultravioleta. Esse 

processo produz água cristalina e sem odor. Para torná-la potável, de acordo com a legislação 

vigente no País, é obrigatório que sejam adicionados alguns compostos químicos à água. 

Basicamente, realiza-se a cloração, fluoração e, quando necessário, correções de acidez (pH), 

dureza, mineralização, ionização e outras características definidas por lei.  

 III. Combate Pesado: Desenvolvimento dos processos que darão destinação final segura 

aos agentes poluentes. Para o caso da matéria orgânica residual gerada planeja-se o emprego de 

biodigestores, por exemplo. 

 IV. Acessórios: Desenvolvimento de diversos módulos auxiliares com funções 

específicas. Dentre esses está previsto um destilador de água movido à energia solar direta.  

 

O protótipo tem dez módulos operacionais responsáveis por atingir os marcos do projeto 

e realizar o tratamento do efluente. Alguns destes módulos já apresentam resultados 

satisfatórios, porém necessitam de ajustes visando uma melhor performance, outros não 

apresentaram o funcionamento esperado e precisam de maiores alterações ou de uma 

remodelagem conceitual. Por fim, existem três módulos que ainda não foram testados. Um 

esboço do protótipo com seus módulos é mostrado na Figura 13 e uma breve descrição do 

funcionamento dos módulos é demonstrada a seguir. 
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Figura 13 - Esquema técnico simplificado do projeto 

Fonte: Projeto Water Vector. 

 

Módulo 1 - Receptor de efluente e unidade elevatória: Responsável por receber o 

efluente bruto, opera com vazão variável, separa as partículas grosseiras por meio de 

gradeamento e regula a vazão do sistema. O módulo é composto por uma unidade elevatória 

que bombeia o efluente para um reservatório elevado e um regulador de vasão. Atualmente, no 

protótipo em operação, esse módulo apresenta o funcionamento esperado, mas observa-se que 

a capacidade pode ser melhor dimensionada para evitar transbordamentos do efluente em 

horários de pico.  

 Módulo 2 - Separador por coleta em níveis: Realiza a separação entre partículas mais 

densas e menos densas que a água. Atualmente, no protótipo em operação, esse módulo 

apresenta o funcionamento esperado. Porém, para definir a eficiência do módulo é necessário 

elaborar e executar outras análises laboratoriais. 

 Módulo 3 - Filtro com reação anaeróbia: Retêm micro-organismos e matéria orgânica. 

Atualmente, no protótipo em operação, as amostras dos separadores de matéria orgânica 

apresentam alta concentração, porém testes adicionais indicaram que a retenção do material não 

ocorreu como esperado.  
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 Módulo 4 - Zona de raízes: Filtra a matéria orgânica e reduz as cargas química e 

orgânica do efluente. Esse módulo vem passando por melhorias, tanto em termos de projeto 

quanto das espécies vegetais empregadas para sua operação. Inicialmente, usou-se a gigoga 

(Eichhornia) para essa função. O manejo dessa espécie revelou-se não tão prático quanto o 

esperado, assim outras espécies conhecidas, tais como Lentilha d’água (Lemna sp.) e Azolla 

(Azolla caroliniana) estão sendo estudadas atualmente. 

 Módulo 5 - Reator aeróbio (fase de aeração): Ativa o metabolismo aeróbio dos micro-

organismos presentes no efluente. Atualmente, no protótipo em operação, o aerador mostra-se 

capaz de desencadear a oxidação do ferro presente no efluente. Porém, apesar de adicionar 

oxigênio ao efluente, o módulo apresenta problemas conceituais e é necessário, melhorias em 

seu conceito. 

 Módulo 6 - Reator Aeróbio (fase anóxica): Mantêm bactérias e matéria orgânica em 

suspensão e estimula o metabolismo anaeróbio. Atualmente, no protótipo em operação, a 

observação das amostras indicou três zonas bem definidas, mas a dinâmica do efluente nesse 

módulo ainda não está totalmente clara. O resultado observado sugere que o efluente deve 

permanecer por mais tempo nesse módulo.  

 Módulo 7 - Reator Aeróbio: Realiza a reaeração do efluente em fluxo. A amostra do 

reaerador não apresentou as características esperadas, a reação que deveria acontecer no módulo 

acontece cerca de 1 hora após a saída do efluente. É possível que a falha esteja no reator 

anóxico, porem ainda não é possível chegar a uma conclusão, sendo necessários mais testes. 

 Módulo 8 - Separador por fase:  retêm o lodo produzido. Ainda não testado. 

 Módulo 9 - Esterilizador por luz ultravioleta: Elimina os micro-organismos que ainda 

possam remanescer no efluente. Ainda não testado. 

 Módulo 10 - Filtro de partículas: Retêm mecanicamente partículas presentes na água. 

Ainda não testado. 

 

4.2. ANÁLISES TÉCNICAS 

 

Em dezembro de 2015 foram realizados dois experimentos visando analisar o 

funcionamento do protótipo. O primeiro foi o monitoramento de amostras coletadas em pontos 

chave da planta e o segundo foi realizado para observar o comportamento de cada módulo da 

estação.  

Os três últimos módulos – Separador de fase; Esterilizador de luz ultravioleta; Filtro de 

partículas – não foram utilizados nos experimentos, pois, para evitar a contaminação do filtro e 
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a formação de crosta sobre a luz ultravioleta é necessário que o efluente esteja livre de metais 

e elementos químicos tóxicos.  

Para o primeiro experimento, a casa onde o protótipo está instalado foi normalmente 

utilizada, e a planta de tratamento era operada manualmente desde o dia anterior ao afim de 

gerar acúmulo de resíduos nos módulos. A ordem de coleta das amostras foi estabelecida 

visando minimizar a interferência do procedimento na dinâmica normal do equipamento, para 

isso a coleta foi feita em ordem inversa à sequencia de tratamento e as drenagens foram 

executadas após as coletas das amostras dos pontos da estação, na ordem própria de drenagem. 

Após a coleta, a amostras foram posicionadas lado a lado, e não foram manipulados até 

o fim do registro. Foram feitos seis registros de cada amostra, o primeiro registro, foi feito assim 

que as amostras foram posicionadas lado a lado, a partir de então foram feitos registros após 

uma, três, seis, dose e vinte e quatro horas. A figura 14 apresenta as amostras retiradas em cada 

fase do experimento. 

O segundo experimento também foi feito analisando-se o comportamento natural da 

casa. Seu objetivo era analisar o funcionamento de cada módulo do protótipo. Uma breve 

introdução dos resultados encontrados nos experimentos é apresentada a seguir. 

 

 

 

 

 

Módulo 1 - Receptor de efluente e unidade elevatória: 

Figura 14 - Amostras retirada em pontos chave do protótipo 

Fonte : O Autor 
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• Unidade elevatória: A unidade elevatória apresentou o funcionamento esperado. A 

capacidade pode ser melhor dimensionada para evitar transbordamentos do efluente em 

horários de pico. Foi observada uma infiltração de água subterrânea no módulo com 

grande concentração de ferrugem, o que não era esperado.  

• Reservatório elevado: O reservatório elevado apresentou o funcionamento esperado. 

Foi observado um pequeno acumulo de sedimentos no tubo dos sensores de nível. Este 

fato não representa grande risco ao funcionamento e é facilmente solucionável. Devido 

à choques hidráulicos causados por falhas humanas durante a operação manual da 

estação, ocorreram três vazamentos que comprometem os resultados de análises futuras, 

pois contaminam a bandeja de gigogas, sendo necessários reparos antes de novos testes.  

• Regulador de vasão: O regulador de vasão originalmente projetado não foi instalado. 

Como solução alternativa foi construído e instalado um regulador manual, posicionado 

na entrada da bandeja de gigogas, que apresentou um ótimo funcionamento. Este novo 

regulador apenas é deficiente no momento da automanutenção do sistema, sendo 

necessário a construção de um segundo regulador que atuará apenas na automanutenção 

e reinicialização do funcionamento da estação.  

•   

Módulo 2 - Separador por coleta em níveis: 

 

• Separador da fase pesada: O separador da fase pesada apresentou o funcionamento 

esperado, porém para definir a eficiência do módulo é necessário elaborar e executar 

análises laboratoriais. Foi observado um vazamento na base da conexão do nivelador 

que compromete os resultados de analises futuras, pois contamina o aerador, sendo 

necessários reparos antes de novos testes. As características das amostras da drenagem 

do módulo sofrem influencia do processo de drenagem. A amostra analisada nessa fase 

apresentou menor concentração que o esperado. A principal hipótese é que durante o 

processo de drenagem do módulo seguinte - separador da fase leve - tenha ocorrido um 

fluxo capaz de sugar os resíduos acumulados neste módulo. 

• Separador de fase leve: Como o separador de fase pesada, o separador de fase leve teve 

um comportamento esperado. Um dos tampões do módulo não se manteve fixo através 

da colagem, então foi utilizada uma corda para fixar o componente. 

Módulo 3 - Filtro com reação anaeróbia: 
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• Separadores de matéria orgânica: As amostras dos separadores de matéria orgânica 

apresentaram alta concentração, porém testes adicionais feitos nos discos dos 

separadores indicam que a retenção do material não se deve a incrustação do material 

nas telas, aparentemente os separadores de matéria orgânica atuaram como um segundo 

grupo de separação por fase. Estes módulos devem ser melhor observados. Os 

separadores apresentaram fragilidades e vazamentos relacionados ao método de 

colagem dos componentes, para manter as partes dos separadores corretamente 

posicionadas foram utilizadas abraçadeiras e cordas.  

 

Módulo 4 - Zona de raízes: 

 

• Bandeja de gigogas: A bandeja de gigogas apresentou o funcionamento esperado, 

porém para definir a eficiência do módulo é necessário elaborar e executar analises 

laboratoriais. O manejo da gigoga não é tão prático quanto o esperado, outras espécies 

conhecidas, podem apresentar um melhor desempenho neste aspecto. A bandeja 

apresentou um pequeno vazamento que não compromete o resultado de analises futuras.  

 

Módulo 5 - Reator aeróbio (fase de aeração): 

 

• Aerador: O aerador mostrou-se capaz de desencadear a oxidação do ferro presente no 

efluente, portanto, embora não tenha sido notado os sinais esperados de aerobiose no 

módulo, pode-se constatar que ele é capaz de adicionar oxigênio ao efluente. Foi 

observado pontos específicos dos tecidos, com alta vazão, enquanto umas grandes 

extensões dos tecidos não atuam no processo, reduzindo consideravelmente a eficiência 

do módulo. Outro problema observado foi o gotejamento interno no módulo, que 

também prejudica o funcionamento.  

 

Módulo 6 - Reator Aeróbio (fase anóxica): 

 

• Reator anóxico: Através da observação das amostras do reator anóxico, é possível notar 

três zonas bem definidas, porem a dinâmica do efluente no módulo ainda não está clara. 
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O resultado observado na amostra da saída do reaerador sugere que o efluente não teve 

tempo para reagir completamente e esta é uma das funções do reator anóxico.  

 

Módulo 7 - Reator Aeróbio: 

 

• Reaerador: A amostra do reaerador não apresentou as características esperadas, a reação 

que deveria acontecer no módulo acontece cerca de 1 hora após a saída do efluente. É 

possível que a falha esteja no reator anóxico, porém ainda não é possível chegar a uma 

conclusão, sendo necessários mais testes.  

 

Módulo 8 - Separador por fase: 

 

• Separador de lodo: Ainda não foi testado pois o efluente ainda não apresenta com as 

características adequadas para a correta atuação deste módulo. 

 

Módulo 9 - Esterilizador por luz ultravioleta: 

 

• Esterilizador ultravioleta: Ainda não foi testado pois o efluente ainda não apresenta 

com as características adequadas para a correta atuação deste módulo.  

 

Módulo 10 - Filtro de partículas: 

 

• Filtro de partículas: Ainda não foi testado pois o efluente ainda não apresenta com as 

características adequadas para a correta atuação deste módulo.  

 

 Posteriormente, em abril de 2016, foi realizado uma análise físico-química através de 

um exame laboratorial, com o propósito de comparar alguns dos principais parâmetros da 

legislação vigente com os encontrados nos resultados do protótipo. Como os experimentos 

foram somente capazes de produzir uma “água servida tratada”, ou seja, que pode ser despejada 

de forma segura em rios ou lagos, os parâmetros adotados como indicadores de qualidade do 

efluente, foram os indicados na resolução número 430 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, que “dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do 

lançamento de efluentes em corpos de água receptores”. (2011, p.01)  
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  Como existiam restrições orçamentárias para a realização da análise laboratorial, 

somente alguns critérios que a equipe considerou como os mais importantes, foram observados.  

 

4.3. DECLARAÇÃO DE MISSÃO 

 

 Como o projeto tem como objetivo encontrar soluções de melhoria para módulos do 

protótipo já existente, a declaração de missão foi elaborada de acordo com as informações 

coletadas com a equipe de desenvolvimento do protótipo sobre e levam em consideração a 

oportunidade identificada em uma fase anterior a esse projeto. Essa declaração tem como 

objetivo criar diretrizes para o processo de desenvolvimento do produto e é ilustrada na tabela 

12.  

 

Tabela 11 - Declaração de Missão do Produto 

Declaração de Missão 

Descrição do Produto 
Uma solução para o tratamento de 
efluentes domésticos urbanos 

empregando processos naturais.  

Proposta de Benefícios 
Menos impactos ao meio ambiente; 
Menos custos com água tratada; 

Eficiência energética; 

Objetivos-Chave do 
Negócio 

Criar um produto com capacidade de 

converter água contaminada por 

efluentes domésticos em água 

adequada ao consumo humano, 
empregando apenas os micro-

organismos naturalmente disponíveis 

no próprio efluente, sem uso de 

aditivos químicos, com baixo custo e 

eficiência energética. 

Mercado-Alvo do 
Produto 

Residências e estabelecimentos 
comerciais de pequeno porte. 

Premissas e Restrições 

Fácil utilização; 

Fácil manutenção; 
Baixo custo de produção; 

Limitações tecnológicas na produção; 

Empregar apenas processos naturais;" 

 

Fonte: O autor 
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 É possível observar que as principais informações que irão guiar o projeto são; o produto 

estudado tem como finalidade tratar de forma simples e tornar reutilizável os resíduos 

domésticos e seu desenvolvimento tem limitações tecnológicas e financeiras.  

 

4.4. MÓDULOS ESCOLHIDOS PARA ESTUDO 

 

 Com as análises técnicas realizadas no protótipo, foi possível notar que alguns módulos 

apresentam o funcionamento bem próximo ao esperado e precisam apenas de poucas alterações. 

Como propor melhorias para todos os módulos seria muito complexo e não haveria tempo hábil 

para se realizar esse estudo em um projeto final de conclusão de curso, optou-se em focar em 

alguns módulos críticos do protótipo.  

Com isso, foi criado uma ferramenta para priorizar os módulos que apresentam maior 

criticidade, esse método consiste em avaliar cada módulo a partir de alguns dos principais 

aspectos da performance do protótipo e utilizar uma escala para atribuir pesos aos critérios 

avaliados. 

Foram escolhidos três parâmetros de acordo com os resultados dos experimentos 

realizados no protótipo. Uma descrição de cada critério e sua importância para o processo de 

priorização é mostrada abaixo: 

• Performance Esperada – Esse critério toma como base a proximidade dos resultados 

obtidos nos experimentos com os resultados esperados para cada módulo, desta maneira, 

quanto maior a proximidade menos crítico é o módulo. 

• Gravidade do Problema – Esse aspecto considera o quanto os módulos posteriores foram 

afetados pelos resultados obtidos no módulo analisado, ou seja, apesar de todos os 

módulos serem dependentes dos antecessores, como alguns módulos apresentaram a 

performance esperada ou parcialmente esperada, os módulos sucedentes não foram 

diretamente afetados por eles, assim quanto maior a gravidade do problema mais crítico 

é o módulo. 

• Performance Afetada por Outros Módulos – Esse parâmetro analisa o quanto os 

módulos anteriores afetaram a performance do estudado. Sua importância está no fato 

de que se o módulo sofreu um grande impacto pelos resultados obtidos nos antecedentes, 

esses dados não são definidos necessariamente pela sua performance, podendo ter 

sofrido alterações pelo efluente, que não apresentou as características esperadas, ao 

entrar no sistema analisado. Sendo assim, quanto mais afetado menos crítico é o módulo. 
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Para cada critério foi criado uma escala com objetivo de pontuar os módulos e assim, ao 

final do processo os que apresentem o maior número de pontos, serão definidos como os mais 

críticos. 

• Performance Esperada: 

1. Apresentou a performance esperada; 

2. Apresentou a performance esperada e necessita de pequenos ajustes; 

3. Não apresentou a performance esperada. 

• Gravidade do Problema 

1. Os resultados dos módulos posteriores não sofreram influência do módulo 

estudado; 

2. Os resultados dos módulos posteriores sofreram uma pequena influência do 

módulo estudado; 

3. Os resultados dos módulos posteriores sofreram uma grande influência do 

módulo estudado. 

• Performance Afetada por Outros Módulos 

1. A performance do módulo estudado sofreu uma grande influência dos módulos 

anteriores; 

2. A performance do módulo estudado sofreu uma pequena influência dos módulos 

anteriores; 

3. A performance do módulo estudado não sofreu influência dos módulos 

anteriores. 

 

Uma matriz de priorização foi desenvolvida utilizando os critérios escolhidos e a 

pontuação adotada para cada módulo. Os produtos dos pontos adotados em cada critério foram 

então definidos como os indicadores de prioridade dos módulos. Como os módulos 8 

(Separador por fase), 9 (Esterilizador por luz ultravioleta) e 10 (Filtro de partículas) não foram 

testados nos experimentos, por questões técnicas, não foi possível determinar sua pontuação. 
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Tabela 12 - Matriz de priorização de módulos críticos 

 Critérios  

Módulos 
Performance 

Esperada 

Gravidade 

do Problema  

Performance 

Afetada por 

Outros 

Módulos  

Total 

Módulo 1 - Receptor 

de efluente e unidade 

elevatória 

1 1 3 3 

Módulo 2 - Separador 

por coleta em níveis 
1 1 3 3 

Módulo 3 - Filtro com 

reação anaeróbia 
2 1 3 6 

Módulo 4 - Zona de 

raízes 
3 1 3 9 

Módulo 5 - Reator 

aeróbio (fase de 

aeração) 

3 3 3 27 

Módulo 6 - Reator 

Aeróbio (fase 

anóxica) 

3 3 2 18 

Módulo 7 - Reator 

Aeróbio (fase de 

reaeração) 

3 1 1 3 

Módulo 8 - Separador 

por fase 
X X X X 

Módulo 9 - 

Esterilizador por luz 

ultravioleta 

X X X X 

Módulo 10 - Filtro de 

partículas 
X X X X 

 

Fonte: O Autor 
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A decisão da pontuação dos módulos em cada critério é melhor explanada nos tópicos 

abaixo: 

• Módulo 1 - Receptor de efluente e unidade elevatória – De acordo com os resultados 

dos experimentos, apresentou um bom funcionamento, ou seja, alcançou a performance 

esperada e com isso a sua operação não afetou a performance dos módulos posteriores 

e também não foi afetada por nenhum módulo, já que é o primeiro módulo do sistema. 

• Módulo 2 - Separador por coleta em níveis – Apesar de necessitar de análises 

laboratoriais para definir a eficiência do módulo, apresentou a performance esperada e 

com isso a sua operação não afetou a performance dos módulos posteriores e também 

não foi afetada por nenhum módulo. 

• Módulo 3 - Filtro com reação anaeróbia – Segundo os dados coletados nos testes 

realizados pela equipe de desenvolvimento, as amostras dos separadores de matéria 

orgânica apresentaram ata concentração, porém a retenção do material não ocorreu 

totalmente da forma esperada, necessitando de alguns ajustes. A sua operação não afetou 

a performance dos módulos posteriores e também não foi afetada por nenhum módulo. 

• Módulo 4 - Zona de raízes – Não apresentou o resultado esperado, porém não afetou a 

performance dos módulos posteriores e não teve o seu funcionamento afetado pela 

performance de outros módulos. 

• Módulo 5 - Reator aeróbio (fase de aeração) – Apesar de desencadear a oxidação do 

ferro presente no efluente, não apresentou a performance esperada. Como os módulos 

5, 6 e 7 são responsáveis pela fase de reação aeróbia, seus funcionamentos são 

dependentes, logo como o módulo não apresentou a performance esperada, a operação 

dos módulos posteriores sofreram uma grande influência dos seus resultados. 

• Módulo 6 - Reator Aeróbio (fase anóxica) – Não apresentou a performance esperada 

afetando o funcionamento do módulo posterior. Seus resultados também, apresentaram 

uma pequena influência do funcionamento do módulo 5. 

• Módulo 7 - Reator Aeróbio (fase de reaeração) – Não apresentou a performance 

esperada, por causa da influência dos resultados dos módulos antecessores. Como os 

módulos seguintes não foram testados, não é possível afirmar que seus resultados 

afetaram o funcionamento deles. 

Observando a matriz podemos notar que os módulos 5 (Reator aeróbio), Módulo 6 - 

Reator Aeróbio (fase anóxica) e 4 (Zona de Raízes) são os que apresentaram maior pontuação, 

ou seja, os mais críticos do protótipo, de acordo com os critérios adotados.  
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Apesar de ser um dos módulos críticos, o maior problema com o módulo de zona de 

raízes está voltado para o fato de que houve uma decisão equivocada na escolha da espécie de 

planta que foi utilizada no protótipo, logo o estudo a ser desenvolvido para encontrar melhorias 

seria mais baseado no aspecto biológico e químico desviando do objetivo do projeto. Além 

desse fato, a equipe já buscou outras soluções para este módulo e que em testes adicionais, já 

apresentaram um resultado promissor. Por isso, em um primeiro momento, resolveu-se não 

utilizar este módulo como ponto principal para o presente estudo. 

O Módulo 6 - Reator Aeróbio (fase anóxica), tem sua performance totalmente 

dependente do produto de saída do módulo de aeração, portanto uma otimização nos processos 

do módulo 5, resultaria consequentemente em uma melhoria na performance do módulo 6. 

  Deste modo, avaliando os critérios adotados para comparação e as informações 

mostradas anteriormente, definiu-se que o Módulo 5 – Reator Aeróbio (fase de aeração) será o 

foco do presente estudo. 

 

4.5.  REATOR AERÓBIO – FASE DE AERAÇÃO 

 

 O sistema de aeração do reator aeróbio tem o objetivo de fornecer oxigênio ao efluente 

para acelerar os processos de degradação ou purificação da matéria orgânica presente no esgoto, 

através do metabolismo aeróbio. Segundo Jordão (2009), o efluente contém bactérias e 

protozoários, de natureza aeróbia, que utilizam para seu metabolismo uma massa de oxigênio e 

uma parcela da massa de compostos orgânicos presentes no esgoto. Com isso, os reatores 

aeróbios são responsáveis por adicionar oxigênio ao esgoto para estimular a digestão aeróbia e 

aumentar a velocidade do consumo de matéria orgânica e nutrientes. 

O Módulo 5 do protótipo estudado - Reator aeróbio (fase de aeração) – funcionava com 

o efluente fluindo através de dez canaletas instaladas na parte superior do módulo e sendo 

absorvido por capilaridade pelos tecidos fixados na bandeja superior, então com a ação da força 

gravitacional o fluido escorria por toda aa extensão dos tecidos, formando uma lamina fina de 

líquido que potencializava a infusão do oxigênio no efluente. Ao final do processo, o líquido 

gotejava na bandeja inferior do módulo e era direcionado para o Módulo 6 - Reator aeróbio 

(fase de aeração).  A Figura 15 ilustra um esboço do módulo, mostrando suas dimensões. 

 



53 

 

 
Figura 15 - Esboço do Reator Aeróbio (Fase de Aeração) do protótipo 

Fonte: O Autor 

 

O principal problema identificado no módulo é que a performance esperada é totalmente 

dependente do nivelamento da bandeja, caso ocorra qualquer variação de nível, o fluido não 

iria escorrer de forma homogênea pelo tecido ocasionado focos com maior fluxo, diminuindo 

a infusão de oxigênio. Outro fator negativo identificado é que como é necessário a circulação 

de ar pelo módulo, vazamentos e contaminações por agentes eternos, poderiam acontecer 

facilmente.  

 

4.6.  NECESSIDADES DO MÓDULO 

 

Como o modelo de desenvolvimento de produtos proposto por Ulrich e Eppinger, no qual 

o presente estudo se baseia é direcionado para o projeto de um produto desde o estudo das 

necessidades dos clientes até o desenho dos processos de produção, uma adaptação se fez 

necessária, principalmente no tópico de necessidades do cliente, já que a análise do mercado e 

o desenvolvimento da oportunidade foram feitos em uma etapa anterior a esse estudo, gerando 

um protótipo funcional. Unindo isso ao fato de estarmos focando apenas no módulo 5 (Reator 

Aeróbio), as necessidades serão baseadas no estudo da performance deste módulo nos 
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experimentos realizados no protótipo e em entrevistas realizadas com a equipe de 

desenvolvimento do projeto. 

Com isso a Tabela 14 com as principais necessidades do módulo a ser restruturado e suas 

descrições, foi desenvolvida com o objetivo de fundamentar a definição das especificações e é 

apresentada a seguir:  

Tabela 13 - Necessidades do módulo de aeração 

Número Necessidade  Descrição 

1 

O módulo adiciona ao efluente a 

proporção de oxigênio necessária 

para que o metabolismo aeróbio 

ocorra; 

O sistema de aeração tem o objetivo de fornecer 

oxigênio ao efluente para que ocorram os processos 

de degradação ou purificação da matéria orgânica 

presente no esgoto, através do metabolismo aeróbio 

2 

O módulo mantém a temperatura 

necessária do efluente para que o 

metabolismo aeróbio ocorra; 

Para que o metabolismo aeróbio ocorra, a 

temperatura do efluente deve estar controlada 

3 

O módulo é mantém o pH 

necessário do efluente para que o 

metabolismo aeróbio ocorra; 

Para que o metabolismo aeróbio ocorra, o nível de 

acidez ou basicidade do efluente deve estar 

controlado 

4 

O módulo mantém a proporção de 

nutrientes do efluente, necessários 

para que o metabolismo aeróbio 

ocorra;  

Para que o metabolismo aeróbio ocorra, a proporção 

de nutrientes do efluente deve estar controlada 

5 

O módulo tem dimensões iguais ou 

inferiores às do módulo do protótipo 

estudado;  

O módulo não deve apresentar dimensões 

superiores ao do módulo do protótipo estudado 

6 

O período de permanência do 

efluente no módulo é suficiente para 

que o metabolismo aeróbio ocorra; 

Para que o metabolismo aeróbio ocorra, o período 

de tempo do efluente no módulo deve estar 

controlado 

7 O módulo tem fácil manutenção; 
Poder ser manuseado facilmente caso haja a 

necessidade de limpeza ou troca 

8 
O módulo utiliza apenas energia 

cinética ou potencial gravitacional; 

O módulo deve ter utilização de energia elétrica 

nula 

9 
O módulo é protegido contra 

vazamentos; 

O módulo não pode apresentar vazamentos que 

possam comprometer seu funcionamento ou de 

outros módulos 

10 
O módulo é protegido contra 

contaminação por agentes externos; 

O módulo deve apresentar proteção contra a 

contaminação de resíduos de outros módulos 

11 O módulo tem fácil fabricação;  

O módulo não deve apresentar uma alta 

complexidade de fabricação por causa das 

limitações técnicas do grupo de desenvolvimento 
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12 
O módulo tem baixo custo de 

fabricação; 

O módulo deve ter um baixo custo de fabricação 

devido ao fato de haver limitações financeiras no 

projeto 

13 

A conexão de entrada com o módulo 

anterior dispersa o efluente por toda 

a área; 

A conexão entre o módulo anterior com o módulo 

estudado deve apresentar um mecanismo que 

favoreça a distribuição do efluente pela maior área 

possível; 

 

Fonte: O Autor 

 

Após a identificação, as necessidades foram agrupadas por características semelhantes 

afim de identificar o relacionamento entre elas e possíveis redundâncias. Os seis grupos 

identificados – metabolismo aeróbio, energia, manutenção, proteção, fabricação e conexão – 

são apresentados na Tabela 15: 

 

Tabela 14 - Grupos das necessidades do módulo de aeração 

Grupo Descrição Número Necessidade  

Metabolismo Aeróbio 

Necessidades básicas 

relacionas ao metabolismo 

aeróbio, que é a principal 

função do módulo 

1 

O módulo adiciona ao efluente a 

proporção de oxigênio necessária 

para que o metabolismo aeróbio 

ocorra; 

2 

O módulo mantém a temperatura 

necessária do efluente para que o 

metabolismo aeróbio ocorra; 

3 

O módulo é mantém o pH 

necessário do efluente para que o 

metabolismo aeróbio ocorra; 

4 

O módulo mantém a proporção de 

nutrientes do efluente, necessários 

para que o metabolismo aeróbio 

ocorra;  

6 

O período de permanência do 

efluente no módulo é suficiente para 

que o metabolismo aeróbio ocorra; 

Fabricação 
Necessidades relacionadas 

a construção do módulo 

5 

O módulo tem dimensões iguais ou 

inferiores às do módulo do protótipo 

estudado;  

7 O módulo tem fácil manutenção; 

12 
O módulo tem baixo custo de 

fabricação; 
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Energia 

Necessidades relacionadas 

a energia que será 

utilizada para o 

funcionamento do módulo 

8 
O módulo utiliza apenas energia 

cinética ou potencial gravitacional; 

Proteção 

Necessidades relacionadas 

a proteção do módulo 

contra elementos que 

possam influenciar na sua 

performance 

9 
O módulo é protegido contra 

vazamentos; 

10 
O módulo é protegido contra 

contaminação por agentes externos; 

Manutenção 

Necessidades relacionadas 

ao processo de 

manutenção do módulo 

11 O módulo tem fácil fabricação;  

Conexão 

Necessidades relacionas a 

conexão com outros 

módulos 

13 

A conexão de entrada com o 

módulo anterior dispersa o efluente 

por toda a área; 

 

Fonte: O Autor 

 

Como apenas com essas informações não é impossível identificar a importância de cada 

necessidade, uma escala foi desenvolvida e utilizada pelo grupo do projeto visando mensurar e 

determinar a relevância de cada necessidade para o módulo. As Tabelas 16 e 17 mostram 

respectivamente a escala utilizada e o resultado da análise dos grupos. 

 

Tabela 15 - Escala de Pontuação da Importância Relativa entre as Necessidades  

Descrição Pontos 

A necessidade é crítica, a performance do módulo certamente é afetada  1 

A necessidade é importante, a performance do módulo pode ser afetada 2 

A necessidade é relevante, a performance do módulo não é afetada 3 

 
Fonte: O Autor 

 

 

 

 

Tabela 16 - Importância Relativa entre as Necessidades 

Metabolismo Aeróbio Pontos 

O módulo adiciona ao efluente a proporção de oxigênio necessária para que o 

metabolismo aeróbio ocorra; 
1 
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O módulo mantém a temperatura necessária do efluente para que o metabolismo 

aeróbio ocorra; 
2 

O módulo é mantém o pH necessário do efluente para que o metabolismo 

aeróbio ocorra; 
2 

O módulo mantém a proporção de nutrientes do efluente, necessários para que o 

metabolismo aeróbio ocorra;  
2 

O período de permanência do efluente no módulo é suficiente para que o 

metabolismo aeróbio ocorra; 
1 

Energia Pontos 

O módulo utiliza apenas energia cinética ou potencial gravitacional; 2 

Manutenção Pontos 

O módulo tem fácil manutenção; 3 

Proteção Pontos 

O módulo é protegido contra vazamentos; 1 

O módulo é protegido contra contaminação por agentes externos; 2 

Fabricação Pontos 

O módulo tem fácil fabricação; 2 

O módulo tem baixo custo de fabricação; 2 

O módulo tem dimensões iguais ou inferiores às do módulo do protótipo estudado; 1 

Conexão Pontos 

A conexão de entrada com o módulo anterior dispersa o efluente por toda a área; 1 

 

Fonte: O Autor 

 

 Algumas das necessidades relativas ao metabolismo aeróbio, mesmo sendo muito 

importantes para a performance do módulo, já estão sendo controladas em outras etapas do 

processo de tratamento, como o pH e quantidade de nutrientes do efluente, por essa razão não 

foram consideradas críticas para o módulo. Com essa análise foi possível identificar cinco 

necessidades fundamentais para o desenvolvimento do novo módulo. 

 

4.7.  DETERMINAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DO MÓDULO 

 

Na etapa anterior foram identificadas e listadas as necessidades do novo módulo. Com 

estas necessidades foi iniciado o processo de definição das especificações alvo, buscando 
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estabelecer métricas a partir das necessidades fornecidas pela equipe e pela análise do protótipo 

além das especificações de modelos de tratamento de efluentes semelhantes ao estudado como, 

tanques de aeração por lodos ativados e lagoas aeradas aeróbias. Assim, foi possível traduzir e 

definir de forma quantitativa cada necessidade do produto para assim, compará-las com os 

valores já existentes no mercado.  

Primeiramente foi desenvolvido uma lista com as métricas visando refletir, de forma 

quantitativa e mais direta possível, o grau em que o módulo satisfaz as necessidades 

identificadas. Além disso foram definidas unidades de medida que irão auxiliar no processo de 

desenvolvimento com parâmetros do novo módulo.  A Tabela 18 ilustra a lista elaborada. 

 

Tabela 17 - Métricas referentes às necessidades 

Número da 

Métrica 

Número da 

Necessidade 
Necessidades Métricas Importância 

Unidades 

de Medida 

1 1 

O módulo adiciona ao 

efluente a proporção de 

oxigênio necessária para que 

o metabolismo aeróbio 

ocorra; 

Proporção de 

Oxigênio 

Dissolvido no 

Efluente 

1 ppm 

2 2 

O módulo mantém a 

temperatura necessária do 

efluente para que o 

metabolismo aeróbio ocorra; 

Temperatura do 

Efluente 
2 °c 

3 3 

O módulo é mantém o pH 

necessário do efluente para 

que o metabolismo aeróbio 

ocorra; 

pH do Efluente 2 pH 

4 4 

O módulo mantém a 

proporção de nutrientes do 

efluente, necessários para 

que o metabolismo aeróbio 

ocorra;  

DBO por litro de 

Efluente 
2 mg/L 

5 4 

O módulo mantém a 

proporção de nutrientes do 

efluente, necessários para 

que o metabolismo aeróbio 

ocorra;  

Proporção de 

nitrogênio por 

litro de efluente 

2 mg/L 

6 4 

O módulo mantém a 

proporção de nutrientes do 

efluente, necessários para 

que o metabolismo aeróbio 

ocorra;  

Proporção de 

fósforo por litro de 

efluente 

2 mg/L 
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7 4 

O módulo mantém a 

proporção de nutrientes do 

efluente, necessários para 

que o metabolismo aeróbio 

ocorra;  

Razão de 

Nutrientes por 

litro de Efluente 

(DBO:N:P) 

2 - 

8 5 

O módulo tem dimensões 

iguais ou inferiores às do 

módulo do protótipo 

estudado; 

Comprimento do 

Módulo 
1 m 

9 5 

O módulo tem dimensões 

iguais ou inferiores às do 

módulo do protótipo 

estudado; 

Largura do 

Módulo 
1 m 

10 5 

O módulo tem dimensões 

iguais ou inferiores às do 

módulo do protótipo 

estudado; 

Altura do Módulo 1 m 

11 6 

O período de permanência 

do efluente no módulo é 

suficiente para que o 

metabolismo aeróbio ocorra; 

Tempo de 

Permanência do 

Efluente no 

Módulo 

1 min 

12 7 
O módulo tem fácil 

manutenção; 

Tempo de 

manutenção 
2 min 

13 7 
O módulo tem fácil 

manutenção; 

Número de 

Manutenções 

mensais 

2 - 

14 7 
O módulo tem fácil 

manutenção; 

Número de peças 

repostas por 

manutenção 

2 - 

15 8 

O módulo utiliza apenas 

energia cinética ou potencial 

gravitacional; 

Consumo de 

Energia Elétrica 
2 kWh 

16 9 
O módulo é protegido contra 

vazamentos; 

Número de 

possíveis áreas de 

vazamento 

1 - 

17 10 

O módulo é protegido contra 

contaminação por agentes 

externos; 

Número de 

possíveis áreas de 

contaminação 

2 - 

18 11 
O módulo tem fácil 

fabricação; 

Número de 

componentes 
2 - 

19 11 
O módulo tem fácil 

fabricação; 

Número de peças 

customizadas 
2 - 

20 11 
O módulo tem fácil 

fabricação; 

Facilidade na 

obtenção de peças 
2 Subj. 

21 12 
O módulo tem baixo custo 

de fabricação; 

Custo de 

Fabricação do 

módulo 

2 R$ 
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22 13 

A conexão de entrada com o 

módulo anterior dispersa o 

efluente por toda a área; 

Alcance de Saída 

do Efluente 
1 cm 

 

Fonte: O Autor 

 

Posteriormente foi feita uma pesquisa para definir os valores ideais e marginais para 

cada métrica com o objetivo de estabelecer o intervalo de aceitação das medidas no processo 

de geração de conceitos. Os dados foram retirados da literatura referente aos processos de 

tratamento de efluentes, principalmente no de lagoas aeradas, que mais se aproximam do 

funcionamento do módulo, além das análises técnicas do primeiro protótipo e de estações de 

tratamento de efluentes compactas já existentes no mercado. O resultado da definição dos 

valores e suas origens são apresentados Tabela 19. 

 

Tabela 18 - Valores alvo e marginais das métricas 

Número da 

Métrica 

Número da 

Necessidade 
Métricas 

Unidades 

de Medida 
Valor Alvo 

Valor 

Marginal 

Origem dos 

Dados 

1 1 

Proporção de 

Oxigênio 

Dissolvido no 

Efluente 

ppm 3 < 4 Literatura 

2 2 
Temperatura do 

Efluente 
°C < 20 > 30 Literatura 

3 3 pH do Efluente pH < 6 > 8 Literatura 

4 4 
DBO por litro de 

Efluente 
mg/L 110  > 350 Literatura 

5 4 

Proporção de 

nitrogênio por 

litro de efluente 

mg/L 12 > 45 Literatura 
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6 4 

Proporção de 

fósforo por litro de 

efluente 

mg/L 4 > 12 Literatura 

7 4 

Razão de 

Nutrientes por 

litro de Efluente 

(DBO:N:P) 

- 100:05:01 - Literatura 

8 5 
Comprimento do 

Módulo 
m ≤ 1 - 

Primeiro 

Protótipo 

9 5 
Largura do 

Módulo 
m ≤ 0,5 - 

Primeiro 

Protótipo 

10 5 Altura do Módulo m ≤ 1 - 
Primeiro 

Protótipo 

11 6 

Tempo de 

Permanência do 

Efluente no 

Módulo 

min 
Não 

Determinado 
- - 

12 7 
Tempo de 

manutenção 
min 1  > 5 

Primeiro 

Protótipo 

13 7 

Número de 

Manutenções 

mensais 

- 0 1 
Primeiro 

Protótipo 

14 7 

Número de peças 

repostas por 

manutenção 

- 0 1 
Primeiro 

Protótipo 

15 8 
Consumo de 

Energia Elétrica 
kWh 0 - 

Primeiro 

Protótipo 

16 9 

Número de 

possíveis áreas de 

vazamento 

- 0 2 
Primeiro 

Protótipo 

17 10 

Número de 

possíveis áreas de 

contaminação 

- 0 2 
Primeiro 

Protótipo 

18 11 
Número de 

componentes 
- 10 > 20 

Primeiro 

Protótipo 

19 11 
Número de Peças 

Customizadas 
- 0 1 

Primeiro 

Protótipo 

20 11 
Facilidade na 

Obtenção de Peças 
Subj. - - - 
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21 12 

Custo de 

Fabricação do 

módulo 

R$ 500 < 700 
Primeiro 

Protótipo 

22 13 
Alcance de Saída 

do Efluente 
cm 100 > 90 

Primeiro 

Protótipo 

 

Fonte: O Autor 

 

Como na literatura não foi possível encontrar métodos de determinação do tempo 

necessário de retenção do efluente no módulo para que o metabolismo aeróbio ocorra, foi 

definido que quanto maior o tempo de retenção melhor seria a degradação de material orgânico, 

logo melhor o processo. 

 

4.8. GERAÇÃO DE CONCEITOS 

 

Nessa fase foi necessário entender o funcionamento do módulo e decompor seu 

principal objetivo para simplificar o problema geral e poder direcionar esforços na solução de 

subproblemas mais específicos. Ulrich e Eppinger (2012) indicam algumas formas de 

decomposição do problema crítico como decomposição funcional, decomposição por sequência 

de ações do usuário e decomposição por necessidades críticas. Para melhor compreender a 

principal atividade do módulo, uma caixa preta, com o fluxo de entrada e saída de energia, 

material e informação foi desenvolvida e é ilustrada na Figura 16. 

 

Figura 16 - Caixa Preta do Aerador 

Fonte: O autor 

 

Como o funcionamento do módulo apresenta poucas etapas e há baixa interação e 

dependência do usuário e ainda visando atender as necessidades identificadas a partir das 

análises da performance do primeiro protótipo e da opinião da equipe de desenvolvimento, 
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optou-se por utilizar a decomposição por necessidades críticas. Com isso foram selecionadas 

as necessidades com pontuação 1, ou seja, que são críticas e a performance do módulo 

certamente é afetada por elas, com isso as necessidades foram então transformadas em 

subproblemas mais simples. A Tabela 20 apresenta as necessidades críticas e seu subproblema 

correspondente. 

 

Tabela 19 - Subproblemas das necessidades críticas 

Número Necessidade Subproblema 

1 

O módulo adiciona ao efluente a 

proporção de oxigênio necessária para 

que o metabolismo aeróbio ocorra; 

Adicionar oxigênio ao efluente; 

5 

O módulo tem dimensões iguais ou 

inferiores às do módulo do protótipo 

estudado;  

Dimensionar o módulo de acordo 

com as especificações do módulo 

anterior; 

6 

O período de permanência do efluente no 

módulo é suficiente para que o 

metabolismo aeróbio ocorra; 

Aumentar a eficiência da aeração 

9 
O módulo é protegido contra 

vazamentos; 

Proteger o módulo contra 

vazamentos; 

13 

A conexão de entrada com o módulo 

anterior dispersa o efluente por toda a 

área; 

Controlar a extensão de alcance 

de entrada de efluente no módulo; 

 

Fonte: O autor 

 

Utilizando a tabela 20, foi feito um refinamento da caixa preta para entender as funções 

de cada subproblema e sua importância para a função geral do módulo. A Figura 17 apresenta 

o refinamento realizado. 
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Figura 17 - Refinamento da caixa preta 

Fonte: O autor 

 

 Como dimensionar o módulo e protegê-lo contra vazamentos não podem ser 

classificados como funções, não foram inseridos no fluxo. Após completar o processo de 

decomposição do problema foi feita uma análise para escolher os subproblemas que são mais 

críticos para o sucesso do produto e que são mais prováveis de se beneficiar de soluções novas. 

Dimensionar o módulo de acordo com as especificações do módulo anterior, é de simples 

solução se baseando nas especificações do novo módulo e proteger o módulo contra vazamentos 

é uma questão a ser desenvolvida na etapa de projeto detalhado. Com isso, decidiu-se abordar 

apenas os três principais subproblemas, que são mais focados nas funções do módulo. Estes, 

estão listados abaixo: 

 

• Adicionar oxigênio ao efluente; 

• Aumentar a eficiência da aeração; 

• Controlar a extensão de alcance de entrada de efluente no módulo; 

 

Foi realizada uma pesquisa externa para buscar modelos de aeradores encontrados no 

mercado focados em tratamento de efluentes, também foi utilizado o banco de dados do INPI – 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – com o objetivo de encontrar patentes de 

dispositivos ou métodos de aeração registrados. Um brainstorming com a equipe do projeto 
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também foi realizado para buscar possíveis soluções técnicas que poderiam suprir as funções 

estruturais e global. Toda a coleta de informações foi baseada nas especificações e na 

declaração de missão do projeto, ou seja, buscando sempre soluções simples. As funções estão 

listadas a seguir: 

 

1. Funções relacionadas à adição de oxigênio no efluente: 

 

1.1. Aerador com utilização de energia eólica: é formado por hélices que de acordo com sua 

rotação devido a ação dos ventos, gira pás ou hélices que estão em contato com o 

efluente, agitando a superfície do líquido e com isso diminuindo a tensão superficial e 

favorecendo a entrada das moléculas de oxigênio no líquido; 

 

Figura 18 - Aerador com utilização de energia eólica 

Fonte: O autor baseado em Revista Pesquisa Fapesp 91 (2013) 

 

 

 

 

1.2. Aeração por força gravitacional em correntes: funciona com um bico espalhador que 

joga o efluente sobre uma cortina de correntes e aprisiona bolhas de ar no líquido 

quando este, sob o efeito da força da gravidade, escoa pelos elos das correntes. 
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Figura 19 - Aerador por força gravitacional em correntes 

   Fonte: O autor baseado na patente PI 060359-2 A 

 

1.3. Aerador “Samuca”: consiste em um aerador de baixo custo e sem a necessidade de 

utilização de energia elétrica que funciona pressurizando o líquido por diminuição do 

diâmetro da tubulação o que ocasiona a sucção do ar por um cano perpendicular que 

está em contato com o ambiente externo, assim é possível proporcionar a mistura do 

oxigênio com o líquido. 

 

 

Figura 20 - Aerador "Samuca" 

Fonte: O autor baseado em Informativo Esta Terra (2015) 

 

1.4. Aeração por força gravitacional: consiste no processo de aeração pela queda de água 

devido a força gravitacional, o que agita a superfície do líquido e propicia a entrada de 

oxigênio. 
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Figura 21 - Aeração por força gravitacional 

Fonte: O autor 

 

2. Conceitos relacionados à retenção do efluente: 

 

2.1. Tanque fechado: consiste num tanque retangular simples e fechado; 

 

Figura 22 - Tanque fechado 

Fonte: O autor 

 

2.2. Tanque semifechado: consiste em um tanque retangular com parte de suas paredes 

abertas, para promover a circulação do ar; 
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Figura 23 - Tanque semifechado 

Fonte: O autor 

 

2.3. Tanque em cascata: é formado por várias chapas que tem em seu fim uma caída de 

líquido, resultante da diferença de altura entre as mesmas. Aumenta o tempo de 

permanência no módulo, por causa do percurso que o efluente faz até chegar ao nível 

mais baixo do tanque; 

 

Figura 24 - Tanque em cascata 

Fonte: O autor 

 

2.4. Tanque com vasos comunicantes: é um tanque formado por três vasos comunicantes 

que estão em contato com a pressão atmosférica e que devido aos princípios da 

hidrostática, mantem a mesma altura das colunas de líquido; 
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Figura 25 - Tanque com vasos comunicantes 

Fonte: O autor 

 

3. Conceitos relacionados à dispersão do efluente: 

 

3.1. Cano com furos por sua extensão: consiste em conectar um cano perpendicular ao cano 

que está conectado com o módulo anterior, com alguns furos responsáveis por lançar o 

efluente no módulo; 

 

Figura 26 - Cano com furos por sua extensão 

Fonte: O autor 
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3.2. Tampão em formato de semiesfera com fendas verticais: é um dispositivo que ficaria 

na extremidade do cano de conexão com o módulo anterior e teria formato de 

semiesfera com cortes verticais que dispersam o líquido para algumas direções; 

 

Figura 27 - Tampão em formato de semiesfera com fendas verticais 

Fonte: O autor 

 

3.3. Bandeja com canaletas: é constituído por uma bandeja com um ponto de recepção do 

fluxo de efluente conectada com caneletas que direcionam o líquido para algumas 

direções; 

 

Figura 28 - Bandeja com canaletas 

Fonte: O autor 
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 A partir das informações coletadas na fase de pesquisa, foi desenvolvida uma matriz 

morfológica que visa a partir de esboços das funções realizar combinações de conceitos para 

encontrar a melhor forma para desenvolver o produto. A Tabela 21 apresenta a matriz. 

 

Tabela 20 - Matriz Morfológica 

 

Fonte: O Autor 
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Utilizando a matriz morfológica foi possível gerar um grande conjunto de conceitos, 

que passaram por uma análise de coerência que resultou em quatorze conceitos factíveis. Para 

facilitar a identificação dos conceitos, uma tabela com as combinações realizadas para cada 

conceito e a definição de uma letra para identificar cada combinação foi desenvolvida e é 

representada na Tabela 22. 

 

Tabela 21 - Combinação da funções 

 

Fonte: O Autor 

 

Com a identificação dos conceitos foram criados esboços com o auxílio de uma 

ferramenta computacional, para melhorar a compreensão das combinações das funções. Como 

resultado, uma matriz foi construída para consolidar os esquemas dos conceitos e está 

representada na Tabela 23. 
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Tabela 22 - Esboços dos conceitos gerados 

 

Fonte: O Autor 
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4.9. SELEÇÃO DOS CONCEITOS 

 

De acordo com Ulrich e Eppinger (2012) a seleção dos conceitos é uma etapa muito 

importante no desenvolvimento de produtos pois utiliza as necessidades identificadas, além de 

outros critérios, para avaliar os conceitos, comparando suas forças e fraquezas relativas e 

selecionando um ou mais conceitos para estudos mais detalhados, testes e desenvolvimento.  

A primeira etapa do processo de seleção consiste na definição de uma pequena e simples 

lista de métricas que possam ser comparadas com um conceito de referência, para definir qual 

ou quais são os conceitos com maior probabilidade de sucesso em relação ao grupo de conceitos 

analisado. Foram definidos seis métricas que são apresentadas na lista a seguir: 

 

• Atendimento da lista de requisitos 

• Facilidade de construção 

• Custo de produção 

• Capacidade de aeração  

• Facilidade na adaptação com os outros módulos 

• Método de entrada do efluente no módulo 

 

Com as métricas estabelecidas, foi determinado que o conceito do módulo de aeração do 

protótipo seria utilizado como referência para a análise, pois mesmo não sendo a melhor solução 

encontrada no mercado é o modelo no qual a performance precisa ser superada pelos conceitos 

gerados. Com isso, os conceitos, métricas e modelo de referência foram utilizados para 

desenvolver uma matriz de pontuação de conceitos. A pontuação dos critérios e a matriz de 

pontuação de conceitos são ilustrados nas Tabelas 24 e 25 respectivamente. 

 

Tabela 23 - Pontuação dos critérios de seleção 

 

Fonte: O Autor 

 

 



75 

 

Tabela 24 – Matriz geral de pontuação de conceitos 

Fonte: O Autor 

 

 

 Após analisar a matriz de pontuação chegou-se a conclusão de que alguns conceitos 

ficaram com o mesmo número de pontos pois tinham características parecidas e os critérios de 

pontuação não puderam definir diferenças específicas, com isso decidiu-se observar 

detalhadamente os oito conceitos – “K”, “J”, “L”, “N”, “M”, “G”, “H” e “I” - que tiveram maior 

pontuação e também procurar combinações de conceitos que possam melhorar a performance 

de aeração do efluente. O resultado da análise é mostrado na lista a seguir: 

1. Como os conceitos “K” e “J” são formados pela junção de um aerador “samuca” com 

recipientes que tem a mesma função, optou-se por priorizar apenas o conceito “K”, pois 

o tanque com vasos comunicantes pode proporcionar uma aeração mais homogênea no 

efluente, já que a saída pela conexão com o módulo sucessor somente acontece após o 

preenchimento de parte do tanque, o que assegura a adição de oxigênio em uma maior 

quantidade de líquido; 

2. Como os conceitos “G”, “H” e “I” são formados pela união de um método de aeração 

que funciona pela ação da força gravitacional no efluente que escoa por correntes com 

recipientes iguais e apenas se diferem pelo dispositivo de entrada, decidiu-se priorizar 

apenas o conceito “G”, pois conclui-se que os três dispositivos de entrada do efluente 
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podem apresentar resultados satisfatórios, porém o do conceito “G” têm maior 

facilidade e menor custo de fabricação; 

3. Como os conceitos “L”, “N” e “M” são formados por um tanque em cascata e apenas 

se diferem pelo dispositivo de entrada, decidiu-se priorizar apenas o conceito “L”, pois 

conclui-se que os três dispositivos de entrada do efluente podem apresentar resultados 

satisfatórios, porém o do conceito “L” têm maior facilidade e menor custo de fabricação; 

4. Foi identificado uma potencial melhoria no conceito “L”, adicionando a função de 

aeração por força gravitacional em correntes às bandejas no tanque em cascata seria 

possível um aumento na agitação da superfície do efluente além de aprisionar bolhas de 

ar no líquido, o que aumentaria a performance da aeração. Um esboço do novo conceito, 

que foi chamado de conceito “O”, é ilustrado na Figura 29. 

 

                   Figura 29 - Esboço do conceito "O" 

  Fonte: O Autor 

 

Com o resultado da observação, os três conceitos escolhidos, foram novamente 

utilizados para construir uma matriz de pontuação com as mesmas métricas e critérios de 

pontuação da primeira, para assim poder escolher o conceito mais promissor. A nova matriz de 

pontuação é apresentada na Tabela 26. 
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Tabela 25 – Matriz de pontuação de conceito após a análise da seleção geral 

 

Fonte: O Autor 

Concluiu-se que apesar do conceito “O” apresentar uma boa pontuação em função das 

métricas, o conceito “K” ainda era o mais promissor dentre todos os conceitos analisados. 

Simplicidade, facilidade de construção e potencial de aeração são características primordiais 

para a seleção do conceito. 

 

4.10. DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA DO PRODUTO E MODELAGEM GERAL 

DO CONCEITO EM TRÊS DIMENSÕES 

 

 Após a escolha do conceito mais promissor, iniciou-se o processo de definição de 

arquitetura do módulo de aeração, que teve como objetivo gerar um esboço em três dimensões 

para melhorar a compreensão das interações entre os seus componentes. A primeira etapa foi 

desenvolver um fluxograma, ilustrado na Figura 30, contendo as interações do módulo com o 

efluente para analisar a demanda dos possíveis componentes.  

 

Saída do efluente 

do módulo 4

Conexão do 

módulo 4 com o 

módulo de 

aeração

Entrada do 

efluente no 

aerador “Samuca”

Entrada do 

efluente no 

tanque de 

retenção

Preenchimento 

das duas 

primeiras colunas 

de efluente

Conexão do 

módulo de 

aeração com o 

módulo 6

Entrada do efluente 

no módulo 6

 

Figura 30 - Fluxograma das interações do módulo com o efluente 
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Fonte: O Autor 

 

 Com isso, foi possível identificar os elementos que tem uma importante função para 

atingir a performance desejada e são necessários para a construção do módulo. Os seis 

componentes estão listados a seguir: 

1. Tubo de ligação entre o módulo de aeração com o módulo 4; 

2. Conexão entre o tudo de ligação e o aerador “Samuca”; 

3. Aerador “Samuca”; 

4. Tanque de retenção do efluente; 

5. Duas chapas retangulares para formar as colunas de efluente; 

6. Conexão de saída do efluente para o módulo 6; 

 

Com o auxílio de uma ferramenta computacional foi desenvolvido um esboço de 

disposição dos componentes no módulo. O propósito desse esboço não foi detalhar as 

dimensões, mas identificar o melhor arranjo dos componentes. As Figuras 31 e 32, ilustram o 

esboço do desenvolvido especificando seus elementos e a interação com os módulos sucessores 

e antecessores. 
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Figura 31- Esboço em três dimensões do conceito escolhido 

Fonte: O Autor 
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Tabela 26 - Legenda do esboço em três dimensões do conceito escolhido 

 

Fonte : O Autor 

 

Figura 32 - Esboço em três dimensões das interações do módulo escolhidos com os módulos 

anterior e sucessor 

Fonte: O Autor 
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Como resultado da análise da arquitetura, foi possível identificar que com as dimensões 

utilizadas para o desenvolvimento do esboço, seria possível reter 450 litros de efluente em 

aeração no módulo, por aproximadamente 2,5 horas, utilizando a vazão de 0,05 litros por 

segundo da saída do efluente pelo módulo 4, como base para os cálculos. Isso significa um 

grande aumento de eficiência no processo de aeração comparando com o módulo utilizado no 

primeiro protótipo, já que o efluente ficava em processo de aeração apenas pelo tempo de 

escoamento pelo tecido. 

O posicionamento das chapas que são responsáveis por criar as colunas de efluentes, 

não foi definido definitivamente, podendo ser alterado na etapa de construção do protótipo, para 

aumentar ou diminuir a capacidade de retenção do efluente.  

As dimensões como o diâmetro dos tubos, principalmente na construção do aerador 

“Samuca”, precisam ser melhor analisadas e detalhadas nas etapas futuras e validadas através 

de testes.  

Os materiais que deverão ser utilizados para a produção do módulo são chapas de ferro, 

tubos e conexões de PVC, e foram definidos por já serem utilizados em outros módulos do 

produto. Esses materiais têm baixo custo e fácil aquisição, o que torna o conceito barato e de 

fácil construção. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este projeto teve como objetivo principal, utilizar como base o primeiro protótipo de 

uma unidade de tratamento de efluentes domésticos, analisar os módulos que não apresentaram 

a performance esperada e propor melhorias e/ou novos conceitos, baseados e auxiliados por 

ferramentas, conceitos e métodos de Engenharia do Produto. As descrições dos módulos 

responsáveis pelo processo de tratamento do protótipo, assim como as análises técnicas 

realizadas, são encontradas nos itens 4.1 e 4.2 do capítulo 4 do presente estudo. 

Diante da limitação de tempo para a realização do estudo, o módulo 5 – Reator Aeróbio 

(fase de aeração) foi escolhido como foco do projeto, pois de acordo com uma priorização, 

apresentou a maior criticidade entre os módulos do sistema. Os critérios de pontuação, assim 

como a pontuação de cada módulo, em relação a criticidade, e um aprofundamento na descrição 

do módulo utilizados no protótipo, podem ser verificados no item 4.4 e 4.5 do capítulo 4 

respectivamente. 

Após a definição do módulo no qual o estudo foi focado, uma análise dos experimentos 

técnicos, mercadológica e com a equipe de desenvolvimento do protótipo foi realizada, com o 

objetivo de identificar as necessidades pertinentes ao novo conceito de módulo de aeração. 

Apesar do módulo apresentar um conceito simples, foi possível obter um grande número de 

necessidades relacionadas ao seu funcionamento e desenvolvimento, podendo ser visualizadas 

junto com a sua importância relativa no item 4.6 do capítulo 4. 

A determinação da lista de necessidades, permitiu o estabelecimento das especificações 

referentes ao novo conceito de módulo, fundamentando os valores alvo e marginais na literatura 

referente aos processos de aeração no tratamento de efluentes e nas análises do módulo de 

aeração do protótipo estudado. No item 4.7 do capítulo 4, são apresentadas todas as 

especificações definidas. 

Uma vez definidas as especificações dos novos conceitos do módulo, foi possível 

realizar uma decomposição funcional baseada nas necessidades críticas e assim identificar 

funções que teriam capacidade de solucionar cada subproblema identificado. Com as funções 

montou-se uma matriz morfológica para melhor visualizar as possíveis combinações das 

funções e que resultariam em novos conceitos, que de uma forma geral, poderiam cumprir a 

principal atividade do módulo, adicionar oxigênio ao efluente. A decomposição funcional 

baseada nas necessidades, as funções responsáveis por solucionar os principais subproblemas 
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e o esboço dos conceitos que apresentavam possível sucesso em realizar o processo de aeração, 

são mostradas no item 4.8 do capítulo 4. 

O resultado da geração dos conceitos, permitiu a seleção do conceito mais promissor, 

baseada em critérios definidos a partir das necessidades. Mesmo com algumas alternativas com 

favoráveis chances de sucesso, o conceito escolhido apresentou melhor avaliação em critérios 

importantes como facilidade de construção e potencial de aeração. Os análises e critérios do 

processo de seleção de conceitos estão presentes no item 4.9 do capítulo 4. 

Utilizando o conceito estabelecido, um estudo da arquitetura do módulo foi executado 

para definir quais eram os componentes necessários para a sua fabricação e a disposição dos 

elementos no módulo, que poderiam propiciar uma melhor performance. Como produto desse 

estudo, um esboço em três dimensões do conceito foi desenvolvido com auxílio de uma 

ferramenta computacional e tornou possível identificar algumas características fundamentais 

do novo módulo. No item 4.10 do capítulo 4, o esboço em três dimensões do conceito e seus 

elementos, são apresentados. 

Com a utilização do novo conceito de módulo, na construção de um novo protótipo, 

espera-se melhorar a performance de aeração do módulo e consequentemente otimizar o 

resultado do funcionamento dos módulos seguintes. Com isso, poder ter um produto final de 

melhor qualidade e aumentar o potencial de mercado da estação de tratamento e efluentes. 

Entretanto, como proposta para estudos futuros é necessário (1) analisar o dimensionamento do 

tanque de retenção do efluente; (2) estudar o dimensionamento dos elementos de tubulação e 

suas conexões, visando controlar as vazões do sistema; (3) construir um protótipo e realizar 

testes para validar o conceito.  

Portanto, mesmo sem poder mensurar a diferença de performance comparada com o 

módulo utilizado no primeiro protótipo, acredita-se que com base na metodologia utilizada, a 

preposição do novo conceito de módulo tem potencial de sucesso e os objetivos inicialmente 

estabelecidos, foram atingidos. 
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