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RESUMO
AMADO, Rodrigo. Alimentador para os cães do campus da Praia Vermelha. Niterói:
Universidade Federal Fluminense, 2018. (Trabalho de Conclusão de Curso de
Graduação.)

O alimentador desenvolvido através deste projeto é um produto que visa
atender de 3 a 5 cães de porte médio que se encontram dentro do campus da Praia
Vermelha na Universidade Federal Fluminense. O objetivo deste relatório é mostrar
o desenvolvimento deste projeto de conclusão de curso realizado através da
metodologia de desgin de Baxter (2005), que consiste principalmente: na
identificação e categorização das oportunidades e problemas; na investigação de
similares de mercado; na formulação de soluções baseadas em propostas claras e
objetivas e no detalhamento dessas propostas. Cada etapa do projeto foi feita
seguindo os métodos de investigação da metodologia e dos princípios da Ergonomia
aprendidos durante o decorrer do curso. A identificação do contexto do projeto se
deu através da visita ao horto-viveiro localizado dentro do campus da Praia
Vermelha na UFF. Nesse local habita a maior parte dos cães do campus onde são
acolhidos pelos funcionários terceirizados da universidade e pela responsável do
local. Após os levantamentos feitos, na parte de geração de alternativas, a solução
selecionada passou por testes com mockup tanto para validação ergonômica quanto
para testes com insumos e validação prévia com os cuidadores e cães. O
desenvolvimento desse projeto visa estabelecer uma solução que seja viável para se
inserir no ambiente da tarefa e amenizar os problemas identificados e contemplar
também as possibilidades de ter aplicações em outros nichos análogos como
centros comunitários, associações de proteção aos animais, dentre outros.

Palavras-chaves: Alimentador. Cães. Ração. Praia Vermelha.

ABSTRACT
Amado, Rodrigo. Feeder for the Praia Vermelha campus' dogs. Niterói: Universidade
Federal Fluminense, 2018. (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.)

The feeder developed through this project is a product established to attend
from 3 to 5 medium sized dogs that inhabit the Praia Vermelha campus at
Universidade Federal Fluminense. The objective of this report is to show the
development of this graduation course's final project elaborated based on the method
of Baxter (2005), which consists majorly on: the identification and categorization of
opportuinities and problems; the investigation of similars products available on the
market; the formulation of solutions based on clear proposals and their details.
Each step of the project was made following the methods of investigation and
principles of Ergonomy learned during the course. The identification of the context
was made through the visit of the horto-viveiro located at the Praia Vermelha campus
at UFF. This is the place where most of the campus' dogs live and are taken care of
by the university's outsourced employees and by the person responsible for the
place. After the initial research, on the alternatives' creation stage, the selected
solution went through mockup tests for ergonomic validation as well as for tests with
inputs and previous validation with the dogs and their carers. The development of
this project seeks to establish a viable solution to be inserted at the tasks'
environment and amenish the identified problems and also contemplate the
possibility of applying it on similar niches such as community centers, animal
protection associations, among others.

Keywords: Feeder. Dogs. Dog food. Praia Vermelha.
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INTRODUÇÃO
O câmpus da Praia Vermelha da UFF é o local onde se concentram os
cursos da Escola de Engenharia, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, do
Instituto de Computação, do Instituto de Física e do Instituto de Geociências da
universidade. Lá também é o local onde está localizado o Horto-Viveiro, que é onde
a maioria dos cães do câmpus se estabeleceram. Seus principais cuidadores são os
funcionários terceirizados que ali trabalham.
O fato de os cães terem permanecido no câmpus durante muito tempo e o
afeto dos funcionários para com eles fez com que os mesmos tomassem pra si a
responsabilidade de alimentar e cuidar desses animais. A rotina de auxílio dos
cuidadores consiste em alimentá-los de manhã, assim que chegam no local e no seu
período de almoço, sendo esses os momentos em que a tarefa é realizada com mais
frequência.
A necessidade de um produto mais específico para auxiliar os usuários se
mostra real à medida que foram investigados e constatados problemas e também
oportunidades no ambiente. Um produto para esse fim pode ser visto como um
facilitador para os cuidadores que dispõe de seus horários mais livres para ajudar
esses cães.
O projeto visa desenvolver um produto seguindo a metodologia de Baxter
(2005), respeitando as particularidades levantadas do contexto em que está inserido,
analisando os princípios de produtos similares do mercado e aproveitando as
oportunidades de se otimizar a realização da tarefa com todos os elementos já
presentes na rotina dos cuidadores.
A necessidade de vários testes antes da formulação do protótipo final se vê
imperativa, devido à particularidade das funções que os funcionários estão
acostumados a lidar e as especificações de quantidade, volume e peso que o
produto precisa suprir.
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO
1.1 Relevância
Existem cerca de 20 milhões de cães abandonados somente no Brasil. Os
cães considerados em situação de abandono são aqueles em que o poder público
não possui qualquer capacidade de suprir e manter as mínimas condições para o
seu bem estar. Além da grande quantidade de cães nessa situação, os esforços
públicos atuais não são suficientes para sanar as consequências desse problema,
que envolvem as esferas do direito dos animais, segurança e saúde pública.

1.2 Estudo da arte publicado
"A implementação de políticas públicas de proteção e defesa dos animais
urbanos visa, principalmente, a redução de gastos governamentais e também a
redução de doenças, bem como a limpeza urbana. Este problema há tempo gera
preocupações em Sapucaia do Sul, localizada na Região Metropolitana de Porto
Alegre (RMPA), no Rio Grande do Sul, em razão da existência de inúmeros animais
abandonados nas ruas do município, da ausência de aplicação das políticas públicas
e da falta de ações públicas com o intuito de reverter esta situação." (LARICE DA
SILVA; AGELICA MASSUQUETI, 2014, p.1)

"Nas ruas, esses animais abandonados se reproduzem e as taxas de
crescimento populacional são alarmantes, podendo ser comprovadas pelas ruas de
qualquer cidade e, com uma conta simples, vê-se o risco da alta taxa de crescimento
desses animais: se uma fêmea tiver seis filhotes a cada cio, que, no caso de cães
são, em média, dois cios por ano, ter-se-á doze filhotes em um ano. Considerando
que metade de cada cria seja fêmea e metade macho, em seis anos o número
desses animais terá ultrapassado a taxa dos duzentos mil (BREDA, 2006). Estes
animais, nas ruas, estão expostos a todo tipo de sofrimento, desde o risco de
padecer de fome, sede e frio, até agressões físicas por parte dos humanos."
(MENDES, 2008 p.8)
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1.3 Contexto

Figura 1.

Localização do Horto-viveiro no campus
Fonte: Google Maps

Figura 2.

Entrada do Horto-viveiro
Fonte: O autor

19

Figura 3.

Prédio principal visto de frente
Fonte: O autor

Figura 4.

Cães no ambiente de realização da tarefa
Fonte: O autor

1.4 Objetivo
O desenvolvimento do projeto tem como objetivo facilitar para os
funcionários do Horto-Viveiro o processo de suprimento de ração e água para os
cães que se concentram no campus da Praia Vermelha, de forma que sejam
melhoradas as condições de execução da tarefa para essas pessoas que já estão
comprometidas com essa causa.
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2 PROBLEMATIZAÇÃO

2.1 Problematização Ergonômica

Problemas naturais: ração exposta à umidade do ambiente por tempo
prolongado, o que pode deteriorar o alimento precocemente e alterar a rotina de
reposição de ração. O ambiente é cercado de plantas e fica próximo ao mar, o que
causa exposição à transpiração das plantas e brisas marítimas respectivamente.

Figura 5.

Vasilha de ração no ambiente da tarefa
Fonte: O autor
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Problemas biológicos: ração e água expostos à ação de insetos, ratos e outros
animais devido à altura em que se encontra a vasilha em relação ao chão e sua
exposição por tempo prolongado fora de um recipiente fechado. O contato com
esses animais pode causar contaminações no alimento, o que pode prejudicar a
saúde dos cães que se alimentam dessa ração contaminada.

Figura 6.

Pombos se alimentando da ração exposta
Fonte: O autor
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Problemas movimentacionais: os funcionários que realizam a tarefa de
repor o alimento para os cães precisam, em um ciclo de uma semana, repor a
quantidade de 15 kg de ração, separando em 3 recipientes menores com tampo
vedável e precisando duas vezes por dia ter que deslocar pelo menos um dos
recipientes para a área de realização da tarefa para despejar a quantidade de ração
necessária em 5 vasilhas.

Figura 7.

Funcionário pegando saco ração e objeto de despejo
Fonte: O autor

2.2 Tabela GUT
Tabela 1.

Natural
Biológico
Movimentacional

Tabela GUT

Gravidade

Urgência

Tendência

GxUxT

3

3

2

18

5

2

2

20

5

3

2

30
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2.3 Requisitos e restrições
Requisitos:
•

Produto feito de material resistente à umidade

•

Estrutura do produto capaz de suportar cargas de até 15 kg

•

Estrutura móvel

•

Possuir recipientes de água e ração

•

Mecanismo de reposição automático de ração

Restrições:
•

Quantidade total de usuários que irão manusear o produto

•

Quantidade total de cães que irão acessar o produto

•

Horários de acesso ao produto
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3 SISTEMATIZAÇÃO
3.1 Caracterização e posição serial do sistema
Tabela 2.

Caracterização e posição serial do sistema
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3.2 Quadro da Ordenação hierárquica do sistema
Tabela 3.

Quadro da Ordenação hierárquica do sistema

3.3 Quadro da Expansão do Sistema
Tabela 4.

Quadro da Expansão do Sistema
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3.4 Quadro da Modelagem Comunicacional do sistema
Tabela 5.

Quadro da Modelagem Comunicacional do sistema
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4 LEVANTAMENTO DE DADOS
4.1 Similares diretos
Comedouro Fercar

Figura 8.

Comedouro fercar

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-938641297-comedouro-para-animais-capacidade-10kg-de-raco-com2-fercar-_JM
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Alimentador duplo Maxi

Figura 9.

Alimentador duplo Maxi

Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-784863796-comedouro-automatico-bebedouro-duploces-maxi-grande-_JM
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Alimentador automático Igarapé

Figura 10. Alimentador Igarapé
Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-803556126-alimentador-automatico-igarape-40lpara-ces-grande-porte-_JM
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4.2 Similares indiretos
Alimentacão

Figura 11. Cão se alimentando através do produto Alimentacão
Fonte: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/projeto-instala-comedouros-para-caesabandonados-nas-ruas-de-americana.html

Um projeto em Americana (SP) que alimenta cães e gatos em situação de
abandono. A ideia consiste em instalar "comedouros" em áreas públicas da cidade
com maior concentração de animais de rua.O "AlimentaCão" começou a funcionar
em março e já tem três pontos de tratamento instalados em bairros periféricos da
cidade, que ajudam aproximadamente 15 cães por dia.A iniciativa, que conta com o
apoio da Prefeitura e de protetores de animais, pretende ampliar esse número para
mais 15 em breve, por meio da ajuda de voluntários.
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Alimentador da empresa Pugedon

Figura 12. Criança inserindo garrafa no produto e cão se alimentando
Fonte: http://opetsustentavel.wixsite.com/opetsustentavel/single-post/2015/08/12/ Máquina-ofereceração-e-água-para-cães-em-troca-de-garrafas-plásticas

O alimentador da Pugedon é um produto que incorporou a reciclagem de
garrafas pet e reutilização de água para suprir as necessidades dos mais de 120 mil
cães de rua em Istambul. A máquina da empresa reutiliza água que as pessoas
podem inserir em um compartimento e promove o financiamento de ração através da
reciclagem de garrafas que podem ser inseridas em outro compartimento da
máquina. A própria empresa promove a reposição de ração e água junto de um
grupo de veterinários conveniados localmente.
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4.3 Análise PNI
Tabela 6.

Positivo

Tabela PNI

Negativo

Interessante

Comedouro
Fercar

Material
resistente

Automação do
suprimento de
ração

Alimentador
Duplo Maxi

Mecanismo
simples e de
fácil
acionamento

Vasilhas em peça
única dificulta a
lavagem
individual

Alimentador
Igarapé

Material versátil

Dependência de
energia elétrica
para
funcionamento

Reposição
automatizada

AlimentaCão

Suprimento de
comida por
tempo
prolongado

Dificuldade de
lavagem e
espaço restrito
para alimentação
do animal

Aproveitamento de
material alternativo
(tubos de PVC)

Alimentador
Pugedon

Estrutura
resistente

Reciclagem como
elemento adicional
de incentivo
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5 ANÁLISE DA TAREFA
5.1 Caracterização da tarefa
Tabela 7.

Caracterização da tarefa
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5.2 Discriminação da tarefa
Tabela 8.

Discriminação da tarefa

5.3 Fluxograma das atividades da tarefa
Tabela 9.

Fluxograma das atividades da tarefa
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5.4 Registros de Comportamento
Tabela 10. Tabela de atividades

Funcionário levanta saco de
ração de 15 kg, faz uma abertura e
posiciona para preencher recipientes
menores

Fonte: O autor

Recipientes são preenchidos

Fonte: O autor

Recipiente

e

vasilha

são

deslocados para local de realização
da tarefa

Fonte: O autor
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Vasilha

é

preenchida

três

vezes com a medida de um copo de
300ml

Fonte: O autor

Vasilha é colocada no local de
acesso para os cães. O processo é
repetido até que todas as vasilhas
tenham a ração reposta

Fonte: O autor
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Cães se alimentam na área
de acesso e o recipiente de ração é
guardado

de

volta

no

local

de

armazenamento

Fonte: O autor
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5.5 Assunções Posturais
Tabela 11. Assunções Posturais

Flexão do tronco para frente e
retorno para a posição vertical com
deslocamento de carga de 15Kg.
Braços

estendidos

flexionados

no

para

frente

deslocamento

e
de

carga.
Fonte: O autor

Flexão do tronco para frente e
extensão

do

braço

(movimento

repetido 3 vezes por vasilha, em cinco
vasilhas, duas vezes por dia/ média
de 30 repetições por dia desse
movimento)

Fonte: O autor

Leve flexão do tronco para
frente, flexão do antebraço e rotação
do pulso (movimento repetido 3 vezes
por vasilha, em cinco vasilhas, duas
vezes por dia/ média de 30 repetições
por dia desse movimento)
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Fonte: O autor

Flexão intensa do tronco para
frente,

flexão

das

pernas

(agachamento) e extensão do braço
esquerdo
(movimento

para

alcançar

repetido

1

o
vez

chão
por

vasilha, em cinco vasilhas, duas
vezes por dia/ média de 10 repetições
por dia desse movimento)

Fonte: O autor
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6 PROJETAÇÃO E VALIDAÇÃO ERGONÔMICA
6.1 Alternativas

Figura 13. Alternativa A
Fonte: O autor

A alternativa visa conformar tanto o depósito de ração quanto o de água
numa linha vertical, o que permite explorar horizontalmente na área de exposição
dos insumos para os animais uma disposição que permite uma quantidade grande
de animais se alimentando de uma mesma vez.

Figura 14. Alternativa A vista lateral
Fonte: O autor
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Figura 15. Alternativa B
Fonte: O autor

A alternativa visa explorar verticalmente o espaço para os depósitos de água
e ração, sendo a conformação da dispensa mais restrita a um número menor de
animais por vez.

Figura 16. Alternativa B vista lateral
Fonte: O autor
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Figura 17. Alternativa C
Fonte: O autor

A alternativa visa explorar a de maneira mais distribuída que as alternativas
anteriores os eixos vertical e horizontal na dispensa de insumos. Além
disso,incorpora na sua conformação o uso de um garrafão para a dispensa de água.

Figura 18. Alternativa C vista lateral
Fonte: O autor
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Figura 19. Alternativa D
Fonte: O autor

A alternativa visa explorar a de maneira mais distribuída que as alternativas
anteriores os eixos vertical e horizontal na dispensa de insumos. Além disso,
incorpora na sua conformação o uso de garrafões para a dispensa de água e ração.

Figura 20. Alternativa D vista lateral
Fonte: O autor
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6.2 Matriz Decisória
A partir das opções geradas foram definidos três critérios para aplicá-los na
matriz decisória e chegar a conclusão da alternativa mais adequada. Cada
alternativas recebeu notas que variam entre 0 e 5 contando-se os pesos dos
requisitos.
Tabela 12. Matriz decisória

Viabilidade de
Acionamentos
(Peso 3)

Viabilidade de
ser móvel
(Peso 2)

Aproveitamento de
espaço
(Peso 1)

Total

A

3

3

1

16

B

1

2

2

9

C

5

4

3

26

D

2

4

3

17

A alternativa C foi a ideia preliminar escolhida.
6.3 Detalhamento de alternativa
Após a escolha houve um detalhamento da conformação da alternativa:

Figura 21. Vista isométrica do modelo
Fonte: O autor

Medidas gerais: 70cmx40cmx60cm
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Figura 22. Vista explodida do modelo
Fonte: O autor
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Teste com mockup

Figura 23. Mockup da alternativa C visto de lado
Fonte: O autor
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Figura 24. Mockup da alternativa C visto de frente
Fonte: O autor

Figura 25. Despejo de ração no reservatório
Fonte: O autor
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Figura 26. Teste do mecanismo de despejo de ração com portão interno
Fonte: O autor
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Figura 27. Teste preliminar de altura e tamanho do recipiente em relação à cães de porte
médio
Fonte: O autor

6.4 Resultados e conclusões
Após os testes ergonômicos com o mockup da alternativa C foi notado que a
realização de despejo de ração no reservatório e a realização dos acionamentos
com a altura proposta para essa alternativa exige uma flexão demasiada do tronco,
que poderia ser substituída por uma exploração maior do espaço vertical do produto,
de maneira a aumentar a altura do reservatório e redimensionar as outras medidas
para comportar um volume equivalente ou até maior de ração sem comprometer os
acionamentos do produto. As recomendações antropométricas para a realização da
tarefa que apontam para uma realização da tarefa com menos constrangimentos
seriam as recomendações equivalentes às tarefas utilizando bancadas.

O uso de um portão interno para o controle do despejo da ração se mostrou
um pouco arriscado caso haja algum problema no mecanismo, pois a sua
estruturação não permitiria fácil retirada da peça para reparo e recolocação.
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Outro fator que foi revisto foi a utilização de garrafões para suprir a demanda
de água, pois a sua manutenção seria extremamente limitada e difícil para vários
perfis de usuários. Ao invés disso, foi sugerida através de orientação a utilização de
um sistema mais simples que possa causar menos constrangimentos na realização
da tarefa.
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6.5 Recomendações antropométricas
As recomendações antropométricas visadas nessa fase do projeto foram as
que satisfazem realizações de tarefa em pé na estação de trabalho.

Figura 28. Dados antropométricos - Homem adulto em pé em frente à estação de trabalho
Fonte: TILLEY, Alvin R. As Medidas do Homem e da Mulher - Fatores humanos em design. Henry
Dreyfuss Associates. Tradução: Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2005.
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~
Figura 29. Dados antropométricos - Mulher adulta em pé em frente à estação de trabalho
Fonte: TILLEY, Alvin R. As Medidas do Homem e da Mulher - Fatores humanos em design. Henry
Dreyfuss Associates. Tradução: Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2005.

53

Tendo em vista a exploração mais vertical possível dos acionamentos para
evitar constrangimentos na realização da tarefa, foi optado a referência dos dados
antropométricos na bibliografia sendo o maior homem como usuário limitante. A
altura mínima de 90 centímetros satisfaz as posições e ângulos de conforto desse
perfil de usuário.

Figura 30. Vista Sagital em pé dos ângulos de alcance e conforto do maior homem
Fonte: O autor
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6.6 Alterações e acréscimos
Outras alterações feitas foram os acréscimos de itens que correspondem
aos requisitos de projeto. Os itens a seguir incrementaram ao produto as funções de
mobilidade, vedação do reservatório e dispensa automática de ração.

Figura 31. Rodízios de gel com trava
Fonte: https://www.centraldasferragens.com.br/products/Rodizio-Gel-com-Placa-Giratoria-com-trava.html

Figura 32. Tranca de pote hermético
Fonte: https://www.estrela10.com.br/pote-hermetico-acrilico-10x11-5cm-550ml-ph2-western-96534p11977362
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Figura 33. Borracha para vedação
Fonte: https://www.leroymerlin.com.br/veda-porta

Figura 34. Manípulo com rosca
Fonte:https://www.bakelitsul.com.br/en/products/clamping-knobs/ma-h-knob-bakelite-threadedstud/510
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6.7 Nova alternativa

Figura 35. Nova Alternativa
Fonte: O autor
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Figura 36. Vista explodida da nova alternativa
Fonte: O autor

Após a geração dessa nova alternativa, mudanças posteriores foram
realizadas seguindo os seguintes detalhes:

Houve modificação para o uso de um portão externo com o uso de fixadores
que permitam uma folga suficiente para a movimentação do portão. Além disso, os
fixadores da vasilha de água foram modificados para uma conformação que
utilizasse menos material e que atendesse a mesma necessidade de fixar as
vasilhas de água.

O tampo também sofreu alteração para o uso de apenas uma tranca frontal
com a utilização de dobradiças para a movimentação da mesma e ainda utilizando a
borracha para vedação.
Foi acrescentado mais um recipiente de ração e mecanismos de despejo
para atender mais cães simultaneamente.

As alterações posteriores resultaram na seguinte alternativa:
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Figura 37. Versão atualizada da alternativa escolhida
Fonte: O autor
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6.8 Testes com novo mockup
6.8.1

Acionamentos

Figura 38. Abrir tampo
Fonte: O autor

Figura 39. Abrir tampo
Fonte: O autor
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Figura 40. Colocar ração
Fonte: O autor

Figura 41. Levantar portão da ração
Fonte: O autor
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Figura 42. Girar manípulo fixador
Fonte: O autor
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Figura 43. Posicionar vasilha de água
Fonte: O autor

Figura 44. Prender vasilha de água
Fonte: O autor
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6.8.2

Assunções posturais

Figura 45. Flexão do(s) antebraço(s)
Fonte: O autor

Figura 46. Extensão do(s) braço(s) para frente
Fonte: O autor
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Figura 47. Flexão dos antebraços com carga
Fonte: O autor

Figura 48. Extensão do(s) braço(s)
Fonte: O autor
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Figura 49. Extensão de um braço e flexão do outro braço
Fonte: O autor

Figura 50. Posicionar vasilha de água
Fonte: O autor
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Figura 51. Prender vasilha de água
Fonte: O autor

6.8.3

Resultados e conclusões
A realização da tarefa se mostrou muito mais eficiente do que na primeira

versão da alternativa, explorando muito mais os acionamentos com o usuário em pé,
evitando flexões do tronco e das pernas desnecessariamente. Além disso evita
constrangimentos na reposição de água - caso da alternativa anterior, que visava o
uso de um garrafão para reposição - tornando essa ação mais simples e acessível
com simples acionamentos.
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7 DESENVOLVIMENTO DA ALTERNATIVA ESCOLHIDA

7.1 Desenho técnico do mockup
Unidade:mm
Escala: 1:10
Placa de MDF - espessura: 6mm
Frente

68

Lateral

Fundo

69

Rampa

Portão da ração

70

Tampo

71

Recipiente de ração

72

Fixador superior

73

Fixador inferior

74

Fixador vertical
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7.2 Ficha técnica

Figura 52. Vistas com e sem corte
Fonte: O autor

Figura 53. Medidas gerais da alternativa escolhida
Figura 54. Fonte: O autor
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7.3 Construção do mockup
Após os testes ergonômicos e o detalhamento da alternativa final foi
construído o mockup feito com placas de MDF de 6mm para a realização da
validação do projeto em sua fase atual.

Figura 55. Cortes na placa de MDF com a Serra Tico Tico
Fonte: O autor

Figura 56. Montagem das peças na estrutura
Fonte: O autor
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7.4 Testes com mockup

Figura 57. Teste de armazenamento de ração no reservatório
Fonte: O autor

Figura 58. Teste de despejo de ração
Fonte: O autor
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Figura 59. Teste de equilíbrio da estrutura com o suporte de água
Fonte: O autor
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8 VALIDAÇÃO
8.1 Validação com funcionário
A primeira validação se deu com um dos funcionários que trabalham no
Horto-Viveiro do campus da Praia Vermelha. O produto foi apresentado para o
usuário e em seguida foram registrados os acionamentos necessários para a
realização da tarefa proposta para o produto.

Figura 60. Abrir tampo do alimentador
Fonte: O autor
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Figura 61. Abrir tampo do alimentador
Fonte: O autor
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Figura 62. Despejar ração no reservatório
Fonte: O autor
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Figura 63. Levantar portão da ração
Fonte: O autor
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Figura 64. Levantar portão da ração
Fonte: O autor
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Figura 65. Apertar manípulo para fixar altura
Fonte: O autor
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Figura 66. Encher de vasilha de água
Fonte: O autor
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Figura 67. Prender vasilha de água no fixador
Fonte: O autor
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8.2 Validação com animal
Após a validação com o funcionário, foi realizada a validação com um dos
cães que habita o campus. O produto foi deixado em um local de alta circulação dos
animais no campus e foram registrados os comportamentos do animal que se
aproximou e esteve em contato com o produto.

Figura 68. Cão sentado antes da interação com o produto
Fonte: O autor

Figura 69. Cão se alimentando
Fonte: O autor
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Figura 70. Cão se alimentando visto por outro ângulo
Fonte: O autor
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Figura 71. Cão cheirando o outro recipiente de ração
Fonte: O autor

90

Figura 72. Cão cheirando a vasilha de água
Fonte: O autor

Figura 73. Cão se retirando de perto do produto após interação
Fonte: O autor
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8.3 Conclusão da validação com mockup
Após a realização dos testes de validação com mockup ficou evidente que o
produto necessita de mais alterações e testes antes de se iniciar a sua produção no
material final. As mudanças são: a possibilidade de se retirar também os recipientes
de ração para oferecer facilidade para lavagem e aumentar a

inclinação dos

recipientes de ração para deixar o despejo mais eficiente quando o reservatório
estiver com um volume menor de ração.
O mockup produzido durante essa etapa do projeto se mostrou eficiente
para a sua função de apenas testar as consequências gerais da realização da tarefa
usando essa configuração. Em suma, o produto aportou bem a quantidade de ração
exigida e os acionamentos se mostraram eficientes para atingir a meta da atividade.
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9 VARIAÇÕES E DETALHAMENTO DA ALTERNATIVA FINAL

9.1 Variações
As variações a seguir foram feitas pensando em se produzir o protótipo final
em aço galvanizado. Todas as peças foram reprojetadas visando satisfazer as
restrições de operações envolvendo chapas metálicas em processos como:
estampagem, solda, rebitagem e ponteamento. Foram adicionados visores de
acrílico para possibilitar ao usuário ver o volume de ração sem abrir o tampo e
adicionou-se a solução de tornar as dispensas retiráveis.

Figura 74. Variação 1 da alternativa final em chapa metálica
Fonte: O autor
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Figura 75. Variação 2 da alternativa final em chapa metálica
Fonte: O autor

Figura 76. Variação 2 com acabamento em pintura eletrostática
Fonte: O autor
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Essas variações não corresponderam à possibilidade de fabricação durante
a fase de confecção do protótipo devido à necessidade quase que exclusiva do
serviço ser fornecido por uma fábrica com porte de maquinários necessários para
fazer as dobras de chapa com precisão, acabamento com pintura e ponteamento,
que tornou a produção de um único protótipo ou com um preço acima do esperado
para produção em massa, ou com prazo muito estendido para viabilizar a fabricação
a tempo de apresentar o trabalho.

9.2 Alternativa Final
Tendo em vista os acontecimentos relacionados à alternativa em chapa de
aço, procurou-se variar a alternativa final com sua estrutura toda de compensado
naval com o uso de placas de 15mm de espessura e apenas com os portões em
chapa de aço, a fim de viabilizar a produção do protótipo sem comprometer a função
de proteção contra a umidade requerida do projeto.

Figura 77. Modelo final do protótipo
Fonte: O autor
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Figura 78. Medidas gerais da alternativa em mm: 900x710x350
Fonte: O autor
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Figura 79. Medidas em mm do volume de ração do reservatório
Fonte: O autor

O volume do reservatório foi calculado pela multiplicação das medidas da
figura 79:
78,5 x 32 x 23,4 = 58.780,8 cm³ ≅ 58,8 dm³ = 58,8 L
Considerando que a proporção de ração utilizada para alimentar os cães é a
seguinte:
900ml – 250 g
54.000 ml – 15.000 g
= 54L
Logo, o volume de 58,8L do reservatório é suficiente para atender o requisito
de 15kg utilizados semanalmente.
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9.3 Desenho Técnico

Figura 80. Vista explodida do modelo
Fonte: O autor
Tabela 13. Detalhamento do modelo
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10 CONSTRUÇÃO, VALIDAÇÃO FINAL E DESDOBRAMENTOS
10.1

Construção do protótipo

Figura 81. Corte da placa de compensado com serra tico tico
Fonte: O autor

Figura 82. Acabamento com seladora
Fonte: O autor
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Figura 83. Faces internas com revestimento de fórmica branca
Fonte: O autor

Figura 84. Produto terminando de ser montado
Fonte: O autor
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10.2

Validação final

Figura 85. Usuário fixando o recipiente de dispensa de ração na base
Fonte: O autor

Figura 86. Usuário destravando tranca
Fonte: O autor
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Figura 87. Usuário despejando ração no reservatório
Fonte: O autor
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Figura 88. Usuário levantando portão da ração
Fonte: O autor

Figura 89. Usuário posicionando recipiente de água no fixador
Fonte: O autor
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Figura 90. Cão se alimentando
Fonte: O autor

Figura 91. Cão se alimentando de outro ângulo
Fonte: O autor
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10.3

Resultados


Número menor de acionamentos



Altura suficiente para atender o porte físico dos cães



Movimentação

com

carga,

reposicionamento

e

imobilização

eficientes.


10.4

Facilidade para retirar recipientes

Aprimoramentos


Identidade



Material



Mecanismo de reposição de água

Após a validação final, foram elaborados alguns aprimoramentos possíveis
para o projeto. O primeiro é relacionado à identidade do produto e criação de uma
marca. A seguinte marca foi elaborada através de um processo de brainstorm:

Figura 92. Marca possível para o produto
Fonte: O autor
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A marca foi pensada na ideia de que a rapidez - derivada de um número
menor de acionamentos na realização da tarefa, o que se provou verdadeiro na
validação do protótipo - relacionada ao alimentador seria o foco da identidade do
produto. Portanto, o nome "Racão" - que também traz um trocadilho com a palavra
"ração" para reforçar a capacidade associativa - é usado como uma redução de
"Rápido Alimentador pra Cão". O logotipo reforça a associação devido a silhueta
canina tomando o lugar da letra "c" em conjunto com o "~" da letra "a" formando
uma silhueta de olho.
O segundo quesito é a questão do material. Devido à viabilidade de
produção no momento em que o projeto foi desenvolvido, a alternativa de
compensado naval foi escolhida, porém o uso de chapa metálica com acabamento
de pintura eletrostática - que foi outra solução observada - traria um ciclo de vida
diferente ao produto.
O último fator é o acoplamento de um mecanismo de reposição automático
de água. A presença desse tipo de mecanismo na conformação do produto traria
uma utilidade maior para o mesmo e facilitaria o processo de reposição em casos de
impossibilidade de assistência dos cuidadores em feriados ou fins de semana.
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10.5

Conclusão
Após todo o desenvolvimento do projeto e os resultados dos testes finais foi

possível perceber, de maneira tácita, a real função do produto e como ele pode vir a
ajudar os usuários efetivamente. O armazenamento e transporte de ração podem
ser realizados em um único reservatório, sem a necessidade de recorrer à potes e
outros recipientes para dividir o volume de ração para facilitar o processo de
reposição e transporte da mesma.
A vedação do reservatório traz uma proteção necessária e também já
utilizada anteriormente através de outros artifícios num período semanal em um
único local. A possibilidade de se retirar os recipientes de ração traz uma maior
facilidade para se limpar os mesmos , ao mesmo tempo que eles seguem uma
coerência com o total do produto ao serem fixados na base do mesmo.
A existência de visores nas laterais do produto permitem que os usuários
vejam o volume de ração à qualquer momento, tornando o preparo para a
manutenção do volume de ração mais eficiente.
A possibilidade de fixar o portão fechando o local de despejo para impedir o
fluxo de ração; o fato de os recipientes serem retiráveis e por isso ser possível
devolver ração ao reservatório; o fato de os recipientes estarem acima da altura do
chão e ao mesmo tempo atendendo à altura dos cães e a possibilidade de
reposicionar o produto de local garantem aos cuidadores uma variedade maior de
maneiras de se lidar com animais indesejados entrando em contato com a ração
diretamente, apesar de não evitar completamente.
A possibilidade de fixar os portões de ração em uma altura acima do local de
despejo, permite que o produto forneça ração constantemente até o volume de
ração acabar no reservatório, o que permite para os usuários programar a realização
da tarefa e antecipar momentos em que não possam fornecer auxílio pessoalmente.
Como contemplado anteriormente e confirmado ao final do projeto, esse
produto pode ter aplicações em nichos similares ao atual, como: centros
comunitários; associações de proteção aos animais e até mesmo residências com
mais de dois cães de porte médio, todos lugares em que os animais podem ter um
auxílio rotineiro de pessoas envolvidas.
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