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Este trabalho propõe a aplicação da metodologia DFMA (Design for 

Manufacturing and Assembly) em um comedouro automático, produto que 

se encontra em fase de desenvolvimento com foco em simplicidade e 

eficiência, propondo ainda um sistema inovador para a liberação e bloqueio 

da ração para o pet. A necessidade de alimentar o animal na ausência do 

dono foi o ponto de partida para o desenvolvimento deste produto. Desta 

forma brainstormings foram realizados com a equipe, onde várias sugestões 

de sistemas e subsistemas foram levantadas até se chegar à solução atual. 

Após definir o modelo básico da estrutura partiu-se para o seu detalhamento 

utilizando tecnologias CAD/CAE (Computer Aided Design/Engineering), em 

específico, o software SolidWorks. Com o intuito de criar um produto que 

atendesse às especificações básicas e ao mesmo tempo apresentasse 

simplicidade na manufatura e montagem, o projeto conceitual foi aplicado 

seguindo a metodologia DFMA, onde chegou-se à solução apresentada neste 

trabalho, que apresenta características intermediárias aos disponíveis no 

mercado, ou seja, libera a ração automaticamente em uma porção limitada, 

conservando-a internamente no comedouro, e não possui sistemas lógicos, 

com botões, placas digitais, o que consequentemente aumentaria 

drasticamente o custo do produto. 
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1 Introdução 
 

O mercado de produtos para animais domésticos continua crescendo apesar do cenário 

econômico brasileiro. Segundo a Associação Brasileira de Produtos para Animais de 

Estimação (Abinpet) o setor teve uma alta de mais ou menos 7,4% entre 2014 e 2015. Na 

contramão de muitos setores, esse mercado voltado para animais de estimação tem 

conseguindo manter o ritmo de expansão, o Brasil ficou em terceiro lugar no ranking de 

faturamento global do setor pet, perdendo apenas para os Estados Unidos da América e Reino 

Unido. 

Muitos produtos vêm sendo desenvolvidos neste ramo, principalmente as inovações nos 

serviços oferecidos. Neste trabalho o foco foi definir um produto tangível, um comedouro 

automático, com o intuito de facilitar a administração da alimentação do animal em caso de 

ausência do(s) dono(s) e para isso recorreu-se a literatura para resgatar conceitos de 

desenvolvimento de produtos. A importância de um bom planejamento durante a fase de 

desenvolvimento de um determinado produto tem sido, na atualidade, o ponto diferencial das 

empresas para permanecerem competitivas no mercado. Para auxiliar nesta tarefa, existem 

metodologias capazes de analisar criteriosamente todas as fases do processo, destacando 

problemas até então não percebidos pela equipe multifuncional.  

O processo de desenvolvimento de produtos engloba técnicas de gestão, métodos de 

criatividade, bem como ferramentas que podem ser aplicadas com o objetivo de promover 

uma melhoria no produto que o projeto irá entregar e dentre os mais eficazes métodos, 

destaca-se o método DFMA ( Design for Manufacturing and Assembly). 

O Design for Manufacturing and Assembly, é uma filosofia aplicada à produtos que utiliza 

diversos conceitos, técnicas, ferramentas e métodos para aperfeiçoar a fabricação dos 

componentes relacionados ou simplificar a montagem de produtos, utilizando para tal desde a 

análise de valores de tolerâncias, a complexidade do produto, número mínimo de 

componentes necessários, layout do produto, dentre outros. Refere-se, basicamente, à 
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compreensão das interações nos sistemas de manufatura e montagem, e uso destes 

conhecimentos para otimizá-los, visando à eficiência na qualidade, custos e tempo reduzido 

de manufatura e montagem (Bralla, 1986). 

Fagade e Kazmer (1998) afirmam em seu trabalho que os benefícios mais significativos da 

adoção do Design for Manufacturing and Assembly estão na redução de custos causada pelo 

menor número de partes a serem montadas (ou fabricadas) e o encorajamento do trabalho em 

equipe entre o projeto e a manufatura, melhorando a confiabilidade do produto devido à 

redução da probabilidade de falha de um sistema componente ou peça. 

Este trabalho busca apresentar um projeto conceitual de um comedouro automático para cães 

de forma que o alimento seja liberado em uma porção limitada a partir do acionamento pelo 

próprio animal. O produto deve possuir geometria simples com um menor número possível e 

peças e para o atendimento desses requisitos foi recorrido à metodologia supracitada. 

2 Referencial Teórico 

Esta sessão busca contextualizar a aplicação do DFMA bem como fundamentar outros 

conceitos que apoiaram a criação do produto em questão. 

2.1 Planejamento para a criação de um novo produto 

De acordo com Rozenfeld et al. (2006), o desenvolvimento de produtos é um processo de 

negócio cada vez mais crítico devido a internacionalização dos mercados, o aumento da 

diversidade de produtos e a redução do seus ciclos de vida, sendo assim novos produtos 

buscam atender segmentos específicos de mercado, incorporando novas tecnologias e se 

adequando a novos padrões e restrições legais. 

O Processo de Desenvolvimento de Produto (PDP) tem sido muito pesquisado devido à 

grande importância que o mercado econômico têm dado ao mesmo, por ser uma das formas 

de tornar-se competitiva no mercado atual, onde a concorrência é cada vez maior. Conforme 

Brown & Esisenhardt (apud MUNDIM, 1995) num ambiente de grande competitividade, 

internacionalização das operações e rápidas mudanças tecnológicas, exige-se das empresas 
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agilidade, produtividade e alta qualidade, que dependem necessariamente da eficiência e 

eficácia do processo de desenvolvimento do produto. Um desempenho superior deste 

processo torna-se, então, condição essencial para garantir linhas de produtos atualizadas 

tecnologicamente e com características de desempenho, custo e distribuição condizentes com 

o atual nível de exigência dos consumidores. 

O PDP é considerado complexo devido à sua multidisciplinaridade e necessidade de um bom 

planejamento. Silva (2002) afirma que as abordagens que estudam o desenvolvimento do 

produto provêm de diferentes áreas, inter-relacionadas, porém com focos específicos. Pode-se 

destacar entre as disciplinas necessárias para a adequada gestão do PDP, a gestão de projetos, 

ergonomia, estilo de produto, qualidade, dentre outras e ainda tecnologias que agilizam o 

processo de desenvolvimento como as tecnologias CAD (Computer Aided Design), utilizada 

neste projeto. 

2.2 Qualidade e desenvolvimento de produto  

O foco da gestão da qualidade era a padronização dos processos de trabalho e sua análise 

criteriosa, visando à melhoria contínua dos mesmos.  Dessa forma, as mudanças se 

concentravam em atividades mais operacionais, com menor impacto na gestão do negócio, 

mas que geravam mudanças rápidas no dia-a-dia de algumas áreas.  

A segunda onda da gestão de processos ocorreu em meados da década de 1990, com os 

conceitos de reengenharia dos processos, disseminados principalmente por Tom Davemport e 

por Michael Hammer. Sua base estava no redesenho dos processos, a partir da análise das 

melhores práticas de mercado, já buscando uma visão multifuncional desses processos, isto é, 

o processo que passa por diversas áreas da empresa. As mudanças proporcionadas pela 

reengenharia tinham grande impacto no negócio e, consequentemente, exigiam um tempo 

maior de implantação com riscos também maiores. Por estas razões, muitos projetos falharam, 

levando ao descrédito muitos trabalhos de processos em andamento. 

Para Falconi (1992) o verdadeiro critério para boa qualidade é a preferência do consumidor 

em relação ao concorrente, uma vez que isso garantirá a sobrevivência da empresa. A 

preferência se dá através da adequação do produto ou serviço as necessidades, expectativas e 
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ambições do consumidor como uma forma de agregar valor ao que será produzido por menor 

custo. Estes aspectos foram considerados em todos os brainstormings para a criação deste 

produto bem como detalhes referentes à simplicidade e eficiência do produto. 

2.3 DFMA (Design for Assembly) 

Ao longo do desenvolvimento do comedouro proposto neste artigo, pensou-se a todo o 

momento em definir um produto que atendesse as especificações básicas (armazenar 

internamente a ração e liberá-la automaticamente com o acionamento do animal uma porção 

limitada), porém este mesmo produto deveria ter a geometria simples, buscando facilitar a 

manufatura, bem como deveria apresentar facilidade de montagem utilizando o menor número 

possível de peças. Com isto em mente recorreu-se à metodologia DFMA (Design for 

Assembly and Manufacturing), onde foram identificadas características básicas para o 

desenvolvimento enxuto de um produto bem como elementos de fixação simples e eficientes 

úteis para este fim. 

A área militar é marcada por dar grandes contribuições à engenharia, diga-se de passagem, 

pode-se citar o desenvolvimento da pesquisa operacional que busca a otimizar, através da 

resolução de equações matemáticas, a utilização dos recursos disponíveis e o DFMA passou 

por um contexto similar. (BARBOSA, 2007) explica em seu trabalho que os conceitos desta 

metodologia começaram a serem desenvolvidos quando Eli Whitney, que trabalhava para o 

governo norte-americano, precisava desenvolver um sistema de manufatura para armas. Ele 

criou uma produção com peças intercambiáveis que substitui a fabricação manual, onde 

nenhuma arma era igual à outra e as peças não podiam ser trocadas. Whitney reprojetou cada 

peças com uma tolerância limitada e dimensões específicas e padronizadas. Décadas mais 

tarde Henry Ford, desenvolveu o chamado automóvel “Model T” com um revolucionário 

sistema de montagem, promovendo produtos com qualidade, confiabilidade e custos 

reduzidos. 

O pensamento DFMA vem desde a década de 1968 e atualmente foi expandido para outras 

áreas, ficando conhecida genericamente por Design for Excellence (DFX), que engloba o 
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Design for Assembly, Design for Manufacturing, Design for Higher Quality, Design for Cost, 

Design for Enviroment, Design for Logistics, dentre outros. 

O Design for Assembly (DFA) e Design for Manufacturing (DFM) compõem o DFMA. 

(BARBOSA, 2007) diz que o objetivo do DFM é desenvolver um produto que atendo a todos 

os requisitos funcionais e que também seja de fácil manufatura, o que diminuirá os custos de 

produção. Esta técnica é composta por vários princípios, conceitos, regras e recomendações 

que guiam aquele que está projetando a definir a melhor geometria do ponto de vista da 

fabricação. O DFA tem por objetivo racionalizar a etapa de montagem por meio da redução 

do número de peças e da facilidade de montagem, analisando separadamente a função, forma, 

material e montagem de cada peça e assim desenvolver um produto simples e funcional. 

O comedouro proposto neste artigo se encontra em fase de projeto conceitual, o momento 

ideal para se pensar nesta metodologia. Segundo Boothroyd; Dewhurst; Knight (1994), o 

DFMA deve ser utilizado em maior ênfase no início da fase conceitual do projeto, pois nesta 

etapa os custos de modificação são mais baixos e o tempo de duração do projeto pode ser 

reduzido, disponibilizando o produto mais rapidamente ao mercado e com um preço 

significativamente melhor. Abaixo estão listadas as regras para aplicação do DFMA em 

produtos definidas pelo mesmo autor supracitado. 

 Reduzir o número de partes de um produto e  facilitar  a  manipulação  e  montagem  

das partes restantes; 

  Simplificar a estrutura do produto para reduzir custos de montagem; 

 Projetar para um número mínimo de partes; 

 Desenvolver projetos modulares; 

 Enfatizar a padronização; 

 Projetar componentes multifuncionais; 

 Projetar componentes de fácil fabricação; 

 Evitar componentes de fixação (parafusos e outros); 

 Eliminar ajustes desnecessários; 
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 Fazer um uso racional dos materiais. 

Para que o produto atenda as especificações obedecendo a princípios do DFMA foi utilizado 

elementos de fixação do tipo Snap-Fit. Os elementos de junção apresentam uma grande 

diversidade e aparecem em diversos produtos, alguns são extremamente baratos e por isso são 

muito utilizados. 

Os snap-fits surgiram com o objetivo de substituir sistemas mecânicos como parafusos e 

porcas, resolvendo o problema de junção de peças de forma simples e econômica. Segundo 

Klohn, 2007 é um mecanismo de fechamento embutido ou integrado com a função de 

encaixar uma parte na outra. É geralmente associado a partes plásticas, mas também pode ser 

união metal-metal e metal-plástico, o que determina o tipo de material a ser utilizado é a 

performance do encaixe. A figura 1 apresenta um dos diversos tipos de snap-fits disponíveis. 

Figura 1: Snap-fit móvel 

 

Fonte: (KLOHN 2007) apud (BONENBERGER 2005) 

O produto proposto neste artigo foi concebido buscando reduzir o número de peças com um 

foco na montagem entre as mesmas e para facilitar esta montagem os snap-fits foram 

utilizados e estão ilustrados na seção 4 deste trabalho. 
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3 Metodologia 

Este trabalho tem natureza prática onde se objetiva gerar conhecimentos a serem aplicados, 

dirigidas à solução de problemas específicos. Neste caso, partindo da problemática de criar 

um comedouro simples e eficiente, buscou-se uma solução criativa e que atendesse aos 

requisitos. Sobre os procedimentos técnicos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para a 

verificação dos conceitos sobre metodologias de montagens de sistemas e de desenvolvimento 

de produtos. Enquanto a abordagem, o trabalho apresenta característica qualitativa, onde não 

são utilizados procedimentos matemáticos ou estatísticos para a realização das analises 

relacionadas. A solução proposta foi baseada em técnicas de criatividade alimentada por 

motivação e fontes externas a partir da realização de benchmarkings para promover a melhor 

solução para o produto, como a redução de custo e facilidade de manuseio tanto para o 

fabricante quanto para o consumidor.  

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, caracterizada observações 

sistemáticas visando também descrever a aplicação do método DFMA em um comedouro 

automático para cães e, por consequência, conhecer suas implicações no produto final. 

Segundo Solomon (2004), a pesquisa descritiva é aquela que visa definir melhor o problema, 

proporcionar as chamadas intuições de solução, descrever comportamentos e fenômenos, 

definir, classificar fatos e variáveis, podendo assim prever possíveis falhas.  

Toda a estrutura do comedouro foi montada utilizando a tecnologia CAD/CAE, ferramenta 

esta chamada SolidWorks. Um software cujo o foco está no desenho técnico do produto e na 

documentação da fase de projeto. Durante o processo de engenharia, essa tecnologia facilita o 

processo de manufatura, transferindo diagramas detalhados dos materiais utilizados nos 

produtos, processos, tolerâncias e dimensionamentos e ao longo de todos os Brainstormings 

realizados o pensamento DFMA foi predominante e aplicado diretamente ao comedouro a 

partir do uso desta tecnologia, com o intuito de promover a melhor solução que busque 

atender aos requisitos técnicos básicos. 
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4 Apresentação do produto e princípio de funcionamento  

Como dito anteriormente, o sistema proposto busca oferecer praticidade na administração da 

alimentação de animais domésticos como cães e gatos. Sobre os já existentes, no mercado se 

encontra dois tipos básicos de comedouros automáticos. Por um lado existem aqueles de 

baixo custo e relativamente simples, neste, a medida que o animal se alimenta o sistema é 

reabastecido devido a ação da gravidade, porém para este tipo de comedouro o alimento é 

exposto a todo tempo, sendo assim propriedades nutritivas podem ser perdidas e outro 

problema está na proliferação de insetos ao redor do sistema. Por outro lado existe um 

comedouro onde a ração é armazenada internamente no comedouro e o usuário programa a 

saída da mesma. Este último é bastante sofisticado, apresentando painel digital, placa lógica, 

dentre outros subsistemas e consequentemente o custo deste produto se torna bastante 

expressivo, chegando a ser aproximadamente 30 vezes mais caro que o primeiro apresentado. 

Diante deste cenário propõe-se então um comedouro com características intermediárias 

(figura 2) com foco no baixo custo, que armazene o alimento internamente, e libere uma 

quantidade limitada para o animal a partir do acionamento do mesmo. 

 

 

 

Figura 2: Comedouro Automático 
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Fonte: Autoria própria 

A figura 2 mostra a geometria do comedouro (vista recolhida e explodida, respectivamente) 

bem como uma inovação na forma pela qual a ração é liberada para que o animal possa se 

alimentar. O apêndice 1 apresenta os detalhes das dimensões do comedouro. 

Nos brainstormings realizados para a criação deste produto, procurou-se levantar a ideia de 

um sistema que armazenasse a ração internamente ao sistema e que a saída da mesma 

acontecesse a partir do acionamento pelo próprio animal e em uma quantidade limitada. Nesta 

mesma etapa houve um foco na eficiência e simplicidade do produto sendo definido um total 

de 5 peças necessárias para a montagem completa. A partir deste mesmo raciocínio foi 

definido o funcionamento do sistema que é caracterizado por dois momentos distintos: animal 

fora da plataforma (peça 5) e animal em cima da plataforma. No momento em que o animal 

desejar se alimentar o mesmo precisa pisar nesta peça (detalhe na figura 3) e assim uma 

porção limitada de ração será liberada e acondicionada na região indicada. 

A porção de ração que sai é controlada devido ao próprio projeto da peça 4.  

 

 



 

XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

 “A Engenharia de Produção e as novas tecnologias produtivas: indústria 4.0, manufatura aditiva e outras abordagens  

avançadas de produção” 

Joinville, SC, Brasil, 10 a 13 de outubro de 2017. 

 

 

 

 
 

12 

 

 

 

 

 

Figura 3: Detalhes da peça 4 

 

Fonte: Autoria própria 

O ciclo de funcionamento do comedouro automático segue a sequência mostrada na figura 4, 

que mostra 2 estados: Na ausência do animal (estado 1) e na presença do animal, pisando na 

placa (estado 2). 

Figura 4: Ciclo de funcionamento do comedouro 
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Fonte: Autoria própria 

As setas contínuas na figura 4 indicam os locais que serão preenchidos pelo volume de ração, 

bem como o sentido da trajetória dos grãos. No estado 1  percebe-se que a peça 4 se encontra 

suspensa e a mola (peça 3), em contato com a mesma, no estado de equilíbrio. Neste momento 

a ração se encontra em contato com a peça 4, porém sua saída é bloqueada devido ao próprio 

projeto deste componente, que não permite a liberação de ração neste estado.  

O estado 2 é marcado pela pisada no cão, no local indicado pela seta tracejada (figura 4), no 

momento em que o mesmo deseja se alimentar. Desta forma a peça 4 desce a seu nível mais 

baixo, a mola é estendida e devido a abertura projetada a ração é liberada instantaneamente 

em uma porção limitada e acondicionada no local indicado na figura 3. Quando o pet termina 

de se alimentar e deixa o comedouro, o sistema volta ao estado 1, bloqueando a saída de 

ração. 

A figura 5 mostra o detalhe de como as peças 3, 4 e 5 estão relacionadas, destacando a relação 

com a mola bem como a forma pela qual o volume é controlado. 

Figura 5: Detalhe do sistema de amortecimento e limitação da saída da ração 
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Fonte: Autoria própria 

Dentro dos conceitos de DFMA, neste projeto optou-se por reduzir a quantidade de 

componentes a partir da utilização de elementos de fixação do tipo snap-fit. A montagem 

realizada entre as peças 4 e 5 para o controle da quantidade de ração liberada está 

representada na figura 6. 

 

Figura 6: Corte da montagem entre as peças 4 e 5 

 

Fonte: Autoria própria 

Como mostrado na figura 6 optou-se em utilizar elementos de fixação do tipo snap-fit para 

auxílio no controle da quantidade de ração que será liberada para o animal. 
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5 Considerações finais 

Para manter qualquer produto competitivo no mercado, garantindo que sejam bem aceitos 

pelos consumidores/clientes, uma organização deve sempre assegurar a qualidade dos 

mesmos. Um sistema de gestão da qualidade sólido preocupado com a atualização de sua 

metodologia é fundamental para que a empresa permaneça em vantagem frente aos seus 

concorrentes e esta foi uma das variáveis importantes consideradas neste trabalho. 

A partir da orientação obtida na metodologia DFMA o conceito do comedouro proposto 

atende aos requisitos principais de operação do produto no que diz repeito à simplicidade e 

eficiência. Juntamente com o DFMA, tecnologias CAD foram fundamentais para a criação 

deste comedouro. Foi pesquisado no INPI sobre produtos similares e não existe patente com a 

inovação proposta na liberação e bloqueio de ração para os pets, mostrando o potencial de 

proteção da tecnologia. 

Serão realizados trabalhos futuros no sentido de analisar o ciclo de vida e estudos de fadiga na 

mola presente no sistema a fim de contribuir com o adequado dimensionamento da mesma.  
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APÊNDICE 
 

 

Dimensionamento do comedouro automático 
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