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Introdução 

 Este artigo trata do projeto e da construção do protótipo de suportes para notebooks, onde a motivação 
inicial surgiu de uma pesquisa de mercado (AMERICANAS, 2010; COMPRAFACIL, 2010; NOTEBOOKS-

SITE, 2010; MERCADO LIVRE, 2010; SHOPMANIA, 2010), na qual se pode notar que os poucos modelos 
disponíveis no mercado têm preço relativamente elevado. Foram desenvolvidas três concepções de suporte, 
buscando atender os requisitos de ergonomia, baixo custo e disponibilidade de matéria-prima. 
 
Objetivos 

 Como objetivos, além de contribuir para a melhoria ergonômica do uso de computadores portáteis, o 
trabalho proposto visa desenvolver nos autores uma visão ampla e aprimorada quanto aos conceitos de 

projeto, processo, manufatura e custos, propiciando aos mesmos exporem a sua iniciativa, criatividade, 
capacidade de resolução de problemas e o saber trabalhar em grupo. 
  
Metodologia 

 Utilizou-se a metodologia de projeto de produtos industriais (Valdiero, 1997; Back et al., 2008) 
composta das fases de análise das necessidades, projeto conceitual, projetos preliminar e detalhado, 
construção e testes do protótipo. Na análise das necessidades foi possível elaborar uma lista de requisitos do 

cliente e do ciclo de vida do produto, entre os quais se pode-se citar baixo custo, ergonomia, segurança, 
mobilidade, praticidade, resistência mecânica e facilidade de construção.  
 Na análise e projeto ergonômico, utilizaram-se as recomendações de projeto dadas por Grandjean 
(1998) e Iida (1997), onde a altura e a inclinação do notebook devem ser favoráveis e com medidas 
adequadas para a realização de movimentos naturais das mãos e no campo de visão dos olhos para a pessoa 
sentada. 
 Os protótipos foram construídos a partir de materiais disponíveis nos laboratórios de fabricação da 
UNIJUÍ Campus Panambi. Os testes foram realizados com diferentes tamanhos de computadores portáteis 

dos principais fabricantes (Dell, Acer, HP). 
 
Resultados 

 Foram geradas três concepções de suportes, onde a primeira é um suporte de tubos e conexões de PVC e 
chapa de alumínio. A segunda consiste em dois ferros chatos e duas chapas de alumínio pequenas. A terceira 
é constituída de vários ferros chatos soldados. A maquete eletrônica das concepções foram geradas com o 
auxílio da ferramenta computacional de CAD e são apresentadas na Fig. 1.  

 

 
Figura 1 – Vistas tridimensionais das 3 concepções de suporte geradas. 
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 O protótipo de cada uma das concepções foi construído e testado conforme é mostrado na Fig. 2. 

 
Figura 2 – Fotografia de cada um dos protótipos de suporte para notebook construídos e testados. 

 
 Os três protótipos de suporte foram analisados em relação aos disponíveis no mercado. A primeira 
concepção tem como vantagens a boa sustentação do notebook, utilização de conexões tubulares e baixo 
custo, mas tem como desvantagens a altura fixa sem regulagem, maior volume ocupado e menos confortável 
para digitação no teclado. A segunda concepção tem como vantagens o menor custo, mobilidade e altura 

ergonômica favorável, mas as desvantagens de pouca sustentação dos computadores portáteis, pouca 
segurança, inclinação sem regulagem e fixação com ocorrência de deslizamentos. A terceira concepção 
apresentou a melhor relação custo/benefício, onde se pode destacar as vantagens de boa sustentação, 
segurança sem ocorrência de deflexão, altura ergonômica favorável, fixação sem atrapalhar na digitação no 
teclado e baixo custo.  
 
Conclusões 

Neste trabalho foi realizada uma pesquisa de mercado de suportes de notebook disponíveis, onde foi 

observado um alto custo (na faixa de R$ 30 a R$ 200). A partir desta pesquisa, criou-se o desafio de 
desenvolver novas concepções de suporte com custo inferior. Foram projetadas e construídas três 
concepções, as quais foram testadas em diferentes notebooks e apresentaram-se adequadas em termos de 
versatilidade e custo (faixa de R$ 10 a R$ 20). O trabalho contribuiu para desenvolvimento da capacidade 
criativa e inovadora da equipe, tornando-os capazes de projetar um produto para uma necessidade existente, 
com a aplicação dos conceitos de qualidade, ergonomia, engenharia do valor e desenho industrial, a partir de 
uma metodologia que induza o raciocínio lógico. 
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