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Resumo: O presente estudo investiga a ergonomia e 
usabilidade das facas utilizadas para o desconche de 
mexilhões em uma empresa de pescados. Tem como 
objetivo apresentar requisitos de projeto para o 
desenvolvimento de uma ferramenta manual com foco 
no usuário. O trabalho inclui um levantamento 
antropométrico dos usuários e apresenta um 
levantamento sobre facas utilizadas na indústria 
alimentícia. Para identificar fatores de risco associados 
a atividade foi utilizado o método Job Strain Index. Para 
o levantamento das fragilidades e potencialidades da 
faca utilizada atualmente foi utilizado um formulário 
próprio. Como resultados são apresentados requisitos 
de projeto para o desenvolvimento de uma faca 
projetada especificamente para o desconche de 
mexilhões. 

Palavras chave: ergonomia, usabilidade, design,  
desconche de mexilhões, ferramentas manuais. 

 

Abstract: The present study investigates the ergonomics 
and usability of knives used for  mussels chuking on a 
seafood company and aims to present design 
requirements for the development of a hand tool with a 
focus on the user. The work includes an users 
anthropometric survey  and also presents a research of 
several knives used in the food industry. To identify risk 
factors associated with the activity  the Job Strain Index 
method was used. To find the weaknesses and strengths 
of the currently used  knife a specific form was used. 

Design requirements for the development of a knife 
specifically designed for desconche mussels are 
presented as results. 

Keywords: human factors, usability, design, mussels 
chuking, hand tools. 

 

1. Introdução 
O cultivo de organismos aquáticos para consumo 
configura-se como o setor de produção de alimentos de 
origem animal que mais cresce no mundo, com um 
crescimento de 8,3% no ano de 2010. Nesse sentido, em 
um futuro não muito distante, é provável que a maior 
fonte de alimentos marinhos seja oriunda de cultivos e 
não de atividades extrativistas, como a pesca (FAO, 
2010; SILVEIRA; SILVA, 2011).  

O estado de Santa Catarina, localizado no sul do Brasil, 
concentra 95% da produção nacional de moluscos, 
dentre os quais se destacam ostras e mexilhões, sendo 
90% desse volume produzido na região da grande 
Florianópolis (PMF, 2010). A atividade tem promovido 
um avanço social e econômico no estado, contribuindo 
para o turismo gastronômico, e o reconhecimento do 
estado como referência nacional na produção de 
moluscos (SANTOS, 2009).  

Nessa região o produto é vendido in natura e 
desconchado. O desconche, remoção do molusco de 
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sua concha externa, é realizado por trabalhadores 
envolvendo o uso de ferramentas manuais, 
principalmente facas. Para You, Lyu e Chen (2009) a 
variação de tamanho e formato das conchas dificulta a 
mecanização desta etapa, tornando-a manual. 

O uso extensivo de ferramentas manuais apresenta 
relação direta no aparecimento de lesões e distúrbios 
musculoesqueléticos, principalmente dos membros 
superiores, sendo que a má concepção dessas 
ferramentas é um dos fatores que podem resultar em 
acidentes, distúrbios e traumas cumulativos 
(MOTAMEDZADE, 2007). 

Segundo Albano, Guimarães, Van Der Linden, e Fischer 
(2005), o corpo humano é um sistema de extrema 
complexidade, que pode lesionar-se quando não 
respeitadas suas limitações. Pavani (2007) explica que o 
projeto ergonômico de ferramentas manuais pode 
atenuar os riscos à saúde e segurança dos 
trabalhadores, e, além disso, minimizar impactos 
negativos às empresas, como: redução da 
produtividade, aumento de custos, aumento no 
absenteísmo médico, comprometimento da capacidade 
produtiva, menor qualidade de vida do trabalhador, 
aposentadorias precoces e indenizações. 

Para Vink (2005), o desconforto pode ser avaliado como 
um antecedente de lesões musculoesqueléticas. No uso 
de ferramentas manuais, o conforto está associado a 
conceitos positivos, como confiabilidade, segurança, 
facilidade de uso e satisfação, enquanto o desconforto 
está associado a conceitos negativos, como dor, 
pressão, dureza e irritação. 

Segundo Kujit-evers, et al. (2007) o conforto apresenta 
relação direta com a produtividade, evidenciando assim 
a necessidade de considera-lo no desenvolvimento de 
ferramentas manuais. Quando uma ferramenta provoca 
desconforto (como músculos doloridos e pressão sobre 
a mão), não se pode continuar a tarefa, sendo 
necessárias repetidas pausas, principalmente se a tarefa 
é realizada em alta velocidade, dessa forma, o 
sentimento de desconforto pode causar diminuição da 
produtividade. 

Para minimizar estes problemas, Albano, Guimarães, 
Van Der Linden, e Fischer (2005) sugerem adaptar as 
ferramentas às características dos seres humanos, pois 
além de segurança, esse tipo de ferramenta pode 
oferecer mais conforto e satisfação aos usuários. 

Para García-Cárceres, et al. (2012) a consideração de 
dados antropométricos é essencial  para todos os 
envolvidos no desenvolvimento de ferramentas 
manuais. A seleção dos requisitos apropriados para 

realização de tarefas específicas devem levar em 
consideração as características da população que irá 
utilizar a ferramenta. Essas considerações somadas a 
questões cognitivas permitem o desenvolvimento de 
ferramentas mais seguras. 

Grandjean (2005) explica a importância do design no 
desenvolvimento de empunhaduras. Pegas que não se 
ajustam adequadamente às mãos, ou não favorecem a 
biomecânica do trabalho manual, podem prejudicar o 
desempenho e ocasionar problemas ao operador.  

De acordo com Jordan (1998), um produto deve atender 
a três aspectos: (1) eficiência, que se refere à 
quantidade de esforço necessário para a realização de 
uma tarefa; (2) eficácia, capacidade de finalização de 
uma tarefa; e (3) satisfação, que se refere ao conforto 
do usuário ao utilizar um produto, e o quanto este 
produto é aceitável para que o usuário realize seus 
objetivos. Esses conceitos são abordados pela norma 
ISO 9241-11 (2011, p.10), que define usabilidade como 
a “medida na qual um produto pode ser usado por 
usuários específicos, para alcançar objetivos específicos 
com eficácia, eficiência e satisfação, em um contexto de 
uso específico”. 

Segundo Paschoarelli (2003) a usabilidade só pode ser 
aplicada a partir da ergonomia e do design. A 
abordagem ergonômica do problema atua na 
conceituação e determinação dos critérios de projeto, 
enquanto o design se une a ergonomia para 
implementação de parâmetros como segurança, 
conforto e desempenho. 

A abordagem da usabilidade pode contribuir 
positivamente para projetos ergonômicos, minimizando 
efeitos negativos sobre a saúde, segurança e 
desempenho humano (ISO 9241-11, 2011). 

A ergonomia e a usabilidade podem auxiliar designers 
em projetos desde sua concepção. No entanto, 
conforme explica Moraes (2001), é comum que a 
preocupação com a usabilidade ocorra apenas ao final 
do processo, quando o produto já está finalizado, de 
forma que sua implementação implique em custos 
elevados. 

Rozenfeld, et al. (2009) explicam que as informações 
dos clientes ou usuários, para o desenvolvimento de 
produtos, são obtidos na forma de necessidades e 
desejos, normalmente de forma qualitativa, subjetiva e 
vaga. Assim, para serem transformadas em informações 
adequadas, devem ser interpretadas, gerando 
parâmetros na forma de requisitos de produto. 
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Dentro deste contexto, esse estudo tem como objetivo 
apresentar requisitos de produto para concepção de 
uma faca para o desconche de mexilhões, 
contemplando os usuários da ferramenta e a tarefa 
realizada, considerando a usabilidade desde o início do 
projeto. 

2. Usabilidade aplicada ao desconche de 
mexilhões 

Conforme apresentado por Jordan (1998), o projeto de 
muitos produtos é dependente das características 
físicas de seus usuários ou grupo de usuários, 
envolvendo aspectos como força, tamanho, peso, 
gênero e questões cognitivas. 

A ergonomia objetiva a adequação do trabalho, 
ferramentas, e demais objetos ao homem, procurando 
garantir a segurança, o conforto, a satisfação e o bem 
estar de trabalhadores e usuários (MORAES; 
MONT’ALVÃO, 2000; GOMES FILHO, 2003). A 
usabilidade considera que um produto abrange mais do 
que sua forma física e suas funções (MONT’ALVÃO; 
DAMAZIO, 2008). Jordan (1998), explica que além de 
eficiência e funcionalidade, os produtos também 
deveriam promover satisfação, ou seja, experiências 
agradáveis a seus usuários, tornando-os fáceis de usar. 

Usabilidade e a ergonomia não estão relacionadas ao 
produto ou as pessoas isoladamente, mas sim na 
relação destes dois agentes e sua interação com a tarefa 
e ambiente de uso, podendo ser satisfatório para uma 
pessoa e insatisfatório para outras (IIDA, 2005). 

2.1 Desconche de mexilhões 

O desconche é realizado em pé, com a utilização de 
uma faca, conforme apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1: Posto de trabalho para desconche de mexilhões. Fonte: os 

autores 

A atividade segue as seguintes etapas: (1) pegar a 
concha; (2) realizar uma pequena abertura na concha; 
(3) cortar o nervo adutor; (4) abrir completamente a 
concha; (5) cortar o outro nervo adutor; (6) depositar o 
mexilhão na bandeja; e (7) descartar a casca na esteira. 
Essas etapas podem ser visualizadas na Figura 2: 

 
Figura 2: Etapas do desconche de mexilhões. Fonte: os autores 

Para o corte do nervo adutor geralmente é utilizada 
uma faca (devido a necessidade de um objeto cortante), 
assim, essa ferramenta é considerada adequada nesse 
tipo de indústria para a realização dessa tarefa.  

2.2 Facas para Manipulação de Alimentos 

Não foram encontradas facas desenvolvidas 
especificamente para o desconche e manipulação de 
mexilhões. Quanto à literatura científica específica 
sobre o assunto, também não foram encontrados 
estudos, uma vez que estes se concentram na desossa 
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de aves e bovinos. Nesse sentido, foram pesquisadas 
facas para manipulação de alimentos e conceitos 
ergonômicos que podem ser aplicados ao 
desenvolvimento de ferramentas manuais. A Figura 3 
sintetiza a pesquisa sobre facas utilizadas pela indústria 
alimentícia, analisada sob três aspectos principais: 
características da lâmina; características da pega; e 
mecanismos de segurança.  

 
Figura 3: Análise de facas para manipulação de alimentos. Fonte: os 

autores 

A partir da análise da Figura 3, evidencia-se que a 
variação de formatos e tamanhos de lâminas é superior 

ao de pegas. Para o desconche de mexilhões, além de 
utilizar a faca para corte, é necessário utiliza-la também 
para abrir a concha. Nesse sentido, a pega deverá 
favorecer também o torque. 

Ferramentas manuais exigem manipulação e controle 
predominantemente dos dedos e da palma das mãos, 
relacionando-se assim com o que Iida (2005) e Gomes 
Filho (2003) denominam de manejo. A partir dos 
conceitos levantados pelos autores foi elaborada a  
Figura 4, que apresenta as especificações dos tipos de 
manejo, divididos em dois grupos: formato da pega 
(geométrico ou antropomorfo) e forma de uso (fino ou 
grosseiro). 

 
Figura 4: Manejo. Fonte: os autores 

Os materiais e acabamentos também podem ser 
relacionados ao manejo de produtos e ferramentas. Iida 
(2005) recomenda o uso de superfícies lisas para 
manejo fino. Para o manejo grosseiro, sugere o uso de 
superfícies ásperas, para melhorar a aderência com a 
mão. Materiais emborrachados, além de apresentarem 
melhor aderência, também atenuam as tensões nos 
pontos de pressão da ferramenta. A presença de cantos 
vivos ou protuberâncias pode prejudicar o desempenho 
no uso de produtos seja qual for o tipo de manejo. 

Guimarães, Albano, Van Der Linden (2004) avaliaram 
três facas para desossa de frangos em um frigorífico, 
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todas de mesmo desenho e com materiais diferentes, 
sendo a coleta de dados dividida em duas partes: a 
primeira indagava quanto à percepção sobre a pega, o 
conforto, a aderência, a facilidade de uso e a sensação 
de segurança ao utilizar a ferramenta, enquanto na 
segunda parte os usuários deveriam indicar a sensação 
de desconforto e dor nos dedos, mãos, pulso, 
antebraço, cotovelo, braço e ombro. Segundo a 
pesquisa, materiais mais macios tendem a resultar em 
maior satisfação e conforto, reduzindo dores 
principalmente nos dedos e mãos, juntamente a área de 
pega da faca. 

Horsfall, et al. (2005) realizaram testes com facas para 
estudar a relação da geometria da pega com 
desempenho da facada. Para o estudo, foi desenvolvida 
uma faca com um protetor de dedo entre a pega e a 
lâmina. Segundo esse estudo facas maiores costumam 
ter uma proteção para o dedo que proporciona a 
transferência de energia para a faca durante uma 
facada, enquanto facas pequenas não possuem essa 
proteção, ocasionando lesões, pois a faca pode 
escorregar durante a manipulação, no entanto, esse 
fato pode ser minimizado com a utilização de materiais 
mais aderentes. 

Albano, Guimarães, Van Der Linden, e Fischer (2005) 
realizaram um estudo de avaliação tátil de quatro facas 
com funcionários do Restaurante Universitário da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O 
experimento foi conduzido por meio de contato tátil 
apenas, sem contato visual. Os entrevistados deveriam 
pegar o cabo e avalia-lo segundo os critérios de maciez, 
dureza, conforto, textura e firmeza do produto. Dentre 
as quatro facas uma possuía o cabo emborrachado, essa 
opção foi aprovada pela maioria dos usuários, sendo 
considerada a mais confortável, macia, firme e com 
textura mais agradável que as demais.  

You, Lyu e Chen (2009) aplicaram princípios de 
ergonomia no desenvolvimento de facas para 
desconche de ostras na China. Conforme identificado 
pelos autores, a pega afeta o nível de conforto e 
desempenho operacional dos trabalhadores. Neste 
intuito, os autores aplicaram melhorias na ferramenta, 
tais como: aumento da superfície da pega, para 
promover maior contato e reduzir a pressão na palma 
da mão; aplicação de um ângulo entre a pega e a lâmina 
da faca, para melhorar a posição do pulso na realização 
da tarefa; e por último foi estendido o comprimento da 
pega, para proporcionar mais fácil preensão e evitar a 
compressão da palma da mão. 

Conforme explica Claudon (2006), os usuários de facas 
costumam concentrar suas exigências em relação à 

pega. Uma das queixas mais comuns é em relação à 
falta de atrito entre a pega e a mão do usuário, que 
pode causar acidentes pelo fato da faca escapar. A 
dureza do material utilizado na pega também é 
recorrente entre as reclamações.  

Em relação à lâmina, Marsot, Claudon e Jacqmin (2007) 
explicam que um dos fatores que contribui para o alto 
nível de estresse no uso de facas é o desempeno do 
corte, relacionado principalmente a dois critérios: 
capacidade de corte inicial, que corresponde a força 
inicial necessária para cortar com uma faca que acabou 
de ser afiada; e retenção de corte, que representa a 
capacidade de uma faca para resistir ao uso e se manter 
afiada. A utilização de uma faca pouco afiada é 
acompanhada de um aumento de força, e implica em 
tempo extra para realizar sua afiação, o trabalho e no 
aumento do desconforto físico. 

O levantamento destes estudos e a análise das facas 
serviram de base para a definição dos critérios de 
avaliação da ergonomia e usabilidade das facas para 
desconche de mexilhão. 

3. Metodologia 
Este trabalho caracteriza-se como um estudo 
exploratório, com pesquisa de informações ainda pouco 
investigadas em uma comunidade, por meio de estudo 
de caso descritivo (THOMAS, 2007; GIL, 2002). 

O estudo de caso teve como foco trabalhadores de uma 
unidade de beneficiamento de moluscos, que fazem uso 
de facas para o desconche de ostras e mexilhões. A 
pesquisa foi desenvolvida por meio da observação 
direta da atividade e aplicação de formulário, esses 
procedimentos foram conjugados com análise de vídeos 
e fotografias (GIL, 2002). 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa de campo para 
investigar o processo de beneficiamento de moluscos, a 
forma como os mexilhões são descascados, e as 
ferramentas utilizadas no processo. Esse levantamento 
preliminar possibilitou a definição do método de coleta 
de dados para identificar e quantificar os fatores de 
risco, possíveis lesões e distúrbios dos trabalhadores na 
atividade avaliada. 

Para o estudo foram selecionadas 9 mulheres, na faixa 
etária de 24 a 58 anos que trabalham na linha de 
produção de uma unidade de beneficiamento de 
moluscos da região da grande Florianópolis. Por 
questões culturais, na região, apenas mulheres atuam 
nesta função. Todas as participantes foram previamente 
informadas dos objetivos da pesquisa e apresentam 
experiência com o uso de facas para a realização da 
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tarefa em análise. A Tabela 1 apresenta as 
características dos participantes. 

Tabela 1: Levantamento antropométrico dos usuários 

CRITÉRIO MÉDIA D.P* 
Idade (anos) 39,44 11,58 
Altura (mm) 162 7 
Peso (kg) 63,89 9,17 
Largura do pulso (mm) 55,11 4,14 
Comprimento da mão (mm) 171,89 10,56 
Comprimento da palma da mão (mm) 98,44 4,33 
Dedução dos dedos (mm) 95,00 7,38 
Abdução dos dedos (mm) 179,89 35,73 
Largura do punho (mm) 79,33 3,54 
*D.P. Desvio Padrão   
 

Foi utilizado um formulário para coletar opiniões dos 
trabalhadores sobre o uso das facas. Os participantes 
foram solicitados a avaliar as seguintes características 
da pega da faca: tamanho (comprimento e espessura), 
material da superfície, firmeza na mão e manipulação. 
Quanto à lâmina foram solicitados a avaliar: tamanho 
(comprimento e espessura), ponta, capacidade de corte, 
formato e firmeza. Também foram solicitados a avaliar 
o peso da faca, precisão, durabilidade, adequação da 
faca a atividade e áreas de desconforto nas mãos 
ocasionadas pelo uso das facas.  

Essas características foram analisadas de acordo com 
uma escala de cinco pontos (1 = muito insatisfeito, 2 = 
insatisfeito, 3 = não insatisfeito / satisfeito, 4 = 
satisfeito, e 5 = muito satisfeito). Os participantes 
também foram convidados a fazer comentários 
adicionais (PÄIVINEN; HEINIMAA, 2008). 

Para identificar e quantificar os fatores de risco 
associados ao desconche de mexilhões com o uso de 
facas foi utilizado o método Job Strain Index-JSI 
(MOORE; GARG, 1995). O método permite analisar o 
risco de desenvolvimento de desordens 
musculoesqueléticas nos membros superiores (mão, 
pulso, antebraço e cotovelo), relacionando-os a seis 
variáveis: (1) intensidade do esforço; (2) duração do 
esforço por ciclo de trabalho; (3) número de esforços 
realizados em um minuto de trabalho; (4) movimento 
do pulso em relação à posição neutra; (5) velocidade de 
realização da tarefa; (6) duração da tarefa por jornada 
de trabalho.  

A tarefa foi analisada a partir da gravação de vídeos 
individuais, com duração aproximada de 5 minutos. 
Com base nesse vídeo foi calculado o número de 
mexilhões desconchados por minuto, em seguida 
procedeu-se a análise. 

O formulário referente às facas foi respondido por 9 
desconchadoras. Para a aplicação do método JSI foram 
selecionadas 7 das 9 desconchadoras que estavam 
exercendo a atividade  de desconchar mexilhões 
durante o dia da coleta de dados. 

A faca utilizada pela empresa (Figura 5) possui 18,20 cm 
de comprimento, 2,2 de largura, 1,4 de altura e pesa 25 
gramas. O cabo é produzido em polipropileno e a 
lâmina em aço inox, com fio liso. Segundo o fabricante, 
esse tipo de faca é indicado para o corte de legumes e 
frutas.  

 
Figura 5: Faca analisada no estudo. Fonte: os autores 

Os formulários foram aplicados na empresa em Março 
de 2012, pelos autores e um auxiliar. O tempo de 
aplicação de cada formulário foi de 3 a 5 minutos. Em 
dezembro de 2011 foi realizado um teste piloto, que 
permitiu aperfeiçoar o instrumento. 

Após a realização do teste piloto observou-se a 
necessidade de aplicar um formulário no lugar de um 
questionário, bem como a necessidade de adequar o 
vocabulário utilizado no formulário à linguagem dos 
trabalhadores, dessa forma, alguns termos foram 
substituídos por sinônimos, favorecendo a 
compreensão dos termos e a precisão das informações 
coletadas. 

Durante a aplicação do teste piloto observou-se 
preocupações dos usuários com a lâmina das facas, 
como: cortar a ponta da faca para evitar acidentes; cada 
usuário tem uma forma particular de afiar as facas; 
alguns usuários afiam os dois lados das facas; embora 
todas as facas sejam do mesmo modelo, cada usuário 
consegue reconhecer a sua faca entre as outras. Essas 
questões foram consideradas para uma reestruturação 
e adaptação da ferramenta de coleta de dados. 

A pesquisa foi aprovada segundo os critérios do Comitê 
de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade Federal de Santa Catarina, e está 
registrada com parecer número 27853. 

4. Resultados 
O resultado geral para a aplicação do método JSI pode 
ser observado na Tabela 2. 

 



II Conferência Internacional de Design, Engenharia e Gestão para inovação- IDEMi 2012 
Florianópolis, SC, Brasil, 21-23, Outubro , 2012 

Tabela 2: Resultados Job Strain Index 

STRAIN INDEX MÉDIA D.P* 
Intensidade do esforço 3,00 0 
Duração dos esforços 1,50 0 
Número de esforços 1,64 0,24 
Postura mão/pulso 1,50 0 
Velocidade do trabalho 1,50 0 
Duração da tarefa por dia 1,00 0 
Strain Index (SI) 16,64 2,47 
*D.P. Desvio Padrão   

 

O resultado (Strain Index) acima de 7, caracteriza a 
tarefa como de Alto Risco. O resultado obtido (16,64) 
indica a necessidade de intervenções na tarefa.  

Quanto ao formulário relativo ao uso das facas, 
observa-se que os usuários encontram-se satisfeitos. As 
médias atribuídas à pega encontram-se entre 4,33 e 
4,56 (Tabela 3), evidenciando um alto índice de 
satisfação dos usuários. 

Tabela 3: Resultados do formulário quanto à pega 

CRITÉRIO QUANTO A PEGA MÉDIA D.P* 
Tamanho 4,33 0,71 
Material 4,33 1,32 
Firmeza na mão 4,78 0,44 
Manipulação 4,56 1,01 
*D.P. Desvio Padrão   

 

Com relação à lâmina, os critérios ponta, formato e 
firmeza encontraram-se entre 4,22 e 4,67 (Tabela 4). No 
entanto, observou-se que as pontas das facas são 
retiradas, atribuindo-se então esses valores em relação 
a ponta após a modificação da ferramenta. O critério 
capacidade de corte e tamanho receberam as notas 
mais baixas pelos usuários. Observou-se que as lâminas 
encontram-se com comprimento maior que o 
necessário para a realização da tarefa e que são 
constantemente afiadas para se adequarem ao uso. 

Tabela 4: Resultados do formulário quanto a lâmina 

CRITÉRIO QUANTO A LÂMINA MÉDIA D.P* 
Tamanho 3,98 1,45 
Ponta 4,22 1,30 
Capacidade de corte 3,78 1,48 
Formato 4,56 0,73 
Firmeza 4,67 0,50 
*D.P. Desvio Padrão   

 

Quanto aos outros aspectos abordados em relação às 
facas, os usuários consideram a ferramenta satisfatória 
(Tabela 5).  

Tabela 5: Resultados quanto a outros aspectos das facas 

CRITÉRIO OUTROS ASPECTOS MÉDIA D.P* 

Peso 4,33 1,12 

Precisão 4,44 0,73 

Durabilidade 4,00 1,22 

Adequação a atividade 4,00 1,32 

*D.P. Desvio Padrão   

 

As áreas de desconforto nas mãos são apresentadas 
pela Figura 6. Observa-se que a área entre o dedo 
indicador e polegar corresponde ao maior número de 
queixas entre os usuários. Neste momento da aplicação 
do formulário foi relatado também desconforto nas 
pernas, por realizar a tarefa em pé.  

 
Figura 6: Áreas de desconforto nas mãos. Fonte: os autores 

Embora os resultados do formulário reflitam uma 
realidade satisfatória, o confronto destes dados com os 
obtidos por meio de vídeos, fotos e observação direta, 
evidenciam a necessidade de modificações na faca. 
Nesse sentido, observou-se que devido ao tamanho das 
lâminas, estas são utilizadas como uma prolongação da 
pega, justificando assim a média baixa referente a esse 
critério, conforme observado na Figura 7. 
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Figura 7: Local de pega das facas. Fonte: os autores 

Observou-se também que a ponta da faca é removida e 
a lâmina é afiada pelos usuários, objetivando adequar a 
ferramenta a tarefa e as especificidades de uso de cada 
trabalhador. 

Embora os usuários apresentem-se satisfeitos com a 
ferramenta, a análise realizada a partir de observação 
direta, vídeos e fotos, aponta que os usuários se 
adaptam à ferramenta, utilizando-a de forma errada. 
Dessa forma a ferramenta pode ser considerada  
inadequada para o desconche de mexilhões, 
necessitando de modificações para que atenda a essa 
demanda. 

4.1 Requisitos do Produto 

Considerando as informações obtidas a partir do 
questionário e da observação da atividade, foram 
levantadas as necessidades que foram traduzidas na 
forma de requisitos dos usuários. A Figura 8 apresenta 
os requisitos dos usuários agrupados em três grupos: 
desempenho, segurança e conforto. 

 
Figura 8: Requisitos dos usuários. Fonte: os autores 

Segundo Rozenfeld, et al. (2009) a obtenção dos 
requisitos de produto a partir dos requisitos de clientes, 
fornece o primeiro direcionamento físico sobre o 
produto que será projetado. Os requisitos do produto 
são apresentados na Figura 9: 

 
Figura 9: Requisitos do produto. Fonte: os autores 

Na Figura 10 é apresentado um modelo conceitual de 
faca para o desconche de mexilhões, com a 
identificação dos requisitos aplicados a ferramenta: 
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Figura 10: Modelo conceitual de faca para desconche de mexilhões. 
Fonte: os autores 

Observa-se que embora os usuários realizem alterações 
na ferramenta, segundo o estudo realizado uma faca 
desenvolvida para essa atividade deveria contemplar 
diversos outros aspectos, que só podem ser 
implementados com um novo projeto, e não a partir de 
alterações no modelo existente. 

5. Conclusões 
Além da faca, existem fatores que comprometem a 
realização do desconche, como a duração da jornada de 
trabalho, velocidade com que a tarefa é realizada e 
pequenos intervalos para descanso (conforme 

evidenciado pelo método JSI). No entanto, o projeto de 
uma nova ferramenta, sobretudo quando projetada 
para os usuários, pode contribuir positivamente para o 
aumento da eficiência, eficácia e satisfação dos 
trabalhadores. 

6. Futuros estudos 
Como sequência  deste estudo pretende-se desenvolver 
um protótipo funcional da ferramenta para testes de 
usabilidade (eficiência, eficácia e satisfação) sob 
condições reais de uso.  
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