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Anexo A – LISTA DOS 39 PARÂMETROS DE
ENGENHARIA
01. Peso do objeto em movimento
02. Peso do objeto estático
03. Comprimento do objeto em movimento
04. Comprimento do objeto estático
05. Área do objeto em movimento
06. Área do objeto estático
07. Volume do objeto em movimento
08. Volume do objeto estático
09. Velocidade
10. Força.
11. Tensão ou pressão.
12. Forma.
13. Estabilidade dos componentes de um objeto.
14. Resistência.
15. Duração da ação por um objeto em movimento.
16. Duração da ação por um objeto estático.
17. Temperatura.
18. Intensidade de iluminação.
19. Uso da energia por objeto em movimento.
20. Uso da energia por objeto estático.
21. Potência (poder).
22. Perda de energia.
23. Perda de substância.
24. Perda de informação.
25. Perda de tempo.
26. Qualidade da substância ou matéria.
27. Confiabilidade.
28. Precisão da medida.
29. Precisão da manufatura.
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30. Dano externo ao objeto.
31. Fatores nocivos gerados pelo objeto.
32. Facilidade de manufatura.
33. Facilidade de operação: simplicidade.
34. Facilidade de manutenção.
35. Adaptabilidade ou versatilidade.
36. Complexidade do dispositivo.
37. Dificuldade de detecção e medição.
38. Amplitude da automação.
39. Produtividade.
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Anexo B – OS 39 PARÂMETROS DE ENGENHARIA
Domb (1998) explica que dois conceitos são de grande importância para o
entendimento dos PE, são eles:
•

Objeto em movimento: Objeto que facilmente pode trocar de
posição no espaço, tanto por sua ação como por resultado de força
externa. Veículos e objetos projetados para serem portáteis são
membros deste grupo, e

•

Objeto estático: São objetos que não mudam sua posição no espaço,
nem por sua ação, nem por ação de força externa. Considerar a
condição sob a qual o objeto está sendo utilizado.

Os 39 Parâmetros de Engenharia são:
01. Peso do objeto em movimento: A massa do objeto, em um campo
gravitacional. A força que o corpo exerce em seu suporte ou suspensão.
02. Peso do objeto estático: A massa do objeto, em um campo
gravitacional. A força que o corpo exerce em seu suporte ou suspensão, ou na
superfície em que ele repousa.
03. Comprimento do objeto em movimento: Qualquer dimensão linear,
não necessariamente a mais longa, é considerada aqui como comprimento.
04. Comprimento do objeto estático: Qualquer dimensão linear, não
necessariamente a mais longa, é considerada aqui como comprimento.
05. Área do objeto em movimento: A característica geométrica descrita
pela parte de um plano cercado por uma linha fechada. A parte de uma superfície
ocupada por um objeto. A medida quadrada da superfície, interna ou externa, de um
objeto.
06. Área do objeto estático: A característica geométrica descrita pela parte
de um plano cercado por uma linha fechada. A parte de uma superfície ocupada por
um objeto. A medida quadrada da superfície, interna ou externa, de um objeto.
07. Volume do objeto em movimento: A medida cúbica do espaço
ocupado por um objeto. Comprimento x largura x altura para um paralelogramo, área
da base x altura para um cilindro. Volume do Objeto, tanto interno como externo.
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08. Volume do objeto estático: A medida cúbica do espaço ocupado por
um objeto. Comprimento x largura x altura para um paralelogramo, área da base x
altura para um cilindro. Volume do Objeto, tanto interno como externo.
09. Velocidade: A velocidade de um objeto; a marcha de um processo ou
ação por tempo.
10. Força: Medida de interação entre sistemas. Na física Newtoniana, força
é o produto da massa pela aceleração. Na TRIZ, força é qualquer interação que tem
como objetivo mudar a condição de um objeto.
11. Tensão ou pressão: Força por unidade de comprimento ou área.
12. Forma: O contorno externo, aparência de um sistema.
13. Estabilidade dos componentes de um objeto: A totalidade ou
integridade de um sistema; a relação entre os elementos que constituem o sistema.
Uso, decomposição química e separação ou desmontagem são todos decréscimos na
estabilidade. O aumento da entropia é diminuição da estabilidade.
14. Resistência: O tanto que um objeto é capaz de resistir a alterar suas
características em resposta a uma força. Resistência a quebra.
15. Duração da ação por um objeto em movimento: O tempo que o
objeto pode realizar a ação. Vida útil. Tempo médio entre falhas é uma medida de
duração da ação. Também durabilidade.
16. Duração da ação por um objeto estático: O tempo que o objeto pode
realizar a ação. Vida útil. Tempo médio entre falhas é uma medida de duração da
ação. Também durabilidade.
17. Temperatura: A condição térmica de um objeto ou sistema.
Livremente inclui outros parâmetros térmicos, tais como capacidade térmica, que
afeta a taxa de alteração da temperatura.
18. Intensidade de iluminação: Fluxo luminoso por unidade de área, assim
como qualquer outra característica luminosa de um sistema como brilho, qualidade
luminosa, etc.
19. Uso da energia por objeto em movimento: A medida da capacidade do
objeto de realizar trabalho. Na mecânica clássica, Energia é o produto da força pela
distância. Isto inclui o uso de energia fornecida por um supersistema (como energia
elétrica ou calor). Energia necessária para realizar uma tarefa determinada.
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20. Uso da energia por objeto estático: A medida da capacidade do objeto
de realizar trabalho. Na mecânica clássica, Energia é o produto da força pela
distância. Isto inclui o uso de energia fornecida por um supersistema (como energia
elétrica ou calor). Energia necessária para realizar uma tarefa determinada.
21. Potência (poder): A taxa de tempo em que um trabalho é realizado.
Taxa de uso de energia.
22. Perda de energia: Uso de energia que não contribui para a realização
de uma tarefa. Reduzir a perda de energia muitas vezes exige diferentes técnicas
como melhorar o uso da energia, que é a razão de ser deste parâmetro.
23. Perda de substância: Completa ou parcial, permanente ou temporária,
perda de certa quantidade do material, substância, parte ou subsistema de um
sistema.
24. Perda de informação: Completa ou parcial, permanente ou temporária,
perda de dados ou acesso a dados em ou por um sistema. Freqüentemente inclui
dados sensitivos como aroma, textura, etc.
25. Perda de tempo: Tempo é a duração de uma atividade. Melhorar a
perda de tempo significa reduzir o tempo gasto para uma atividade. Redução de ciclo
é um termo comum.
26. Qualidade da substância ou matéria: O número ou quantidade de
material, substâncias, partes ou subsistemas de um sistema que pode ser alterado
total ou parcialmente, permanente ou temporariamente.
27. Confiabilidade: A habilidade de um sistema de realizar suas funções
objetivo de modo e condições previsíveis.
28. Precisão da medida: A proximidade do valor medido com o valor real
de uma propriedade de um sistema. Reduzir o erro em uma medida aumenta a
precisão desta.
29. Precisão da manufatura: A amplitude na qual a característica real de
um sistema ou objeto iguala a característica necessária ou especificada.
30. Dano externo ao objeto: Susceptibilidade de um sistema a efeitos
(nocivos) gerados externamente.
31. Fatores nocivos gerados pelo objeto: Um efeito nocivo é aquele que
reduz a eficiência ou qualidade de funcionamento de um objeto ou sistema. Estes
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efeitos nocivos são gerados pelo objeto ou sistema, como parte de sua operação.
32. Facilidade de manufatura: O grau de facilidade, conforto ou esforço
na manufatura ou fabricação de um objeto ou sistema.
33. Facilidade de operação, simplicidade: O processo não é fácil se
necessita de um grande número de pessoas, grande número de passos em uma
operação, necessita ferramentas especiais, etc. “Processo Duro” tem baixo
rendimento e “Processo Fácil” tem alto rendimento.
34. Facilidade de manutenção: Características de qualidade como
conveniência, conforto, simplicidade e tempo para reparar faltas, falhas ou defeitos
em um sistema.
35. Adaptabilidade ou versatilidade: O tanto que um objeto ou sistema
responde positivamente a alterações externas. Também, um sistema que pode ser
usado de várias maneiras sob uma grande variedade de circunstâncias.
36. Complexidade do dispositivo: O número e diversidade de elementos e
inter-relação entre elemento e sistema. O usuário pode ser um elemento de um
sistema que aumenta a sua complexidade. A dificuldade em dominar o sistema é uma
medida de sua complexidade.
37. Dificuldade de detecção e medição: Medir e monitorar sistemas que
são complexos necessitam de muito tempo e trabalho para a preparação e uso, ou que
possuem relações complexas entre componentes ou componentes cuja interface com
cada um dos outros demonstra dificuldade de detecção e medição. Aumentar o custo
de medição para atingir um erro satisfatório também é um sinal de aumento da
dificuldade de medição.
38. Amplitude da automação: O quanto um sistema ou objeto realiza sua
função sem intervenção humana. O menor nível de automação é o uso de uma
ferramenta manual. Para níveis intermediários, humanos programam a ferramenta,
observam sua operação e a interrompem ou re-programam quando necessário. Para o
nível mais alto, a máquina sente a operação necessária, programa-se e monitora sua
própria operação.
39. Produtividade: O número de funções ou operações realizadas por um
sistema por unidade de tempo. O tempo por unidade de função ou operação. A saída
por unidade de tempo, ou o custo por unidade de saída.
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Anexo C – LISTA DOS 40 PRINCÍPIOS
INVENTIVOS
01. Segmentação.
02. Extração.
03. Qualidade Local.
04. Assimetria.
05. Integração.
06. Universalização.
07. Aninhamento (Matreska).
08. Contrapeso.
09. Compensação Prévia.
10. Ação Prévia.
11. Amortecimento Prévio.
12. Equipotencialidade.
13. Inversão (do modo Contrário).
14. Curvatura.
15. Dinamização.
16. Ação Parcial ou Excessiva.
17. Mudança Para Outra Dimensão.
18. Vibração Mecânica.
19. Ação Periódica.
20. Continuidade de Ação Útil.
21. Ação Rápida.
22. Tirar Benefício da Desgraça.
23. Realimentação.
24. Intermediação.
25. Auto-serviço.
26. Cópia.
27. Objetos Baratos e de Vida Curta (Uso e descarte).
28. Substituição Mecânica.
29. Pneumática e Hidráulica.
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30. Estruturas Flexíveis e Membranas Finas.
31. Materiais Porosos.
32. Alterar a Cor.
33. Homogeneidade.
34. Descarte e Recuperação.
35. Alterar Parâmetros e Propriedades.
36. Mudança de Fase.
37. Expansão Térmica.
38. Oxidantes Fortes.
39. Atmosfera Inerte.
40. Materiais Compostos.
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Anexo D – 40 PRINCÍPIOS INVENTIVOS DE
ACORDO COM A FREQÜÊNCIA DE USO
Altshuller (2002) ordenou os PI conforme a freqüência com que eles foram
identificados em sua pesquisa, como mostra a lista abaixo:
35. Alterar parâmetros e Propriedades.
10. Ação Prévia.
01. Segmentação.
28. Substituição Mecânica.
02. Extração.
15. Dinamização.
19. Ação Periódica.
18. Vibração Mecânica.
32. Alterar a Cor.
13. Inversão (do modo Contrário).
26. Cópia.
03. Qualidade Local.
27. Objetos Baratos e de Vida Curta (Uso e Descarte).
29. Pneumática e Hidráulica.
34. Descarte e Recuperação.
16. Ação Parcial ou Excessiva.
40. Materiais Compostos.
24. Intermediação.
17. Mudança para Outra Dimensão.
06. Universalização.
14. Curvatura.
22. Tirar Benefício da Desgraça.
39. Atmosfera Inerte.
04. Assimetria.
30. Estruturas Flexíveis e Membranas Finas.
37. Expansão Térmica.
36. Mudança de Fase.
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25. Auto-serviço.
11. Amortecimento Prévio.
31. Materiais Porosos.
38. Oxidantes Fortes.
08. Contrapeso.
05. Integração.
07. Aninhamento (Matreska).
21. Ação Rápida.
23. Realimentação.
12. Equipotencialidade.
33. Homogeneidade.
09. Compensação Prévia.
20. Continuidade de Ação Útil.
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Anexo E – DETALHANDO OS 40 PRINCÍPIOS
INVENTIVOS
Com base em Tate e Domb (1997) montou-se o seguinte quadro para
explicar os 40PI:
01. Segmentação:
•

Dividir um objeto em partes independentes:
o Substituir um computador central por vários computadores
pessoais;
o Trocar um caminhão grande por um caminhão e reboque;
o Dividir um trabalho grande em várias tarefas, como é feito na
montagem de um veículo automotor onde se é capaz de
produzir um veículo por segundo.

•

Facilitar a desmontagem de um objeto:
o Mobília Modular;
o Juntas rápidas usadas em mangueiras de ar comprimido.

•

Aumentar o grau de fragmentação ou segmentação:
o Substituir coberturas sólidas por coberturas segmentadas
como persianas.

Figura 50 – O Aeromax da Zetaflex deixa até 2/3 do vão livre.
Disponível em: <http://www.zetaflex.com.br/aeroteto.htm>. Acesso em: 08 jul.
2005.
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02. Extração:
•

Separar de um objeto a propriedade ou parte que interfere, ou
escolher a única parte (ou propriedade) necessária para um objeto.
o Posicionar um compressor barulhento fora do ambiente onde
será utilizado o ar comprimido, como em um consultório
dentário;
o Usar o som de cachorros latindo, sem o cachorro, para afastar
pessoas indesejadas;
o Usar fibra óptica ou lâmpadas fluorescentes para separa a
fonte de calor do local onde se necessita luz.

03. Qualidade Local:
•

Alterar a estrutura de um objeto de uniforme para não-uniforme,
alterar o ambiente externo (ou influência externa) de uniforme para
não-uniforme.
o Use o gradiente de temperatura, densidade ou pressão ao
invés de temperatura, densidade ou pressão constante.

•

Faça cada parte de um objeto funcionar em condições mais
agradáveis para a sua operação.
o Lancheira com compartimentos especiais para comida sólida
quente e fria e para líquidos.

•

Faça cada parte de um objeto realizar uma função diferente e
desejada.
o Lapiseira com borracha;
o Martelo com orelhas para retirar pregos;
o Canivete suíço.

04. Assimetria:
•

Alterar a forma de um objeto de simétrico para assimétrico.
o O lado externo do pneu é reforçado para suportar o esforço
sofrido pelo meio-fio;
o Chanfro em haste cilíndrica para receber com firmeza um
botão.
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•

Se um objeto é assimétrico, aumentar o seu grau de assimetria.
o Trocar a secção circular de um O-ring para uma secção oval
para melhorar a vedação;

05. Integração:
•

Trazer para junto, ou misturar, objetos idênticos ou semelhantes,
reunir partes semelhantes ou idênticas para realizarem operações em
paralelo.
o Computadores pessoais em uma rede;
o Usar vários microprocessadores em um microcomputador
para processamento paralelo;
o Placas de circuito impresso de várias camadas, com
componentes eletrônicos montados de ambos os lados.

•

Fazer operações próximas ou paralelas; trazê-las juntas no tempo.
o Usar algumas centenas de microcomputadores, em um
cluster, para processamento em paralelo;
o Unir várias tiras para formar uma veneziana ou persiana;
o Equipamento médico de diagnose que analisa vários
parâmetros do sangue, simultaneamente.
o Cortador de grama que recolhe a grama cortada e a espalha
como cobertura verde (adubo).
o Troca dos pneus de um carro de corrida enquanto é feito o
reabastecimento, limpeza das entradas de ar e ajustes.
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Figura 51 – Pitstop da Ferrari.
Disponível em: < www.azimut2001.com/ pagine/sportferrari2.htm>. Acesso em:
08 jul. 2005.
06. Universalização:
•

Faça uma parte ou objeto realizar múltiplas funções; eliminar a
necessidade de outras partes.
o A haste de uma escova de dentes contém o dentifrício;
o Acento de segurança infantil para veículos converte-se em
carrinho para crianças;
o Cortador de grama que recolhe a grama cortada e a espalha
como cobertura verde (adubo). (Este exemplo serve para os
dois PI, 5 e 6);
o Auxiliar técnico no futebol funciona como apontador e
cronometrista;
o CCD com micro-lentes formadas em sua superfície.
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07. Aninhamento (Matreska):
•

Colocar um objeto dentro do outro; e este conjunto dentro de outro e
assim por diante.
o Conjunto de panelas planejadas para quando guardadas
ocupar só o espaço da maior, pois as outras estão dentro dela;
o Matreska, bonecas russas.
o Tocador MP3, que tem como funções além de tocar MP3,
gravar voz, sintonizar rádio AM/FM e transportar dados entre
computadores com interface USB.

•

Fazer uma parte passar através de uma cavidade na outra.
o Antena telescópica para rádio;
o Lentes de aproximação (Zoom);
o Mecanismo de retração do cinto-de-segurança de veículos
automotores;
o Rodas de um avião que se recolhem para dentro da
fuselagem quando em vôo. (Também é exemplo do princípio
15 Dinamização).

Figura 52 – Matreska.
Disponível em: <www.tambov.fio.ru/ vjpusk/vjp052/rabot/28/>. Acesso em: 23
out. 2004.
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Figura 53 – Toca MP3.
Disponível em: <www.mp3mall.net/index.php>. Acesso em: 16 ago. 2004.
08. Contrapeso:
•

Para compensar o peso de um objeto, junte-o com outro objeto que
compense seu peso.
o Aerofólios em veículos velozes para aumentar a pressão
aerodinâmica nas curvas;
o Efeito gangorra na Falkirk Wheel;
o Contrapeso na Millenium Bridge.

•

Para compensar o peso de um objeto, faça-o interagir com o
ambiente (como exemplo o uso de forças aerodinâmicas,
hidrodinâmicas, empuxo, etc).
o A forma das asas de um avião reduz a densidade do ar sobre
elas e aumenta embaixo delas, criando sustentação. (Este
também é um exemplo do PI4 assimetria);
o Hidrofólios em embarcações para reduzir o atrito com a
água.
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a)

b)

Figura 54 – Falkirk Wheel, Inglaterra. a) Esquema de funcionamento. b) Em
operação.
a) Disponível em:
<http://www.eureka.findlay.co.uk/archive_features/Arch_Bearings/canal/canal.
htm>. b) Disponível em: <http://www.barrettwells.com/pictures.html>. Ambos
os acesso em: 08 jul. 2005.

a)

b)

Figura 55 – Millenium Bridge, Newcastle, Inglaterra.
a) Disponível em: <http://www.angelfire.com/hiphop3/brettsphotos/>. b)
Disponível em: < www.db.bauzeitung.de/ sixcms/list.php?page_id=921>. Ambos
os acessos em: 08 jul. 2005.
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Figura 56 – Hidrofólios.
Disponível em:
<http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://personal.telefonica.terra.es/
web/carvajaljose/MarrajoG.jpg&imgrefurl=http://personal.telefonica.terra.es/w
eb/carvajaljose/Hidrofoils.htm&h=274&w=450&sz=11&tbnid=sR4WlhenrQoJ:
&tbnh=75&tbnw=123&start=2&prev=/images%3Fq%3Dhidrofoils%26hl%3D
pt-BR%26lr%3D%26sa%3DG >. Acesso em: 23 out. 2004.
09. Compensação Prévia:
•

Se é necessário realizar uma ação com efeitos bons e ruins, esta ação
deve ser trocada com anti-ações para controlar os efeitos
indesejados.
o Fazer uso de tampão em uma solução para prevenir contra o
efeito indesejado de aumento exagerado do pH;

•

Produzir uma tensão contrária, de antemão, em um objeto que
sofrerá uma tensão indesejada e sabida.
o Pilar ou laje de concreto armado que tem suas barras de ferro
tencionadas antes de se despejar o concreto;
o Usar máscara em partes de objeto que não devem ser
pintadas;
o Usar avental de chumbo em partes do corpo que não
necessitam sofrer exposição ao Raio X, como no dentista.
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Figura 57 – Avental de chumbo usado em consultório dentário.
Disponível em: <http://www.conceptsintl.com/im060011.htm>. Acesso em: 27
out. 2004.
10. Ação Prévia:
•

Realizar, antes que seja necessária, a alteração necessária em um
objeto (total ou parcialmente).
o Papel de parede já adesivado;
o Papel de recados já adesivado (post-it);
o Esterilizar todo o instrumental necessário para o atendimento
dentário, em sacos selados, antes de o paciente entrar no
consultório.

•

Pré-arrumar objetos de forma que eles estejam disponíveis no local e
tempo corretos quando necessário.
o Seqüenciamento de peças em uma linha de montagem
automotiva;
o Operação Kanban em fábricas que operam no Just-in-time;
o Células flexíveis de manufatura.

11. Amortecimento Prévio:
•

Preparar meios emergenciais de antemão para compensar a baixa
confiabilidade de um objeto ou sistema.
o Faixa magnética em filme fotográfico que direciona o
revelador para compensar baixa exposição luminosa;
o Pára-quedas secundário (de segurança);
o Redundância em equipamentos, como o segundo computador
de bordo em aviões.
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12. Equipotencialidade:
•

Limite alterações de posição (mudar condições de operação para
eliminar a necessidade de subir ou descer objetos ou abaixar e
levantar o trabalhador).
o Bandejas (skillets) em uma planta automotiva que trazem as
ferramentas para a posição correta (também demonstra o
PI10);
o Eclusas em um canal entre dois tanques de água.

Figura 58 – Eclusas do canal do Panamá.
Disponível em: <www.navsource.org/ archives/08/08015.htm>. Acesso em: 23
out. 2004.
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Figura 59 – Eclusas do canal do Panamá.
Disponível em: <www.eia.doe.gov/ emeu/cabs/choke.html>. Acesso em: 23 out.
2004.
13. Inversão (do Modo Contrário):
•

Inverter a ação usada para solucionar um problema.Ao invés de
resfriar um objeto, aqueça-o, ou vice-versa.
o Para desemperrar peças, esfrie a parte interna ao invés de
aquecer a externa;
o Para fazer garrafinhas de chocolate recheadas com xarope
doce, congele o xarope na forma desejada e cubra-o com o
chocolate.

•

Faça partes fixas (ou o ambiente externo) móveis, e faça móveis
partes fixas.
o Gire a peça ao invés da ferramenta;
o Calçadas móveis com pessoas paradas;
o Esteira para exercícios físicos.

•

Vire o objeto (ou processo) de ponta-cabeça.
o Esvaziar container de grãos girando-o;

14. Curvatura:
•

Ao invés de usar peças, superfícies ou formas retas, use-as curvas;
mude de superfícies planas para superfícies curvas; de peças em
forma de cubo para formas esféricas.
o Uso de arcos e domos para ganhar resistência em arquitetura;
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•

Use roletes, esferas, espirais, domos.
o Engrenagem espiral (Nautilus) produz resistência contínua
para elevação de pesos;
o Canetas com pontas esféricas (roller ball) para uma
distribuição mais homogênea da tinta;

•

Vá de um movimento linear para um rotativo, use a força centrifuga.
o Produz-se movimentos lineares do apontador na tela de um
microcomputador usando-se esferas no mouse ou trackball;
o Centrifugar a roupa em uma máquina de lavar substitui a
ação de torcê-la;
o Usa-se rodízios esféricos ao invés de cilíndricos para
movimentar móveis.

Figura 60 – Engrenagem Espiral.
Disponível em: <www.me.uic.edu/ research/labs/litvin/>. Acesso em: 23 out.
2004.
15. Dinamização
•

Permitir ou projetar que a característica de um objeto, ambiente
externo ou alteração de processo seja ótima ou encontrar a condição
ótima de operação.
o Acento ajustável de veículo;
o Retrovisor ajustável.

•

Dividir um objeto em partes capazes de se movimentar relativamente
a outras.
o O teclado de computador “butterfly”;

•

Se um objeto ou processo é rígido ou inflexível, faça-o móvel ou
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adaptável.
o Boroscópio flexível para exame de motores;
o Sigmoidoscópio flexível para exames médicos,

Figura 61 – Teclado de computador tipo “butterfly”. Teclado que pode ser
separado em diferentes pontos e com altura ajustável.
Disponível em: <http://www.ergonomics.co.uk/products/input/input16.htm>.
Acesso em: 25 out. 2004.

Figura 62 – Boroscópio flexível para exame interno de mecanismos.
Disponíveis respectivamente em: <http://www.optitech.ca/pages/productItems.asp?item=Flexible%20Boroscopes> e
<http://www.yachtsurvey.com/maintenance_1.htm>. Ambos os acessos em: 25
out. 2004.
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Figura 63 – Sigmoidoscópio flexível para exame interno do corpo humano, como
mostra a figura acima. O exame no tecido que reveste o intestino com um tubo
iluminado.
Disponível em: <http://www.diseases-explained.com/IBS/ibsdiagnosis.html>.
Acesso em: 25 out. 2004.
16. Ação Parcial ou excessiva
•

Se é difícil obter 100% de uma função com uma dada solução,
usando-se “um pouco mais” ou “um pouco menos” do mesmo
método, o problema pode ser consideravelmente mais fácil de se
resolver.
o Processo de enchimento de radiador e óleo do motor em
indústria

automotiva,

onde

primeiro

coloca-se

uma

quantidade maior do líquido, para então retirar o excesso e
ajustar o nível desejado. Este processo é chamado de “top
off”;
o Técnica de pintura com máscara, onde pinta-se em excesso,
sobre a máscara que depois é retirada, levando o excesso de
tinta. Usada para aumentar a produtividade em pinturas de
faixas em estacionamentos.
17. Mudança para Outra Dimensão
•

Mover um objeto no espaço em duas ou três dimensões.
o Ferramentas de corte de cinco eixos podem ser fixadas onde
é necessário;
o Apontadores

por

infravermelho

(mouse)

usados

em

168

computadores pessoais para apresentações, movem-se no
espaço ou invés de numa superfície.
•

Uso de armazenamento múltiplo ao invés de armazenamento
simples.
o Cassete com 6 Compact Discs para aumentar o tempo e
variedade de músicas;
o Circuitos eletrônicos nos dois lados de uma placa de circuito
impresso;

•

Inclinar ou re-orientar o objeto, despejá-lo ao lado.
o Caminhão Basculante.

Figura 64 – Caminhão Basculante.
Disponível em: <http://www.rodoviga.com.br/basculante_chassis.asp>. Acesso
em: 26 out. 2004.
•

Usar o outro lado de uma determinada área.
o Empilhar circuitos eletrônicos híbridos para aumentar a
densidade.
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Figura 65 – Circuito eletrônico híbrido.
Disponível em: <http://www.okwelectronics.com/products/customhybrid.html>.
Acesso em: 26 out. 2004.
18. Vibração Mecânica
•

Faça um objeto oscilar ou vibrar.
o Faca elétrica, com lâmina que vibra.

•

Aumente a freqüência de oscilação de um objeto, usando até mesmo
a faixa ultra-sônica.
o Distribuir farinha com vibração.

•

Use a freqüência de ressonância do objeto.
o Destruir cálculo biliar usando ultra-som;
o Destruir cálculo renal usando ultra-som.

•

Ao invés de vibradores mecânicos use vibradores piezoelétricos.
o Osculadores a cristais de quartzo usados em relógios de alta
precisão.

•

Combine vibrações ultra-sônicas com campo magnético.
o Preparar ligas metálicas em um forno por indução.

19. Ação Periódica
•

Ao invés de ação contínua, use ação periódica ou pulsante.
o Bater repetidamente sobre algo com um martelo;
o Trocar uma sirene contínua por um som pulsante.

•

Se uma função já é periódica, altere a freqüência ou amplitude da
oscilação.
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o Use Modulação em Freqüência para transportar informação
ao invés do código MORSE;
o Troque o som contínuo de uma sirene por um som que varie
sua amplitude e freqüência
•

Faça uso das pausas entre pulsos para realizar outras ações.

•

Processo de ressuscitação cardio-pulmonar, onde assopra-se pela
boca do paciente após cinco compressões na caixa toráxica.

Figura 66 – Massagem Toráxica.
Disponível em: <http://www.emergencyuniversity.com/indi2.html>. Acesso em:
26 out. 2004.
20. Continuidade de ação útil
•

Realize um trabalho do começo ao fim, sem interrupção; faça todas
as partes de um objeto trabalharem a plena carga, o tempo todo.
o Rodar

as

operações

de

uma

fábrica,

no

gargalo,

continuamente, para encontrar o ritmo ótimo (da teoria das
restrições ou operação “takt time”);
•

Elimine todo trabalho ou ação intermitente ou inútil (desperdício).
o Imprimir durante o retorno do carro de uma impressora.
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21. Ação Rápida
•

Realize processos destrutivos, prejudiciais ou perigosos em alta
velocidade.
o Uso de brocas de alta velocidade, por dentistas, para evitar a
queima do tecido;
o Cortar plástico mais rápido do que o calor pode se propagar
pelo material, evitando danificá-lo.

22. Tirar benefício da desgraça
•

Use fatores nocivos, particularmente efeitos nocivos do ambiente ou
vizinhança para obter um efeito positivo.
o Usar lixo como combustível para usina termoelétrica;
o Usar refugo de um processo como matéria prima para outro,
como no caso de reciclagem de papel ou plástico.

•

Eliminar a principal ação indesejada unindo-a a outra ação
indesejada para solucionar o problema.
o Adicionar uma solução tampão a uma solução corrosiva;
o Usar mistura de hélio e oxigênio para mergulhar, para
eliminar a narcose do nitrogênio e o envenenamento do
oxigênio do ar e outras misturas nitrosas

•

Amplificar um efeito indesejado para tal grau que ele deixe de ser
indesejado.
o Queimar ao redor de um incêndio florestal para evitar que
este se espalhe, pois não terá mais combustível.

23. Realimentação
•

Introduza realimentação para melhorar o processo.
o Controle automático de volume em circuitos de áudio;
o Controle Estatístico de Processos – medições são usadas para
decidir quando modificar um processo;

•

Se já existe realimentação, altere sua amplitude ou campo de ação.
o Modificar a sensibilidade de um piloto automático quando
estiver próximo de um aeroporto;
o Mude a medida gerencial de variação do orçamento para
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satisfação do cliente.
24. Intermediação
•

Use um processo ou objeto intermediário.
o Use um dispositivo para firmar o prego entre este e o
martelo;

•

Una um objeto temporariamente com outro que pode ser facilmente
removido.
o Uso de bandeja para transportar pratos quentes para a mesa.

Figura 67 – Dispositivo para firmar prego.
Disponível em:
<http://www.thisoldhouse.com/toh/print/0,17071,220779,00.html>. Acesso em:
26 out. 2004.
25. Auto-serviço
•

Faça um objeto servir a si mesmo, realizando funções auxiliares.
o Bomba de soda que funciona com a pressão do dióxido de
carbono que é usado para gaseificar o refrigerante. Isto
garante que a bebida não sairá sem gás e elimina a
necessidade de sensores;
o Lâmpadas halógenas regeneram o filamento durante o uso –
o material evaporado é redepositado;

•

Faça uso de recursos, energia ou substâncias desperdiçadas.
o Use o calor de um processo para gerar eletricidade : “cogeração”;
o Use estrume de animal como adubo;
o Use restos de comida e folhagens para fazer adubo composto;
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o Use os gases liberados na pintura de um veículo (VOC) para
gerar energia elétrica.
26. Cópia
•

Ao invés de utilizar um objeto frágil, caro ou indisponível, use várias
cópias simples e baratas.
o Medir a altura de edificações através da sua sombra.

•

Substitua um objeto ou processo por fotocópias.
o Faça inspeção ou vistoria através de fotografia aérea ao invés
de visitar o local;
o Maça um objeto utilizando sua fotografia;
o Faça exame com ultra-som para avaliar a saúde de um feto,
ao invés de usar exame invasivo.

•

Faça uso de cópias em infravermelho ou ultravioleta.
o Use imagem infravermelha para localizar fonte de calor, tais
como doenças em plantações ou invasores em um sistema de
segurança.

27. Objetos baratos e de vida curta (Uso e descarte)
•

Substitua um objeto caro por um conjunto de objetos mais baratos,
mesmo comprometendo certas qualidades como durabilidade, por
exemplo.
o Uso de objetos de papel descartável para evitar o custo de
limpeza e armazenamento de objetos duráveis. Copos
plásticos, toalhas de papel, seringas descartáveis ou
sugadores de saliva em consultório dentário.
o Utilizar estrutura auto-portante em prédio industrial, ao invés
de estruturá-lo para suportar uma carga maior.

28. Substituição Mecânica
•

Substitua um sistema mecânico por um sensor óptico, acústico ou
eletrônico.
o Adição de um composto com odor forte em gás natural para
alertar sobre vazamento, ao invés de sensores mecânicos ou
elétricos..
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•

Use campos elétrico, magnético ou eletromagnético para interagir
com o objeto.
o Para misturar dois tipos de pó ou dois líquidos dispersos em
gotículas, carregue um positivamente e outro negativamente.

•

Mude de campo estático para campo variável, ou de campo
desestruturado para campo com forma definida.
o No início as comunicações eram feitas por antenas
omnidirecionais (irradia em todas as direções) e hoje usa-se
antenas muito direcionais, com formas de irradiação bem
definidas;

•

Use campos em conjunto com partículas sensíveis a este campo.
o Aqueça uma substância contendo material ferromagnético
com o uso de variação do campo magnético. (Aquecimento
por indução). Quando a temperatura atingir o ponto de Curie
o material torna-se paramagnético e deixa de aquecer.

29. Pneumática e Hidráulica
•

Faça uso de parte gasosas e líquidas em um objeto ao invés de partes
sólidas.
o Solas de sapatos preenchidas com gel;
o Mobília inflável.

Figura 68 – Colchão Inflável.
Disponível em: <http://www.acampivale.com.br/popup_image.php?pID=17>.
Acesso em 08 jul 2005.
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30. Estruturas flexíveis e membranas finas
•

Faça uso de partes externas flexíveis e filmes finos ao invés de
estruturas tridimensionais.
o Armazéns infláveis;

•

Isole o objeto do ambiente externo usando estruturas flexíveis ou
filme fino.
o Uso de filmes de poliéster para embrulhar alimentos que
serão congelados.

Figura 69 – Armazém Inflável.
Disponível em: <http://66.39.116.220/IT/open_space/>. Acesso em: 26 out. 2004.
31. Materiais Porosos
•

Faça um objeto poroso ou acrescente a ele elementos porosos.
o Faça furos em uma estrutura para diminuir seu peso. Como
no caso de telhas de concreto aerado ou do HySSIL mostrado
na Figura 71.

•

Se um objeto já é poroso, preencha os poros com uma substância ou
função útil.
o Armazenagem de hidrogênio nos poros de uma espuma de
paládio. (tanque de hidrogênio para veículos, muito mais
seguro do que armazenar o hidrogênio na forma gasosa).
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32. Alterar a cor
•

Altere a cor de um objeto ou seu ambiente externo.
o Uso de lâmpadas infravermelhas em salas escuras.

•

Altere a transparência de um objeto ou de seu ambiente externo.
o Uso de fotolitografia para alterar a transparência de material
na fabricação de semicondutores;
o Máscara “silk screen” para impressão em camisetas.

33. Homogeneidade
•

Faça objetos interagirem com um dado objeto do mesmo material,
ou material com propriedades idênticas.
o Uso de diamante em ferramenta para cortar diamante.

34. Descarte e recuperação
•

Se um objeto já desempenhou sua função descarte-o ou modifique-o
durante a operação.
o Uso de cápsulas medicinais que se dissolvem ao contato com
o suco gástrico. Ela já transportou o medicamento para o
estômago;

•

De modo contrário, restaure partes de um objeto que se consome
diretamente durante o uso.
o Lâminas de cortador de grama que se auto-afiam;
o Faca que se auto-afia durante o uso.

Figura 70 – Faca elétrica que se afia durante o uso.
Disponível em:
<http://homepage.ntlworld.com/maureen.cooper/Scissors%20&%20Shears.htm
>. Acesso em: 27 out. 2004.
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35. Transformação de Parâmetros e Propriedades
•

Altere as propriedades físicas de um objeto (Por exemplo para gás,
líquido ou sólido).
o Congele o conteúdo líquido de bombons de chocolate, depois
mergulhe-o no chocolate líquido ao invés de injetar o líquido
quente na forma de chocolate oca;
o Transporte oxigênio, hidrogênio ou gás de petróleo na forma
líquida para reduzir o volume.

•

Altere a concentração ou consistência.
o O sabão líquido para lavar as mãos é mais concentrado e
viscoso do que o sabão em barra, tornando-o mais fácil de
dispensá-lo na quantidade correta e muito mais higiênico
quando dividido por inúmeras pessoas.

•

Mude o grau de flexibilidade.
o Uso de abafador ajustável para reduzir o ruído de peças
caindo dentro de um container;
o Borracha vulcanizada para alterar sua flexibilidade e
durabilidade.

•

Mude a temperatura.
o Suba a temperatura além do ponto de Curie para alterar
mudar uma substância ferromagnética para paramagnética;
o Aumente a temperatura da comida para cozinhá-la (aterá
aroma, sabor, textura, propriedades químicas, etc.);
o Abaixe a temperatura de espécimes medicinais para preserválos para futura análise.

36. Mudança de fase
•

Use fenômenos que ocorrem durante a transição de fase, como
alteração do volume, dissipação ou absorção de calor, etc.
o A água aumenta de volume quando congelada, assim como
outros fluídos. Reputa-se a Aníbal Barca ter usado este
princípio quando atravessando os Alpes para marchar sobre
Roma há algumas centenas de anos. Grandes blocos de rocha
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bloqueavam a sua passagem, ele derramou água sobre eles
durante a noite e o frio da madrugada as congelou, fazendoas expandir e partindo os blocos de pedra em pequenos
pedaços manuseáveis;
o Bombas de calor usam o ciclo termodinâmico fechado para
produzir trabalho útil.
37. Expansão Térmica
•

Use a expansão ou contração térmica dos materiais.
o Encaixe uma junta justa aquecendo a parte externa e
congelando a parte interna, montando-as e esperando que
atinjam o equilíbrio;

•

Se a expansão térmica está sendo usada, use também diferentes
materiais com coeficientes de expansão térmica diferentes.
o Interruptor térmico, onde duas folhas de metal com
coeficientes térmicos diferentes são unidas e fletem para um
lado quando aquecidas e para outro quando esfriadas.

38. Oxidantes Fortes ou Acelerar a Oxidação
•

Substitua o ar comum por ar enriquecido com oxigênio.
o Cilindro de mergulho com Nitrox ou outra mistura para
aumentar a resistência do mergulhador.

•

Substitua o ar enriquecido por oxigênio puro.
o Corte a alta temperatura usando tocha de oxi-acetileno;
o Tratar feridas em ambiente de alta pressão de oxigênio para
matar bactérias anaeróbicas e apressar a recuperação.

•

Exposição de ar ou oxigênio a radiação ionizante.

•

Uso de oxigênio ionizado.
o Ionizar o ar para atrair poluentes em um filtro para purificar o
ar;

•

Substitua oxigênio ionizado por ozônio.
o Aumentar a velocidade de reações químicas pela ionização
do gás antes do uso.
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39. Atmosfera Inerte
•

Substitua um ambiente normal por um ambiente inerte.
o Prevenção da degradação de um filamento metálico de
lâmpada pelo uso de argônio;

•

Adicione partes neutras, ou aditivos inertes a um objeto.
o Aumento de volume de detergentes em pó pela adição de
ingredientes inertes.

40. Materiais Compostos
•

Mude o material de uniforme para composto (múltiplos).
o Tacos de golf feitos com resina epóxi/fibra de carbono são
mais leves, forte e flexíveis do que os de metal. O mesmo
raciocínio serve para partes e peças de aviões;
o Pranchas de surf de fibra de vidro são mais leves, mais fáceis
de manobrar e mais fáceis de dar formas diversas do que as
de madeira.

180

Anexo F – MATRIZ DE CONTRADIÇÕES
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Anexo H – AS 76 SOLUÇÕES PADRÃO
Tendo como base o trabalho executado por Terninko, Domb e Miller (2000)
é que descreve-se abaixo as 76 Soluções Padrão apresentadas anteriormente no item
3.5.
Classe 1
A Classe 1 é composta por soluções para modificar um sistema com o
objetivo de obter uma saída desejada ou eliminar uma saída indesejada, sem alterar o
sistema ou com pequenas alterações.
Este grupo também inclui soluções para completar modelos incompletos.
Lembre que modelos incompletos são aqueles onde não existe a triade
formada pela substância-artefato (S1), substância-ferramenta (S2) e campo (F).
1.1 Melhorar o desempenho de um sistema impróprio.
1.1.1 Completar um modelo incompleto.
Se existe somente o objeto S1, acrescente um segundo objeto S2 e um
campo F para fazer os objetos interagirem entre si.
Se o sistema é somente um martelo, nada acontece. Se for acrescentado um
prego, nada acontece ainda. O sistema deve ser completo, martelo, prego e uma força
mecânica que faça o martelo interagir com o prego.
1.1.2 O sistema não pode ser alterado mas é permitido um aditivo
temporário ou permanente. Incorporar um aditivo interno a S1 ou S2.
É o caso de um analgégico administrado a um paciente, por via oral, para
lhe suprimir a dor através de um campo químico.
1.1.3 O sistema não pode ser alterado mas é permitido um aditivo
temporário ou permanente. Incorporar um aditivo externo S3 para alterar S1 ou S2.
Como exemplo pode-se citar o uso de Salicilato de Metila aplicado na pele
de um paciente, para lhe suprimir a dor muscular causada por uma contusão através
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de um campo químico.
1.1.4 O sistema não pode ser alterado mas é permitido um aditivo
temporário ou permanente. Faça uso de recursos do meio-ambiente como aditivo,
tanto interno como externo.
Chá de camomila agindo como calmante pode ser citado como exemplo.
1.1.5 O sistema não pode ser alterado mas é permitido um aditivo
temporário ou permanente. Modifique o meio-ambiente do sistema.
Uma pessoa com resfriado respira pela boca ao invés de utilizar o nariz. Isto
causa o ressecamento da garganta. Altere o meio-ambiente umidificando o ar da sala.
1.1.6 É difícil obter controle preciso de pequenas quantias. Controle
pequenas quantias pela aplicação e remoção de excesso.
Mergulhe uma peça na tinta e deixe a gravidade retirar o excesso. A pintura
pelo método “silk screen”.
1.1.7 Se a aplicação de um campo moderado é insuficiente para obter o
efeito desejado e um campo de maior intensidade danifica o sistema, utilize um
elemento intermediário que recebe a ação do campo mais intenso e a repassa para o
sistema. Como no aquecimento por banho-maria onde o fogo não pode ser aplicado
diretamente ao alimento senão ele queima, mas através da água ele é cozido
lentamente a uma temperatura não maior que a temperatura de ebulição da água.
1.1.8 Deseja-se um arranjo de efeitos grande/pequeno ou forte/fraco. As
posições que necessitam do efeito mais fraco podem ser protegidas por uma
substância S3. É como o uso de máscaras para a dopagem de silício que permite que
o material dopante penetre em certas partes e não em outras.
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1.2 Eliminar ou neutralizar um efeito prejudicial ou danoso.
1.2.1 Efeitos prejudiciais e úteis existem no sistema atual. Não é necessário
para S1 e S2 estarem em contato direto. A remoção do efeito prejudicial é obtida com
a adição de outra substância S3. As mãos de um dentista contêm germes que podem
infectar a boca de um paciente. O uso de luvas estéreis elimina a possibilidade de
infectação.
1.2.2 Efeitos prejudiciais e úteis existem no sistema atual. Não é necessário
para S1 e S2 estarem em contato direto. Não é permitida a adição de novas
substâncias. Remova o efeito prejudicial modificando S1 ou S2. Esta solução inclui a
adição de “nada” – lacunas, cavidades, ar, bolhas, etc – ou a adição de um campo que
age como uma substância extra. Imagine o transporte de bolas de aço por um tubo
que contém um cotovelo de 90o. As bolas danificam o cotovelo. Com a adição de um
campo magnético ao cotovelo as bolas de aço se fixarão internamente à parede do
tubo. Quando outras bolas vierem, se chocarão com as ali existentes, evitando danos
ao tubo, como mostra a Figura 71.

Figura 71 – Exemplo de aplicação da SP 1.2.2.
1.2.3 O efeito prejudicial é gerado por um campo. Introduzir um elemento
S3 para absorver este efeito. Uso de aventais de chumbo para proteger partes do
corpo de raio X, como mostra a Figura 57.
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1.2.4 Efeitos prejudiciais e desejados existem em um sistema no qual os
elementos S1 e S2 devem estar em contato. Neutralize o efeito prejudicial de F1
adicionando F2, de modo a neutralizar o efeito prejudicial ou a obter outro efeito útil.
Maquinas geram ruído. Captando e invertendo o ruído em 180o cancela-se o
ruído tornando o ambiente silencioso. Aplicação de impulsos elétricos a músculos
para evitar atrofia.
1.2.5 Um efeito prejudicial existe devido a propriedades magnéticas de um
elemento de um sistema. O efeito pode ser removido aquecendo-se a substância
magnética acima de seu ponto de Curie, ou pela introdução de um campo magnético
oposto.
Classe 2
A Classe 2 é composta por soluções para melhorar um sistema pela
introdução de modificações.
2.1 Transição para modelos Su-C complexos.
2.1.1 Concatenar modelos Su-C: Converter um modelo simples em uma
cadeia de modelos tendo S2 com F1 aplicados a S3 que aplica F2 a S1. A seqüência de
dois modelos pode ter controles independentes. Uso de formão ou talhadeira para
controlar a ação de um martelo sobre a madeira ou concreto.

Figura 72 – Exemplo de aplicação da SP 2.1.1.
Disponível em:
<http://www.nippobrasil.com.br/2.semanal.artesanato/242.shtml>.
Acesso em: 08 jul. 2005.
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2.1.2 Duplicar o modelo Su-C: Um sistema com controle pobre precisa ser
melhorado mas não é permitido alterar os elementos do sistema existente. Um
segundo campo pode ser aplicado a S2.
2.2 Reforçando o modelo Su-C.
2.2.1 Substituir ou adicionar ao campo com pouco controle um campo mais
facilmente controlável. Migrar de um campo gravitacional para um campo mecânico
fornece maior controle, assim como de mecânico para elétrico ou mecânico para
magnético. Este é um dos padrões de evolução de sistemas progredindo de objetos
em contato físico para ações exercidas por campos.
É o exemplo dos trens super-velozes que usam campos magnéticos para
diminuir o atrito entre os trilho, como nos “shinkansen” japoneses.
2.2.2 Mudar S2 do nível macro para o nível micro, isto é, ao invés de pedras
considere partículas. Este é o padrão de evolução de nível macro para micro. Pode-se
dar como exemplo o uso de almofadas preenchidas com gel que se adaptam às
superfícies de contato oferecendo maior conforto.
2.2.3 Alterar S2 para um material poroso ou capilar que permitirá a
passagem de gás ou líquido através dele. Sistemas de purificação de água utilizam
tecidos microporosos para reter bactérias e permitir a passagem da água.
2.2.4 Torne o sistema mais flexível ou adaptável. A transição normal é de
sólido para dobrável e daí para flexível. Uma linha de montagem flexível, que produz
vários modelos de várias plataformas.
2.2.5 Altere um campo sem controle para um campo com padrões
predeterminados que pode ser permanente ou temporário. Uso de luz polarizada para
evitar danos a papel fotográfico.
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2.2.6 Modificar uma substância uniforme ou sem controle para uma
substância não uniforme com uma estrutura espacial predeterminada que pode ser
permanente ou temporária. Adição de barras de ferro em concreto melhoram suas
características de resistência.
2.3 Melhorar o desempenho de um ou mais elementos pelo controle de sua
freqüência natural. Pode-se igualar ou tornar diferente da freqüência natural.
2.3.1 Igualar ou desigualar a freqüência de F, S1 ou S2. Uso de ultra-som na
freqüência de ressonância das pedras no rim para quebrá-las.
2.3.2 Igualar o ritmo de F1 e F2.
O ruído ambiente pode ser diminuído criando-se um som de mesma
amplitude e freqüência, com fase 180o oposta.
2.3.3 Duas ações incompatíveis ou independentes podem ser realizadas
executando cada uma enquanto a outra está inativa.
Colocar e remover peças em uma prensa de estamparia.
2.4 Integrar material ferromagnético e campo magnético é um meio
efetivo de melhorar o desempenho de um sistema. Nos modelos Su-C, o campo
magnético devido a um material ferromagnético é descrito como campo-Fe, ou
FFe.
2.4.1 Adicionar material ferromagnético e/ou campo magnético a um
sistema. Trem por levitação magnética.
2.4.2 Combinar melhorar por maior controle dos campos (2.2.1) e utilizar
materiais ferromagnéticos e campos magnéticos (2.4.1).
A rigidez de um molde de borracha pode ser controlada adicionando-se
material ferromagnético e aplicando-se campo magnético.
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2.4.3 Uso de líquido magnético. Líquidos magnéticos são um caso especial
de 2.4.2. Líquidos magnéticos são partículas ferromagnéticas suspensas em
querosene, silicone ou água.
2.4.4 Uso de estruturas capilares contendo líquido ou partículas magnéticas.
2.4.5 Uso de aditivos (assim como revestimento) para dar propriedades
magnéticas a objetos não magnéticos. Podem ser permanentes ou temporárias.
2.4.6 Introduzir materiais ferromagnéticos no meio-ambiente, se não é
possível tornar o material magnético.
2.4.7 Uso de fenômenos naturais (tais como o alinhamento de objetos por
um campo, ou desaparecimento do ferromagnetismo acima do ponto de Curie).
2.4.8 Use de um campo magnético auto-ajustável, variável ou dinâmico.
2.4.9 Modificar a estrutura de um material pela introdução de partículas
ferromagnéticas, e então aplicar um campo magnético para mover as partículas.
2.4.10 Ajustar-se ao ritmo de um campo elétrico. Em termos de macrosistema é o uso de vibração mecânica para melhorar o movimento de partículas
ferromagnéticas. Ao nível molecular ou atômico, a composição de materiais pode ser
identificada pelo espectro da freqüência de ressonância dos elétrons em resposta a
alterações na freqüência de um campo magnético. É o princípio de cocção pelo forno
de micro-ondas, que faz com que as moléculas de água vibrem nas suas freqüências
de ressonância.
2.4.11 Uso de corrente elétrica para criar campos magnéticos, ao invés de
utilizar partículas magnéticas.
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2.4.12 Líquidos Rheologicos que têm sua viscosidade controlada por um
campo magnético. Eles podem ser usados em conjunto com outros métodos. Eles
podem imitar a transição de fase líquido/sólido.

Classe 3
A Classe 3 é composta por soluções para evolução de um sistema e é
chamada de Transição do Sistema.
3.1 Transição de Bi- para Poli-sistema.
3.1.1 Criação de Bi- e Poli-sistemas
Para facilitar o manuseio, várias camadas de tecido são cortadas ao mesmo
tempo segundo um padrão determinado.
3.1.2 Melhorando os vínculos em Bi- e Poli-sistemas. A gravação de áudio e
vídeo em uma mesma fita deve ser organizada durante a gravação.
3.1.3 Aumentando as diferenças entre elementos. Copiadoras que executam
a cópia em diversas escalas.
3.1.4 Simplificação de Bi e Poli-sistemas.
3.1.5 Características opostas do todo ou de partes.
3.2 Transição para o nível micro.
3.2.1 Transição para o nível micro.
As transmissões de automóveis tem se modificado de transmissão por
engrenagens, com finitas relações de transferência, para transmissões usando as
características do óleo para transferir movimento, o que permite infinitas relações de
transferência.
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Classe 4
A Classe 4 é composta por soluções para detecção e medição. Deteção e
medição são ações típicas de controle. Deteção é binária (algo acontece ou não
acontece) e medição tem algum nível de quantificação e precisão. Em muitos casos a
solução mais inovadora é o controle automático sem deteção nem medição pelo uso
de efeitos físicos, químicos ou geométricos.
4.1 Métodos Indiretos.
4.1.1 Modifique o sistema ao invés de detetar ou medir de forma a não
necessitar de medir. Sistemas de aquecimento com controle automático que usam
interruptor acionado por termoacoplador ou par bi-metálico.
4.1.2 Medir uma cópia ou uma imagem se a opção anterior não puder ser
utilizada. Estimar a população de aves aquáticas através de fotos aéreas da área.
4.1.3 Faça uso de duas deteções ao invés de medição contínua caso 4.1.1 ou
4.1.2 não podem ser aplicados. Como no caso de selecionar peças por tamanho onde
separam-se peças grandes (Gd) e pequenas (Pq) das peças boas (OK), como mostra a
Figura 73.

Pq
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Figura 73 – Seleção de tamanhos com duas detecções.

194

4.2 Criar ou sintetizar um sistema de medição. Alguns elementos ou
campos devem ser adicionados ao sistema existente.
4.2.1 Se um sistema Su-C é incompleto e não pode ser detetado ou medido,
criar um sistema Su-C simples ou duplo com um campo como saída. Se o campo
existente é inadequado, altere ou melhore o campo sem interferir no sistema original.
O campo novo ou melhorado deve ter um parâmetro mais facilmente detetável que
seja proporcional ao parâmetro que se deseja conhecer. Uso de estetoscópio para
tornar o som do toráx disgnosticável.
4.2.2 Medir um aditivo introduzido. Introduzir um aditivo que reage para
modificar o sistema original, e então medir a alteração no aditivo. Uso de fumaça em
túnel de vento para medir a penetração aerodinâmica de um corpo.
4.2.3 Se não se pode adicionar nada ao sistema, então detete ou meça o
efeito que o sistema causa em um campo criado por aditivos colocados no meio
ambiente. O uso de GPS para localização global ou o uso de radar para determinar a
posição e velocidade de um móvel (avião ou veículo)
4.2.4 Se não se pode acrescentar aditivos ao meio-ambiente de um sistema
como no item 4.2.3, então crie-os pela decomposição ou mudança de estado de algo
que está no meio-ambiente, e meça o efeito do sistema neste aditivo criado.
4.3 Aprimorar o sistema de medição
4.3.1 Aplicação de fenômeno natural. Use efeitos científicos conhecidos que
acontecem dentro do sistema, e determine o estado do sistema pela observação das
mudanças neste efeito. O efeito Hall é usado para medir e controlar a velocidade de
motores elétricos de precisão e de velocidade variável.
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4.3.2 Se as alterações em um sistema não podem ser determinadas
diretamente ou através da passagem de um campo, meça a alteração na freqüência de
ressonância do sistema ou de um elemento à fim de medir as mudanças. A afinação
de um piano através do uso de diapasão.
4.3.3 Se não é possível atuar como em 4.3.2, meça a freqüência de
ressonância de um objeto unido a outro com propriedades conhecidas. Medição de
capacitância através da freqüência de ressonância de circuito RLC, onde R e L são
conhecidos.
4.4 Medir um Campo eletromagnético: A introdução de materiais
ferromagnéticos para auxiliar na medição foi popular antes do desenvolvimento de
sensores remotos, mini-dispositivos, fibras ópticas, microprocessadores, etc.
4.4.1 Adição ou uso de substância ferromagnética e campo magnético em
um sistema para facilitar a medição. Determinação da velocidade de veículos pela
colocação de bobinas sob o pavimento.
4.4.2 Adição de partículas magnéticas em um sistema ou alteração de uma
substância em partículas ferromagnéticas para facilitar a medição por deteção do
campo magnético resultante. Introdução de partículas ferromagnéticas em tinta para
facilitar a leitura de código de barras.
4.4.3 Se não é permitida a adição de partículas ferromagnéticas diretamente
ao sistema ou uma substância não pode ser substituída por partículas
ferromagnéticas, construa um sistema mais complexo, acrescentando aditivos
ferromagnéticos à substância.
4.4.4 Adição de partículas ferromagnéticas ao meio-ambiente, se elas não
podem ser adicionadas ao sistema.
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4.4.5 Meça o efeito de um fenômeno natural associado com o magnetismo,
assim como o ponto de Curie, histerese, efeito Hall, etc.
4.5 Direção da evolução dos sistemas de medição.
4.5.1 Transição para Bi- e Poli-sistema. Se um sistema de medição simples
não fornece precisão suficiente, use dois ou mais sistemas de medição, ou faça
múltiplas medições.
4.5.2 Ao invés de medir diretamente um fenômeno, meça a primeira e
segunda derivadas no tempo e no espaço. Por exemplo, meça velocidade e aceleração
ao invés de medir posição. Meça a taxa de variação da freqüência de um som para
determinar a velocidade de sua fonte.

Classe 5
A Classe 5 é composta por métodos para simplificar e melhorar as soluções
padrão.
5.1 Introduzir substâncias.
5.1.1 Meios Indiretos.
5.1.1.1 Use “nada” – acrescentar ar, vácuo, bolhas, furos, capilares, poros,
lacunas, espuma, etc. Uso de espuma em roupas de mergulho para aumentar a
isolação térmica. Uso de concreto aerado para confecção de telhas finas e leves.
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Secção HySSIL
Density ~ 1100 kg/m3
Densidade

Secção Concrete
c
o Conventional
Density ~ 2500 kg/m3
Densidade

Figura 74 – Concreto aerado HySSIL (High-Strength, Structural, Insulative,
Lightweight).
Disponível em: <http://www.hyssil.com/techdata.htm>. Acesso em: 08 jul. 2005.
5.1.1.2 Use um campo ao invés de uma substância. Para encontrar pregos na
parede sem furá-la use um campo magnético. Para detetar furos em saches de
tempero use vácuo.
5.1.1.3 Use um aditivo externo ao invés de um interno.
5.1.1.4 Use pequenas quantidades de aditivo muito forte.
5.1.1.5 Concentre o aditivo em um local específico.
5.1.1.6 Acrescentar um aditivo temporariamente como num tratamento por
quimioterapia.
5.1.1.7 Use um modelo ou cópia de um objeto na qual um aditivo possa ser
usado, ao invés de utilizar o objeto original, se não é possível acrescentar o aditivo ao
objeto original. Uso de vídeo-conferência permite reuniões com pessoas que não
estão no mesmo local.
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5.1.1.8 Introduza um componente químico que reaja, produzindo um
elemento ou componente desejado, onde a introdução do material desejado possa ser
prejudicial. Pessoas necessitam de sódio para o metabolismo, porém o sódio metálico
é prejudicial. Existe a ingestão de sal que é convertido em sódio para uso do corpo.
5.1.1.9 Obtenção do aditivo necessário pela decomposição do meioambiente ou do próprio objeto.
5.1.2 Dividir o elemento em unidades menores, como num cluster de
computadores.
5.1.3 O aditivo se auto-elimina após o uso. Uso de gelo-seco para limpeza
de superfícies com forma complexa. As partículas de gelo seco sublimam após o uso.
5.1.4 Uso de “nada” se as circunstâncias não permitem o uso de grande
quantidade de material. Uso de balão de ar para suspender veículos atolados.
5.2 Uso de Campos.
5.2.1 Use um campo para criar outro como na soldagem de filmes plásticos
por rádio-freqüência.
5.2.2 Use campos que estão presentes no meio-ambiente como no uso de
fogão solar.
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Figura 75 – Fogão solar é exemplo de recursos presentes no meio-ambiente.
Disponível em:
<http://paginas.terra.com.br/lazer/zeca/sci/fogao/fogao_solar.htm>. Acesso em:
08 jul. 2005.
5.2.3 Use substâncias que são fontes de campos como no uso da água do
radiador que resfria o motor usada para aquecer o ar interno.
5.3 Transição de fase.
5.3.1 Transição de fase 1: Substituição de fase. Transporte de gás na forma
líquida para posterior uso na forma gasosa.
5.3.2 Transição de fase 2: Dupla transição de fase como a usada para
facilitar o deslizamento de patins no gelo que fazem com que o gelo sob os patins se
tornem líquido e depois voltem a ser sólido recompondo a superfície.
5.3.3 Transição de fase 3: Utilização do fenômeno que acompanha a
mudança de fase.
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5.3.4 Transição de fase 4: Transition to two-phase state?
5.3.5 Interação de fases: Aumente a eficiência de um sistema adicionando a
interação entre o elemento e o sistema, ou a fase e o sistema como no
envelhecimento de bebidas em tonéis de carvalho.
5.4 Aplicação de fenômeno natural (Também conhecido como uso de
Efeitos Físicos).
5.4.1 Transição auto-controlada. Se um objeto estiver em várias e diferentes
fases, ele deve passar de um estado para outro por si mesmo como nas lentes
fotocromáticas que são escuras em ambiente claro e claras em ambiente escuro.
5.4.2 Ampliar o campo de saída quando o campo de entrada é fraco.
Normalmente isto é obtido trabalhando-se perto do ponto de transição de fase como
em reles e transistores que controlam grandes quantidades de corrente elétrica com
uma corrente elétrica muitas vezes menor.
5.5 Gerar novas formas de substâncias (maiores e menores).
5.5.1 Obter partículas de substância por decomposição (ions, átomos,
moléculas, etc.). O conversor catalítico utilizado para purificar os gases da queima de
combustível em veículos automotores é um exemplo desta aplicação.
5.5.2 Obter as partículas de substância por união.
5.5.3 Aplicar as soluções padrão 5.5.1 e 5.5.2. Se uma substância de alto
nível estrutural deve ser decomposta, e ela não pode ser decomposta, inicie com a
substância no próximo nível mais alto. Ou, se a substância deve ser formada à partir
de materiais de baixo nível estrutural, e não pode ser, então inicie com o próximo
nível estrutural mais alto.
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Anexo I – QUESTIONÁRIO DE CIRCUNSTÂNCIA
INOVADORA
Com base em Terninko, Zusman e Zlotin (1998) descreve-se abaixo o QCI.
1. Informação sobre o sistema que se deseja melhorar/criar e o seu
ambiente. (Fazer breve descrição de como o problema se apresenta a você,
indicando o problema que deve ser resolvido, neste primeiro contato).
1.1 Nome do sistema:
1.2 Função principal do sistema: (Use um verbo de ação mais um
substantivo)
1.3 Estrutura atual ou desejada do sistema: (Descrever a estrutura
estática, quando está for a de operação, se possível com desenho indicando os
subsistemas, detalhes e interconexões. Caso exista um supersistema com o qual o
sistema se relacione, descreva-o também).
1.4 Funcionamento do sistema: (Descreva como o sistema funciona para a
execução da função primária, como é a movimentação e inter-relação dos
subsistemas).
1.5 Ambiente do sistema: (Descreva como o sistema se relaciona com o
supersistema, ou supersistemas. Descreva o ambiente em que o sistema opera ou
existe).
2. Avaliação dos recursos existentes: Liste os recursos disponíveis e
considere o seu uso potencial para eliminar um obstáculo específico. Os recursos
podem ser:
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Substâncias:
Desperdícios:
Resíduos:
Matéria-prima e produtos:
Elementos do sistema:
Substâncias de baixo custo:
Fluxo de substância:
Propriedades de substância:
Campos:
Energias dentro do sistema:
Energia disponível no ambiente:
Desperdícios e lixos do sistema tornam-se energia:
Espaços:
Espaço vazio
Outra dimensão
Arranjos verticais
Aninhamento (um dentro do outro)
Tempo:
Pré-trabalho
Grade de programação
Operações paralelas
Pós-trabalho
Informação:
Enviada por substância
Propriedades inerentes
Movimento de Informações
Transiente de informações
Mudança de estado da informação
Funcional:
Recurso de espaço dentro da função primária
Uso de efeitos indesejáveis e/ou nocivos
Uso de funções secundárias geradas pela primária
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3. Informação sobre a situação do problema.
3.1 Melhoria desejada no sistema ou obstáculo a ser eliminado:
(descrever o problema que deve ser resolvido)
Indicar as causas que levam ao problema ou descrever como este obstáculo
se relaciona com a função primária e outras funções úteis do sistema.
Algumas perguntas que podem ajudar nesta tarefa são:
A. Qual o objetivo técnico?
B. Quais características do objeto claramente não podem ser modificadas no
processo de solução?
C. Qual é o objetivo econômico da solução?
D. O que é aceito como custo, mesmo que grosseiramente?
E. Qual a característica técnico-econômica que deve ser melhorada?
3.2 O mecanismo que causa o aparecimento do obstáculo (se ele estiver
claro): se possível, descrever as causas, condições e circunstâncias sobre as quais os
obstáculos aparecem. Identificar a raiz do problema.
3.3 Conseqüências indesejadas do problema não resolvido:
Deixe claro o que pode acontecer se este problema não for resolvido.
3.4 Histórico do desenvolvimento do problema: depois de que eventos ou
passos do desenvolvimento do sistema o problema apareceu? Descreva os eventos
históricos que levaram ao obstáculo e as razões para isto. Se fosse seguido um outro
caminho no desenvolvimento poder-se-ia evitar o problema?
3.5 Outros problemas a serem resolvidos: é possível modificar a direção
do desenvolvimento para eliminar o obstáculo? Isto causaria outras dificuldades?
Quais? Elas seriam mais fáceis de serem resolvidas?
3.6 Existem outros sistemas com problemas semelhantes?
Tente encontrar soluções aplicadas na solução de problemas semelhantes em
outras áreas da indústria.
4. Mudando o sistema.
Indicar o que pode e o que não pode mudar no sistema. Quais
características técnica, econômica ou outra deve permanecer constante, não aumentar
ou não diminuir? Explique as razões das restrições impostas. Existem condições
sobre as quais as restrições podem ser removidas? Quais? A remoção das restrições
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provoca novos problemas? Quais? Eles são mais fáceis de resolver que o precedente?
4.1 Mudanças permitidas no sistema: Avaliar e descrever o grau de
mudanças possíveis de serem executadas no sistema que são executáveis como
resultado do processo de solução dos problemas. Quais das seguintes afirmações
melhor descreve o problema?
4.1.1 É possível uma mudança radical no sistema, incluindo a criação de
um novo produto e/ou tecnologia?
4.1.2 São possíveis grandes alterações dentro de limites definidos por
custo, desenvolvimento, equipamento e compatibilidade com estratégias prédefinidas?
4.1.3 São permitidas somente pequenas mudanças, as opções estão
restritas pela necessidade de se manter a atual tecnologia, compromissos
existentes, necessidades do cliente, etc. Seja o mais específico ao definir as
restrições?
4.1.4 São permitidas somente mínimas alterações. Indique exatamente o
motivo?
5. Descreva o RFI (Resultado Final Ideal)
6. Critério para seleção de conceitos de solução.
Descrever as restrições às características do problema. (Máximos e mínimos
que devem ser obtidos, limitações de custo, tempo de projeto e tempo para
implementação, etc.)
6.1 Características tecnológicas desejadas.
6.2 Características econômicas desejadas.
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6.3 Cronograma esperado.
6.4 Grau de novidade esperado.
6.5 Outros critérios.
7. Construir o modelo funcional do sistema
7.1 Análise Funcional
Pode-se usar a tabela abaixo como ferramenta para esta análise ou outra
ferramenta que se desejar.
Tabela VIII – Sugestão para Análise Funcional
Função
Ferramenta
A

Realiza

Classificação
Objeto

Desejável/

B

Indesejável

Análise
Pode B
Necessário?

sozinho?
Alternativa?

7.2 Análise dos recursos do ponto de vista econômico.
Observe as possibilidades do custo e as oportunidades de mercado.
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Anexo J – ARIZ-61
O ARIZ 61 foi apresentado por Altshuller (2000) como sendo:
Parte 1 – Estágio Analítico
Passo 1.1: Formular o Problema.
Passo 1.2: Imaginar o RFI.
Passo 1.3: Determinar o que interfere na obtenção do RFI, ou seja,
definir a Contradição Técnica.
Passo 1.4: Por que existe a CT?
Passo 1.5: Em que condições a CT deixa de existir?
Parte 2 – Estágio Operacional
Passo 2.1: Existe a possibilidade de alterar o objeto?
P2.1a: Dimensão.
P2.1b: Forma
P2.1c: Material
P2.1d: Temperatura
P2.1e: Pressão
P2.1f: Velocidade
P2.1g: Cor
P2.1h: Posição relativa
P2.1i: Condições de trabalho
Passo 2. 2: Existe a possibilidade de dividir o objeto em várias partes?
P2.2a: Há partes frágeis?
P2.2b: Isole as partes necessárias;adequadas.
P2.2c: Existem partes idênticas?
P2.2d: É possível dividir em partes idênticas?
Passo 2.3: É possível alterar o ambiente?
P2.3a: É possível alterar parâmetros do ambiente?
P2.3b: É possível trocar de ambiente?
P2.3c: É possível separar o ambiente em vários meios?
P2.3d: É possível utilizar o ambiente para realizar funções úteis?

207

Passo 2.4: É possível alterar os objetos vizinhos que interagem com o
objeto principal?
P2.4a: Defina a relação entre objetos que realizam juntos a
mesma função.
P2.4b: Elimine um objeto transferindo sua função para outro.
P2.4c:

Aumente

o

número

de

objetos

que

operam

simultaneamente.
Passo 2.5: Como uma CT semelhante é solucionada em outra área da
tecnologia?
Passo 2.6: Se os passos acima não levarem a solução do problema,
intensifique as condições do problema original.?
Parte 3 – Estágio Sintético
Passo 3.1: Mude a forma de um dado Objeto.
Passo 3.2: Altere outros objetos que interagem com o objeto principal.
Passo 3.3: Modifique o meio da funcionalidade de um objeto.
Passo 3.4: Explore a possibilidade de utilizar o novo princípio na solução
de outros problemas técnicos?
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Anexo L – ARIZ-71
O ARIZ 71 foi apresentado por Altshuller (2000) como sendo:
Parte 1 – Escolha do Problema
Passo 1.1: Defina o objetivo final da solução.
P1.1a: Qual é seu objetivo técnico? Qual característica do objeto deve
ser alterada?
P1.1b: Qual característica do objeto claramente não pode ser alterada?
P1.1c: Qual o objetivo econômico da solução?
P1.1d: Qual o custo aceitável?
P1.1e: Qual é a principal característica técnica ou econômica que deve
ser melhorada?
Passo 1.2: Investigar atalhos. Imagine que o problema não pode ser
resolvido. Qual outro problema, mais genérico, pode ser solucionado para alcançar o
resultado final desejado?
Passo 1.3: Determine qual problema, o original ou o atalho, faz mais
sentido solucionar.
P1.3a: Compare o problema original com a tendência (o sentido da
evolução) dentro de determinado ramo da indústria.
P1.3b: Compare o problema original com a tendência (o sentido da
evolução) dentro da liderança do ramo da indústria.
P1.3c: Compare o problema atalho com a tendência (o sentido da
evolução) dentro de determinado ramo da indústria.
P1.3d: Compare o problema atalho com a tendência (o sentido da
evolução) dentro da liderança do ramo da indústria.
P1.3e: Compare o problema original com o problema atalho. Escolha
qual resolver.
Passo 1.4: Determine as características quantitativas necessárias.
Passo 1.5: Introduzir correção de tempo nas características quantitativas.
Passo 1.6: Definir as necessidades para as condições específicas na qual
a invenção irá funcionar.
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P1.6a: Considerar as condições específicas para a manufatura do
produto: em particular, o grau de complexidade aceitável.
P1.6b: Considerar a escala de futuras aplicações.
Parte 2 – Definir o Problema com mais precisão
Passo 2.1: Definir o problema mais precisamente utilizando informações
de bases de patentes.
P2.1a: Como problemas semelhantes são resolvidos em outras
patentes?.
P2.1b: Como problemas semelhantes são solucionados nas indústrias
de ponta?
P2.1c: Como problemas opostos (antagônicos) são solucionados?
Passo 2.2: Use o Operador DTC (Dimensão, Tempo, Custo).
P2.2a: Imagine alterar as dimensões de um objeto para zero (D → 0).
O problema pode ser resolvido agora? Como?
P2.2b: Imagine alterar as dimensões de um objeto para infinito (D →
∞). O problema pode ser resolvido agora? Como?
P2.2c: Imagine alterar o tempo de processo (ou velocidade de um
objeto) de um objeto para zero (T→ 0). O problema pode ser resolvido agora?
Como?
P2.2d: Imagine alterar o tempo de processo (ou velocidade de um
objeto) de um objeto para infinito (T → ∞). O problema pode ser resolvido agora?
Como?
P2.2e: Imagine alterar o custo de um objeto ou processo para zero
(C→ 0). O problema pode ser resolvido agora? Como?
P2.2f: Imagine alterar o custo de um objeto ou processo para infinito
(C → ∞). O problema pode ser resolvido agora? Como? Há partes frágeis?
Passo 2.3: Descreva as condições do problema (sem usar terminologia
especial ou própria da área, e sem descrever o que deve ser inventado, encontrado ou
desenvolvido) em duas fases como abaixo:
P2.3a: Dado um sistema formado por (------)
P2.3b: O elemento (------), nas condições (------), produz o efeito
indesejado (------).
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Passo 2.4: Preencha a tabela abaixo com os elementos citados no passo
anterior:
Tabela IX – Passo 2.4 da ARIZ-71

Tipos dos Elementos

Elementos

Elementos que podem ser modificados, reprojetados, ou reajustados (nas condições
deste problema)
Elementos que são difíceis de serem
modificados (nas condições deste
problema)

Passo 2.5: Escolha na tabela anterior o elemento mais fácil de alterar, reprojetar ou ajustar.
P2.5a: Inicie pelos elementos da primeira linha. Se todos parecem
apontar para o mesmo grau de dificuldade inicie com um elemento que não se
movimente (geralmente estes são mais fáceis de modificar do que aqueles que se
movem).
P2.5b: Se na primeira linha existe um elemento ligado com um efeito
não desejado (geralmente isto é indicado no passo P3b), tenha-o como último
recurso.
P2.5c: Se o sistema só apresenta elementos na segunda linha, inicie
com elementos do ambiente externo.
Parte 3 – Estágio Analítico
Passo 3.1: Formular o RFI, usando o formato abaixo:
P3.1a: Tome o elemento escolhido no Passo 5.
P3.1b: Declare sua ação.
P3.1c: Declare como ele realiza esta ação (use “por si mesmo”).
P3.1d: Declare quando ele realiza esta ação.
P3.1e: Declare em que condições ele realiza esta ação (limitações,
exigências, etc.).
Passo 3.2: Esboce duas figuras:
P3.2a: Situação INICIAL (antes do RFI).
P3.2b: Situação IDEAL (considerando o RFI).
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Teste para este passo: todos os elementos declarados na Parte 2, passo P2.3a
devem estar nas figuras. Se o ambiente externo foi escolhido na Parte 2, passo P2.5c
ele deve aparecer na figura IDEAL.
Passo 3.3: Na figura IDEAL identifique o elemento escolhido na Parte 3,
passo P3.1a, destaque a parte que não realiza a função esperada sob as condições
descritas.
Passo 3.4: Por que este elemento (pos si mesmo) não realiza a ação
desejada?
P3.4a: O que se espera da área destacada do objeto?
P3.4b: O que impede que ela realize a ação por si mesma?
P3.4c: Qual é o conflito entre P3.4a e P3.4b ?
Passo 3.5: Em que condições esta parte do elemento escolhido realiza a
ação desejada?(Quais os parâmetros que esta parte deve possuir?)
Passo 3.6: O que deve ser feito para que este elemento obtenha a
característica descrita no passo anterior?
P3.6a: Indique, na figura, as forças que devem ser aplicadas na parte
destacada do objeto a fim de se obter as características desejadas.
P3.6b: Como estas forças podem ser produzidas?
Não utilize métodos que contradigam a Parte 3, passo P3.1e.
Passo 3.7: Formule um conceito que pode ser realizado na prática. Se
existir mais de um conceito, enumere-os começando pelo mais promissor.
Passo 3.8: Esboce uma maneira de realizar o primeiro conceito.
P3.8a: Qual é o vínculo entre as partes do novo dispositivo?
P3.8b: Como o dispositivo trabalha durante um ciclo?
P3.8c: Qual o comportamento deste dispositivo após muitos ciclos?
Recomenda-se voltar a Parte 3, Passo 3.7 e considerar outros conceitos.
Parte 4 – Análise preliminar dos novos conceitos.
Passo 4.1: O que melhorou e o que piorou com o novo conceito? Anote
estes pontos.
Passo 4.2: É possível evitar o que piorou alterando-se o novo dispositivo
ou método? Esboce o dispositivo modificado.
Passo 4.3: O que piorou agora?
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Passo 4.4: Compare prós e contras. O que é maior? Por quê?
Se há mais prós do que contras vá a Parte 6.
Se os contras são maiores que os prós, retorne a Parte 3, passo 3.1.
Realize, e anote os resultados de uma segunda análise.
Passo 4.5: Se, agora, há mais prós do que contras vá a Parte 6.
Se a segunda análise não produziu um novo resultado, retorne a Parte 2,
Passo2. 4 e verifique a tabela. Faça outra análise com elemento da Parte 2 Passo 2.5.
Anote esta análise.
Se mesmo assim não surgir um conceito satisfatório, vá para a Parte 5.
Parte 5 – Estágio Operacional
Passo 5.1: Tome a matriz de contradições (MC) e localize na primeira
coluna a característica que deve ser melhorada.
Passo 5.2: Responda:
P5.2a: Como podemos melhorar esta característica utilizando meios
conhecidos?
P5.2b: Qual a característica que se torna inaceitável se utilizarmos
este método?
Passo 5.3: Na linha horizontal da MC escolha a característica descrita no
passo anterior.
Passo 5.4: Encontre na MC os princípios que solucionam esta
contradição.
Passo 5.5: Pesquise como estes princípios podem ser utilizados para
solucionar o seu problema.
Se foi obtida uma solução, retorne para a parte 4, avalie o conceito criado
e então proceda para a parte 6.
Se o problema não está resolvido siga para a Parte 5, passo 6.
Passo 5.6: Pesquise a possibilidade de aplicar efeitos e fenômenos
físicos.
Passo 5.7: Estude a possibilidade de alterar a ação no tempo ou duração
P5.7a: É possível remover a contradição alongando o tempo de sua
ação?
P5.7b: É possível remover a contradição comprimindo o tempo de sua
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ação?
P5.7c: É possível remover a contradição executando uma ação antes
que o objeto inicie sua operação?
P5.7d: É possível remover a contradição executando uma ação depois
que o objeto terminou sua operação?
P5.7e: Se o processo é contínuo, analise a possibilidade de
transformá-lo em periódico.
P5.7f: Se o processo é periódico, analise a possibilidade de
transformá-lo em contínuo.
Passo 5.8: Como problemas semelhantes são solucionados na natureza?
P5.8a: Como partes não-vivas da natureza resolvem este problema?
P5.8b: Como animais ou plantas resolviam este problema em tempos
remotos?
P5.8c: Como organismos contemporâneos resolvem este problema?
P5.8d: Que correções devem ser realizadas considerando-se novas
tecnologias ou materiais?
Passo 5.9: Estude a possibilidade de alterar os objetos que operam em
conjunto com o nosso objeto de estudo.
P5.9a: A qual supersistema pertence nosso sistema?
P5.9b: Como o supersistema pode ser modificado para solucionar
nosso problema?
Se ainda não foi encontrada solução, retorne para a Parta 1, passo 1.3.
Se uma solução satisfatória foi encontrada, retorne à Parte 4, para
avaliação, e em seguida vá para a Parte 6.
Parte 6 – Estágio Sintético
Passo 6.1: Determine como o supersistema ao qual pertence nosso
sistema modificado deve ser alterado.
Passo 6.2: Explore outras utilizações do nosso sistema modificado.
Passo 6.3: Utiliza a nova idéia encontrada para solucionar outros
problemas.
Passo 6.4: Utiliza uma idéia oposta à nova idéia encontrada para
solucionar outros problemas.
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Anexo M – ARIZ-85C
Tendo como referência Marconi (1999) e Zagorodnova (2004), descreve-se
abaixo o ARIZ-85C.
Fase 1 – Formulação do problema
Parte 1 – Análise do sistema
Passo 1.1 - Descreva o sistema e o problema que deve ser resolvido
como é enxergado neste momento
Pode-se usar o QCI para realizar esta parte.
Passo 1.2 – Selecionar e anotar um par de elementos em conflito, o
objeto e a ferramenta.
Objeto é o elemento que de acordo com as condições do problema sofre
ação de uma ou mais ferramentas.
Ferramenta é o elemento que interage com o objeto (o fogo e não o
acendedor).
Passo 1.3 - Descreva o mini-problema (MP).
O objetivo é descrever o problema de forma que para solucioná-lo
promova-se a mínima alteração ao sistema, ou, tudo no sistema permanece o mesmo,
e a função desejada é realizada com a menor alteração.
Passo1.4 – Exprimir o conflito no sistema de maneiras opostas:
CNF1: Na tentativa de eliminar ou diminuir a ação indesejada, degradase a ação desejada.
CNF2: Na tentativa de melhorar a ação desejada, aumenta-se a ação
indesejada.
Passo1.5 – Intensificar o conflito.
Isto traz melhor qualidade para a solução e esta poderá ser aplicada na
solução de uma maior quantidade de problemas.
CNF1: A ação indesejada é completamente eliminada, mas a ação
desejada não é realizada.
CNF2: A ação desejada é realizada por completo, mas a ação indesejada
torna-se a pior possível.
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Passo1.6 – Escolha entre CNF1 e CNF2 aquele que é melhor para a
função básica do sistema a fim de tornar a solução encontrada mais próxima da
idealidade.
Passo1.7 – Esboce o conflito intensificado escolhido, de forma simples.
Parte 2 - Análise dos Recursos
Passo 2.1 – Descreva a Zona de Operação (ZO):
A ZO é o espaço de contorno onde surge o conflito indicado no modelo
do problema. Pense em termos de espaço. Crie dois croquis:
ZO1: Mostre o espaço onde ocorre a ação desejada. Especifique o que
está contido na ZO1.Quais componentes ou subsistemas estão nesta figura?
ZO2: Mostre o espaço onde ocorre a ação indesejada. Especifique o que
está contido na ZO2. Quais componentes ou subsistemas estão nesta figura?
Note que ZO1 e ZO2 podem ser completamente separadas ou se
sobreporem. Não deixe de esboçar esta sobreposição.
Passo 2.2 – Descreva o Tempo de Operação (TO):
O TO é o instante em que ocorre o conflito indicado no modelo do
problema. Pense em termos de tempo. Crie dois croquis:
TO1: É o período de tempo em que ocorre uma das condições do
conflito.
TO2: É o período de tempo onde ocorre a outra condição do conflito.
Considere o antes, o durante e o depois do conflito. Pode-se esboçar
TO1, TO2 e TO3.
Passo 2.3 – Liste todos os recursos internos e externos ao sistema,
inclusive os do meio-ambiente. Anote todas as substâncias (Su) e campos (C).
Use a seguinte lista como guia:
Internos:
A ferramenta
O objeto da ação desejada
O objeto da ação indesejada
Outros objetos do sistema
Externos:
O meio-ambiente

216

O supersistema
Subprodutos e derivados
Resíduos, perdas ou sobras
Não esquecer que espaço e tempo também são recursos.
Parte 3 – Definição do RFI e formulação da CF
Passo 3.1 – Formule sua visão inicial de RFI, o RFI-1, em termos de:
“O Recurso eliminará o efeito negativo dentro da ZO durante o TO sem
complicar o sistema, enquanto realiza o efeito positivo."
Neste modelo, os Recursos ainda não são conhecidos, efeito negativo e o
efeito positivo foram identificados anteriormente no Passo 1.5.
Passo 3.2 – Reforce, amplie ou aumente o RFI-1, formulando-o de
diferentes maneiras. No lugar de Recurso use:
•

A ferramenta

•

Os objetos

•

O sistema

•

O meio-ambiente

•

O Supersistema

Passo 3.3 – Formule a CF no macro-nível. Ela deve ocorrer durante o TO
e dentro da ZO.
Existirão duas versões da CF. Uma para CNF1 e outra para CNF2.
Passo 3.4 – Formule a CF no nível micro.
A CF deve ocorrer durante o TO e dentro da ZO, tendo as condições
físicas que se opõem formuladas em termos de partículas.
É possível que não se possa formular a CF no nível micro. Neste caso a
solução estará no macro-nível.
Novamente, existirão duas versões da CF. Uma para CNF1 e outra para
CNF2.
Passo 3.5 – Refine o RFI. (RFI-2).
Pode-se tomar como base o nível macro ou o nível micro da CF. O RFI-2
pode ser formulado como:
“Durante o TO, o Recurso deve fornecer por si mesmo o (especifique o
estado ou ação física das partículas) e também (especifique o estado ou ação física

217

oposta das partículas)."
Formule várias versões do RFI-2.
Passo 3.6 – Aplicar a Análise Su-C e as Soluções Padrões ao RFI-2.
Normalmente, ao final da parte 3 é que se encontram os conceitos para
solucionar o problema, porque o refinamento de RFI-2 faz o problema e sua solução
muito mais claros.
Pode-se então continuar para a Parte 7. Contudo recomenda-se, mesmo
que se tenha formulado bons conceitos ao final da parte 3, continuar através da parte
4, pois poderão surgir idéias melhores.
Se não foi encontrada solução para o problema então se deve continuar
para a parte 4.
Fase 2 – Eliminação da CF
Parte 4 – Separar a CF
Passo 4.1 – Aplicar os quatro princípios para remover CF.
•

Separação no tempo. Separa os estados físicos opostos no tempo.

•

Separação no espaço. Separa os estados físicos opostos no espaço.

•

Separação no sistema. Separa os estados físicos opostos entre o

sistema e seus componentes.
•

Os dois estados físicos opostos coexistem na mesma substância?

Passo 4.2 – Aplicar a Análise Su-C e as Soluções Padrões.
Passo 4.3 – Aplique a técnica das Pequenas Pessoas Perspicazes (PPP).
Tome os CNF definidos no Passo 3.4. Imagine que as partículas definidas
ali são capazes de agir e pensar, como se fossem pequenos seres, ou pequenas
pessoas perspicazes. Não se coloque no meio delas. Imagine um número infinito de
PPP, e como elas reagiriam para criar o RFI.
Passo 4.4 – Volte partindo do RFI-2.
Faça a análise de trás para frente.
Se a partir das condições do problema se conhece como deve ser o sistema
final, o problema consiste em determinar o modo de se chegar ao sistema desejado,
ou a partir do sistema desejado voltar para a situação atual, de modo lento e gradual,
promovendo pequenas mudanças.
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Relembre a sua solução ideal e partindo daí realize:
•

uma pequena degradação do sistema.

•

uma pequena alteração no sistema.

•

sua desmontagem gradual.

Parte 5 – Aplicar a Base de Conhecimento
Passo 5.1 – Procure por problemas semelhantes ao formulado no RFI-2 no
Passo 3, e aplique as soluções ao seu problema.
Passo 5.2 – Use o Banco de Dados de Efeitos Científicos.
Passo 5.3 – Estude a aplicação dos 40 PI.
Passo 5.4 – Desenvolva uma Análise Su-C.
Passo 5.5 – Utilize as Soluções Padrões.
Parte 6 – Modificar o “Mini-problema”
Passo 6.1 – Reveja seu conflito no passo 1.
Ele é realmente um problema ou é a combinação de dois ou mais problemas.
Depois de ter estudado o seu problema pelos 5 passos anteriores do ARIZ,
ele torna-se mais claro para você e é conveniente revê-lo agora.
Passo 6.2 – Volte ao passo 1.6 e escolha uma outra versão do conflito para
analisar.
Passo 6.3 – Reformule outro conflito após a definição do mini-problema.
Passo 6.4 – Se o seu problema ainda está sem solução, volte ao passo 1.3 e
reformule o mini-problema.
Passo 6.5 Se ainda não encontrou solução, reformule o seu problema
olhando-o como supersistema.
Fase 3 – Análise da Solução
Parte 7 – Revisão da Solução e da Eliminação da CF
Passo 7.1 – Revise as substâncias e campos introduzidos ao sistema.
O seu problema foi resolvido com a adição de substâncias ou campos que
não foram especificados na Parte 2? Caso a resposta seja sim, há duas possibilidades:
•

Tente modificar os recursos combinando-os ou utilizando-os em

estado físico diferente.
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•

Introduza uma substância auto-reguladora, uma substância que se

altere com o meio-ambiente, como uma substância tampão.
Passo 7.2 – Avalie a solução obtida.
•

A sua solução satisfaz o RFI?

•

A sua solução realmente remove a CF?

•

Ela pode ser implementada no mundo real?

•

Se a solução não pode ser utilizada para resolver o problema por

inteiro, ele pode solucionar parte ou ciclo do sistema?
•

Surgiu algum outro problema como conseqüência da sua solução?

Parte 8 – Maximização da utilização da Solução
Passo 8.1 – Enumere as alterações necessárias no supersistema para
implementar a sua solução.
Passo 8.2 – O sistema alterado pela sua solução pode ser utilizado de uma
nova maneira ou de uma maneira diferente?
Passo 8.3 – Podem-se resolver outros problemas com a sua solução?
•

Procure generalizar a solução, transformando-a num método.

•

Aplique este novo método a outros problemas.

•

Defina este método de um modo contrário e aplique-o a outros

problemas.
•

Como este método mudaria se o tamanho do sistema tendesse a

zero ou para o infinito?
Parte 9 – Comparar conceito com a realidade.
Passo 9.1 – Revise todo o desenvolvimento do conceito pelo ARIZ.
Esta é uma excelente maneira de capturar o aprendizado.
O objetivo é verificar se tudo ocorreu como esperado ou se houve desvio no
desenvolvimento.
Passo 9.2 – Observe como sua solução se diferencia de outros efeitos
científicos ou soluções padrão. Descreva o que a faz diferente.
Documentar esta diferença poderá facilitar sua vida e a de outros no futuro.
Passo 9.3 – Acrescente a solução à sua base de dados de conhecimento.
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•

Acrescente a sua solução como exemplo de aplicação de um

determinado efeito.
•

Acrescente a sua solução como exemplo de aplicação de um

determinado princípio inventivo ou solução padrão.
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APÊNDICE I – Lista com Efeitos Físicos
1. Abney Effect
2. Aharonov-Bohm Effect
3. Alpha Effect
4. Anomalous Zeeman Effect
5. Auger Effect
6. Bardeen-Petterson Effect
7. Barkhausen Effect
8. Barnett Effect
9. Batterman's Effect
10. Benedick Effect
11. Bernoulli Effect
12. Bridgman Effect
13. Casimir Effect
14. Charged Particle
15. Cherenkov Radiation
16. Chi1+Chi2 Effect
17. Coanda Effect
18. Colossal Magnetoresistance
19. Compton Effect
20. Cotton-Mouton Effect
21. de Haas-van Alphen Effect
22. de Sitter Effect
23. Debye-Falkenhagen Effect
24. Doppler Effect
25. Einstein-de Haas Effect
26. Electrooptical Effect
27. Electrophoric Effect
28. Electrorheological Fluid
29. Ettinghausen Effect
30. Ferroelectricity

31. Fountain Effect
32. Giant Magnetoresistance
33. Hall Effect
34. Hasenöhrl Effect
35. Hawking Effect
36. Herzberg-Teller Effect
37. Hysteresis Effect
38. Inverse Compton Effect
39. Inverse Photoelectric Effect
40. Inverse Richardson Effect
41. Isotope Effect
42. Josephson Effect
43. Joule-Thomson Effect
44. Kaye Effect
45. Kelvin Jet Effect
46. Kerr Effect
47. Kondo Effect
48. Leidenfrost Effect
49. Lense-Thirring Effect
50. Magnetooptical Effect
51. Magnetoresistance
52. Magnetorheological Fluid
53. Magnus Effect
54. Malmquist Effect
55. Marangoni Effect
56. Maxwell Electromagnetic Field Effect
57. Maxwell Helix Rotation Effect
58. McConnell Effect
59. Mechanical Birefringence
60. Meissner Effect
61. Mössbauer Effect
62. Mössbauer Spectroscopy

63. Nernst Effect
64. Nordtvedt Effect
65. Okorokov Effect
66. Omega Effect
67. Overhauser Effect
68. Paschen-Back Effect
69. Peltier Effect
70. Penning Effect
71. Phenomenon
72. Photoelastic Effect
73. Photoelasticity
74. Photoelectric Effect
75. Photorefraction
76. Piezoelectric Effect
77. Pinch Effect
78. Pockels Effect
79. Poynting-Robertson Effect
80. Proximity Effect
81. Purkinje Effect
82. Pyroelectric Effect
83. Quantum Hall Effect
84. Raman Effect
85. Ramsauer-Townsend Effect
86. Razin Effect
87. Relaxation Field Effect
88. Renner-Teller Effect
89. Richardson Effect
90. Righi-Leduc Effect
91. Robins Effect
92. Schottky Effect
93. Schubnikow-de Haas Effect
94. Scoptic Stiles-Crawford Effect

95. Scott Effect
96. Seebeck Effect
97. Spontaneous Jahn-Teller Effect
98. Spontaneous Raman Effect
99. Stark Effect
100.

Static Jahn-Teller Effect

101.

Stimulated Raman Effect

102.

Stress Refringence

103.

Strobe Effect

104.

Sudokov Effect

105.

Sunyaev-Zel'dovich Effect

106.

Thermoelectric Effect

107.

Thomson Effect

108.

Voigt Effect

109.

Wigner Effect

110.

Yarkovsky Effect

111.

Yule-Nielsen Effect

112.

Zeeman Splitting

Esta lista e explicações sobre os efeitos podem ser obtidas no endereço
eletrônico:
http://scienceworld.wolfram.com/physics/topics/Effects.html
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