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PROJETO DE MECÂNIZAÇÃO DE VARAL DE ROUPAS 

 

1. RESUMO 

O trabalho consiste em um varal de roupas mecanizado visando o conforto do 

cliente erguendo e descendo o excesso de peso que um varal comum de teto 

oferece. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Quando se leva em consideração o quesito esforço, o fato de levantar um varal 

repleto de roupas torna-se tarefa árdua causada pelo excesso de peso, onde muitos 

não têm estrutura física para levantar. Igualmente, os problemas dos materiais 

utilizados na fabricação do varal, tais como o nylon provoca cortes nas mãos mais 

sensíveis; além das questões de postura inadequada para conseguir suspender 

tanto peso, muitas vezes em espaços não convenientes. Considera-se que esse 

levantamento de peso excessivo podem causar lesões do sistema 

musculoesquelético e alterações de outros sistemas do corpo humano, além das 

dificuldades que envolvem o movimento propriamente dito. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é o desenvolvimento da mecanização de um 

varal de roupas residencial comum, mantendo suas funcionalidades básicas, sua 

estrutura simplificada e leve, diminuindo a frequência de manutenção e mantendo 

um baixo custo de fabricação, visando também à facilidade de manuseio, 

principalmente para pessoas idosas e portadoras de alguma deficiência física. 

 

4. METODOLOGIA 

Levantamento bibliográfico sobre assuntos pertinentes a utilização de varal 

convencional, análise de resistência dos materiais necessários para a construção do 

varal convencional e mecânico, levantamento de problemas de manuseio de cargas 

pesadas e questões referentes ao custo final do produto. A partir destes pontos 

relevantes ao estudo, tornou-se possível a elaboração da mecanização do varal de 
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roupas residencial que apresentou resultados favoráveis nas questões relativas ao 

manuseio, construção e valor de fabricação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A principal ferramenta para o desenvolvimento do trabalho foi o SolidWorks. Com 

ele prevemos deformações excessivas e concentrações de tensões de Von Misses. 

Iniciou-se depois a construção do varal de roupas mecanizado, ainda não 

terminado. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

São promissores os resultados dos estudos, o mecanismo suporta e ergue uma 

carga de no máximo 30Kg.  
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