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RESUMO 

 

Neste trabalho de conclusão de curso será apresentado um dimensionamento 

estrutural, melhor método de soldagem e definido os melhores mecanismos 

mecânicos para uma estrutura metálica, a fim de receber futuramente uma 

automação da Máquina Corte e Vinco Rotativo. Neste trabalho serão mostrados os 

desenhos em três dimensões de como ficará a estrutura bem como os mecanismos 

mecânicos, e os cálculos da estrutura que se baseiam na teoria de resistência dos 

materiais. Todos esses dimensionamentos são necessários para que a estrutura não 

sofra danos e suporte as cargas aplicadas. 

Este trabalho não traz o projeto elétrico do manipulador e nem a parte a 

eletrônica. Por fim, mostram-se todos os resultados dos dimensionamentos, e a 

escolha de cada equipamento, dos métodos de junção dos materiais mostrando os 

resultados do dimensionamento e como o mesmo funcionará. 

 

 

Palavras – chave: Estrutura Metálica, Dimensionamento, Mecanismos 

Mecânico, Soldas. 
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ABSTRACT 

 

 

In this work of completion will be presented a structural design and mechanical 

set the best mechanisms for a metal structure in order to receive future automation of 

machine Rotary Cut and Crease. In this study are shown in the drawings three-

dimensional structure as will be well as mechanical mechanisms, and structure 

calculations that are based on the theory of strength of materials. All these sizing are 

necessary so that the structure does not suffer damage and support the applied 

loads. 

This work does not bring the electrical design of the manipulator nor the electronic 

part. Finally, if all show the results of sizing, and the choice of each equipment, 

methods of joining of materials showing the results of the sizing and how it works. 

 

 

 

Keywords - Keywords: Metal structure, sizing, mechanical mechanisms, weld. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde o inicio dos tempos pesquisados nota-se que o homem vem evoluindo 

constantemente, tentando melhorar seu meio de vida, diminuindo os esforços feitos 

por ele em executar diversas tarefas, reduzindo os acidentes e doenças por esforços 

repetitivos causados por trabalhos inadequados. 

A grande maioria dos processos de automação precisa de uma estrutura que 

os suportem seu local de trabalho, por exemplo, um braço robótico precisa de uma 

estrutura mecânica para sustentá-lo em seus movimentos. Dentre um dos 

importantes objetivos que uma estrutura metálica deve ter é não poder apresentar 

rupturas, fadiga, flambagem, deformação em qualquer das áreas, visto que numa 

estrutura são inaceitáveis, já que tais modos de colapso podem resultar em pesadas 

perdas materiais, financeiras e acima de tudo, vidas humanas. 

Tão importante como a estrutura a ser montada também deve - se sempre ter 

uma atenção especial aos processos de soldagem onde se caracteriza um método 

de união de peças que podem ser classificadas por dois grupos, soldagem por fusão 

e por pressão, cujas superfícies metálicas a serem unidas devem ter no mínimo uma 

estrutura semelhante e podendo ou não empregar adição de metal também com 

composição química parecidas, para concluir a união. Entre os vários processos de 

soldagem a escolha do método mais adequado deve levar em consideração alguns 

fatores muito importantes, entre eles, o material a ser soldado, o montante de 

investimento de capital disponível e o tempo necessário para realizar este processo. 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA  

 

 

Dimensionar uma estrutura metálica, para receber a automação da máquina 

Corte Vinco Rotativo, contendo dimensionamento de componentes estruturais, tipos 

de matérias a serem usadas, quantidades dos elementos e definir modo de 

soldagem que tenha melhor aceitação ao processo. 
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1.2 PROBLEMA 

 

 

Na máquina Corte Vinco Rotativo da empresa ADAMI, como fabricar uma 

estrutura metálica e seus mecanismos mecânicos para uma futura automação da 

contagem de caixas? 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

Na saída da máquina Corte Vinco da empresa ADAMI S/C, existe um sistema 

de contagem de caixas feito manualmente por três pessoas, que após iniciado o 

processo às caixas vem por uma esteira onde um funcionário as conta e monta os 

fardos de 10 caixas e outros dois retiram estes fardos contados e colocam numa 

segunda esteira para ser levado ao processo de embalagem. Neste percurso 

ocorrem alguns problemas. O primeiro problema é o tempo de contagem, pois 

consome um período de tempo muito grande atrasando a produção. Também ocorre 

que o funcionário tem que se movimentar diversas vezes num pequeno período de 

tempo, ocasionando diversos casos de lesão por esforço repetitivo, e por último a 

contagem de caixas tem que ser exata e isto não esta acontecendo, pois existe uma 

grande porcentagem de falha humana, neste processo, tanto por desatenção, 

cansaço, entre outros fatores. 

Partindo do princípio que esta modificação seja de suma importância para 

reduzir estes problemas descritos acima, precisa-se dimensionar toda parte 

estrutural para receber esta automação, definir o tipo de solda que será mais 

adequado e mudar o layout da máquina Corte e Vinco Rotativo, pois esta está a uma 

altura muito baixa em relação ao chão impossibilitando a automação. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

 

Desenvolver um dimensionamento estrutural, e definir seus mecanismos 

mecânicos para futuramente receber uma automação na contagem de caixas na 

máquina Corte Vinco Rotativo na cidade de Caçador – SC na empresa ADAMI S/A®. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Efetuar revisão bibliográfica do projeto de estruturas mecânicas; 

b) Verificar o sistema atual; 

c) Dimensionar uma estrutura metálica e seus componentes mecânicos; 

d) Apresentar e discutir os resultados encontrados. 

 

 

1.5  METODOLOGIA 

 

 

 Para o desenvolvimento do dimensionamento estrutural e das especificações 

dos mecanismos mecânicos da máquina contadora de caixas devem-se seguir 

alguns passos para total sucesso do propósito: 

 

a) Verificar o sistema atual de contagem manual na saída da máquina; 

b) Desenhar o projeto no SOLIDWORKS®; 

c) Dimensionar a estrutura; 

d) Especificar os rolamentos; 

e) Definir o melhor sistema de soldagem; 

f) Dimensionar os atuadores pneumáticos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capitulo será abordado estudos feitos por outros autores, estudos que 

compõe o melhor material a ser usada no dimensionamento de uma estrutura 

metálica, melhor meio para junção de materiais metálicos, a importância de se 

desenvolver um dimensionamento para solucionar possíveis problemas antes da 

fabricação da estrutura, sempre referenciando os autores. 

 
Os referenc iais  teór ico-metodológicos,  ou seja, os  
instrumentos lógico-categor ia is nos quais  se apóia para 
conduzir  o trabalho invest igat ivo e o rac iocín io. Trata -se de 
esc larecer as vár ias categor ias que serão ut i l izadas para dar  
conta dos fenômenos a serem abordados e expl icados. Muitas  
vezes essas categor ias integram algum paradigma teór ico 
específ ico, de modo expl íc i to. Outras vezes, trata -se de 
def in ir  bem as categor ias expl icat ivas de que se prec isa par a  
anal isar os fenômenos que são objetos de pesquisa 
(SEVERINO, 2007, web).  
 

 

 

2.1 USOS DE METAIS NA HISTÓRIA 

 

 

Os metais estão provavelmente mais junto da nossa cultura que a maioria de 

nós imaginamos, fabricação de produtos, construção civil, meios de transporte, 

recreação e comunicação, seguindo este raciocínio cada seguimento de nossas 

vidas é influenciado por uso de metais. Desde a pré-história o homem vem 

desenvolvendo habilidades para manipular metais e assim satisfazes seus anseios e 

necessidades. No decorrer dos séculos a civilização foi descobrindo estes materiais, 

separando por níveis, permitindo maior competitividade em guerras, melhor 

comodidade com tecnologia, seguindo isto até os dias de hoje. 

 
O desenvolvimento de muitas tecnologias que tornam nossa existência tão 
confortável tem estado intimamente associado com a acessibilidade a 
materiais adequados. Um avanço na compreensão de um tipo de material é 
freqüentemente o precursor da progressão escalonada de uma tecnologia. 
Por exemplo, os automóveis não teriam sido possíveis sem a 
disponibilidade de aço a baixo custo ou de algum outro substituto 
comparável. Em nossos tempos, dispositivos eletrônicos sofisticados 
dependem de componentes que são feitos a partir dos chamados materiais 
semicondutores (CALLIST, 1999, p.16). 
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2.1.1 Uso dos Metais 

 

 

Estima-se que o cobre foi achado por acaso, provavelmente algum ancestral 

humano, fez alguma fogueira de acampamento sob pedras que continham minério 

de cobre, e pela ação do calor gerado pela chama, derreteu o metal localizado no 

interior do sólido. Por algum tempo foi utilizado o cobre como material para 

fabricação de utensílios e armas, o problema que por ser um material muito mole 

logo teve que ser adicionado outras ligas para obter alguma resistência, como por 

exemplo, arsênico, composto tão venenoso que logo foi substituído por outros 

metais. Com o tempo foi descoberto que se misturar pequenas quantidades de 

estanho ao cobre teria um material com uma liga muito mais dura e mais útil do que 

o cobre puro, para fabricar utensílios usados em guerras, exemplo, espadas, 

utensílios para uso no lar como vasos, serras entre outros. (MAGALHÃES, 2012, 

web). 

 
Entre 3.000 e 2200 A.C – época contemporânea dos sumérios e do antigo 
império egípcio -, Idade do Bronze chegou para os povos neolíticos que 
ocupavam Creta e a Cyclades. Florescentes manufaturas de metal existiam 
em Creta por volta de 2500 A.C, nas cidades e na parte meridional do 
continente. A procura dos minérios, pelos testemunhos que os egípcios, por 
exemplo, nos puderam deixar, foi à causa de muitas expedições guerreiras 
e de inúmeras rotas comerciais que favoreceram as mais diversas trocas 
(DUCASSE, 1962). 

 

 

2�2 MATERIAIS ESTRUTURAIS 

 

 

Segundo o americano Morris Cohen (1987), cientista de materiais da 

Massachusetts Instituteof Technology (MIT), materiais são substâncias com 

propriedades que as tornam úteis na fabricação de máquinas, estruturas, ou 

produtos. Geralmente os materiais são classificados em três tipos: metálicos, 

cerâmicos e poliméricos podendo ser incorporado um novo grupo nesta 

classificação, denominado matérias compósitas, elevando este grupo a quatro tipos 

de materiais. 
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2.2.1 Materiais Metálicos 

 

 

Os materiais metálicos são normalmente combinações de elementos 

metálicos. Eles apresentam um grande número de elétrons livres, isto é, elétrons 

que não estão presos a um único átomo. Muitas das propriedades dos metais são 

atribuídas a estes elétrons. Por exemplo, os metais são excelentes condutores de 

eletricidade e calor e não são transparentes à luz. A superfície dos metais quando 

polida, reflete eficientemente a luz. Eles são resistentes, mas deformáveis, por isto 

são muito utilizados em aplicações estruturais. Entre os quatros grupos de materiais 

mencionados anteriormente, os materiais metálicos, e em particular os aços, 

ocupam um lugar de destaque devido à sua extensiva utilização (PADILHA, 2000). 

 

 

��2.2 Aços estruturais  

 

 

O aço é uma liga de natureza relativamente complexa e sua definição não é 

simples, visto que, a rigor, os aços comerciais não são ligas binárias. De fato, apesar 

dos seus principais elementos de liga serem o ferro e o carbono, eles contêm 

sempre outros elementos secundários, presentes devido aos processos de 

fabricação. Nestas condições, podemos definir o aço como sendo uma liga Ferro-

Carbono, contendo geralmente de 0,008% até aproximadamente 2,11% de carbono, 

além de certos elementos secundários (como  Silício,Manganês, Fósforo e Enxofre), 

presentes aos processos de fabricação(CHIAVERINI, 2002). 

 

 

2.2.3 Classificação dos aços 

 

 

Com a definição de aço proposta acima, existem certas diferenças entre os 

aços comuns e aços ligados que necessita ser exposto, como Fabio Domingos 

Pannoni (2012) expôs em seu projeto podemos classificar os aços em: 
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a) Aço-carbono: são ligas de Ferro-Carbono contendo geralmente de 0,008% 

até 2,11% de carbono,além de certos elementos residuais resultantes dos 

processos de fabricação;  

b) Aço-liga: são os aços carbono que contém outros elementos de liga, ou 

apresenta os elementos residuais em teores acima dos que são considerados 

normais.  

 

Os primeiros podem ser subdivididos em:  

a) Aços de baixo teor de carbono, com<0,3%, são aços que possuem grande 

ductilidade, bons para o trabalho mecânico e soldagem usados em 

(construção de pontes, edifícios, navios, caldeiras e peças de grandes 

dimensões em geral). Estes aços não são temperáveis;  

b) Aços de médio carbono, com 0,3 até 0,7%, são aços utilizados em 

engrenagens, bielas, etc..  São aços que, temperados e revestidos, atingem 

boa tenacidade e resistência;  

c) Aços de alto teor de carbono, com > 0,7%. São aços de elevada dureza e 

resistência após a têmpera, e são comumente utilizados em molas, 

engrenagens, componentes agrícolas, pequenas ferramentas sujeitos a 

desgastes.  

 

Os aços-liga, por sua vez, podem ser subdivididos em dois grupos:  

a) Aços de baixo teor de ligas, contendo menos de 8% de elementos de liga;  

b) Aços de alto teor de ligas, com elementos de liga acima de 8%.  

 

Os aços micro-ligados são especificados pela sua resistência mecânica, e 

não pela sua composição química. São desenvolvidos a partir dos aços de baixo 

carbono (como o ASTM A-36), com pequenas adições de Manganês (até 2%) e 

outros elementos em níveis muito pequenos. Estes aços apresentam maior 

resistência mecânica que os aços de baixo carbono idênticos, mantendo a 

ductilidade e a soldabilidade, e são destinados às estruturas onde a soldagem é um 

requisito importante (Carbono baixo), assim como a resistência. De modo geral, 

estes aços, proporcionam uma grande economia de material na estrutura, a um 

custo muito reduzido (CHIAVERINE, 2002). 
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Os aços micro-ligados, de alta resistência mecânica, são de grande 
utilidade toda vez que se deseja aumentar a resistência mecânica, 
permitindo um acréscimo da carga unitária da estrutura ou tornando 
possível uma diminuição proporcional da seção, ou seja, o emprego de 
seções mais leves. Melhorar a resistência à corrosão atmosférica, melhorar 
a sua resistência ao choque, aumentar o limite de fadiga e elevar a relação 
do limite de escoamento para o limite de resistência a tração, sem perda 
apreciável da ductibilidade (WALTER, 1982). 
 

No Organograma 1 temos uma simplificação da classificação dos metais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Organograma 1 – Simplificação da Classificação dos Metais 
Fonte: (PANNONI, 2012 adaptado) 
 

 

2.2.3.1 Aço Carbono 

 

 

Segundo Pfeil (1982) os aços carbono são os mais usados, por apresentar 

um preço melhor que outros aços. Para ter um material com uma resistência maior 
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aumenta-se o teor de carbono em sua composição, que por outro lado faz a 

ductibilidade do material diminuir. Esse é um dos motivos pela preferência de aços 

com baixo teor de carbono até o moderado, por permitirem soldas sem 

preocupações de trincas ocasionadas pela deformação no processo de soldagem. 

Abaixo podemos ver na tabela 1 a classificação dos aços com seus respectivos 

índices de carbono. 

 

 XeW_X � - Material em função do teor de carbono distinguem–se em quatro 

categorias 

CXYWxPZRX  WPZ VW CXZePao 

µ��¶� i����f� �g��· i · �g��¸ 

;������� �g�� ¸ · i · �g��¸ 

;¹��� i����f� �g��¸ · i · �g��¸ 

@�*� Carbono �g��¸ · i · �g�¸ 

º»¼½¾¿ ÀÁºÂÃÄÅ ÆÇÈÉ ÊËÊÌ½ÊËÊÍ 
 

 

2.2.3.2 Aços de Baixa Liga 

 

 

Para definir aços de baixa liga cita-se o mesmo autor do texto acima o 

Engenheiro Walter Pfeil (1982), que nos informa que estes aços, são aços carbono 

acrescidos de elementos de liga (cromo, colúmbio, cobre, manganês, molibdênio, 

fósforo, vanádio, zircônio), que fazem com que o material tenha uma resistência 

maior de carbono na ordem de 0,20%, através da modificação da microestrutura 

para grãos finos, possibilitando a soldagem sem preocupação. 

 

 

2.2.4 Tipos de Aços Estruturais, suas vantagens e desvantagens 

 

 

� �¬Î���� siderúrgica é a responsável pelo processo de redução, que é a 

transformação do minério de ferro em aço comercial. Aços estruturais são fabricados 

com diversas formas, como chapas, barras, perfis laminados, fios treliçados, todos 

direcionados para aplicação estruturais. São projetados para suportarem grandes 
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cargas e ter elevada tensão de escoamento, que faz com que evite a deformação 

plástica generalizada, deve ter elevada tenacidade para prevenir uma fratura rápida, 

também deve ter uma boa soldabilidade para que não ocorram alterações do 

material na junta soldada (FERRAZ, 2003). 

Os aços estruturais são empregados em larga escala em diversos setores: 

fabricação de máquinas, construção civil, equipamentos de transporte entre outros, 

são utilizados por apresentarem um baixo custo, alta resistência mecânica, 

soldabilidade e pela sua deformabilidade (CHIAVERINI, 1986). 

 Segundo artigo tirado da REVISTA TÉCHNE (1999) as vantagem do uso de 

aços em estruturas ficam por contada:  

 

�� Rapidez na execução da estrutura; 

b. Possibilidade de montagem e desmontagem da estrutura, permitindo a 

reutilização do material em outra obra; 

c. Tecnologia limpa torna possível a execução de ampliação e reformas sem 

perturbar os usuários; 

d. Menor peso e volume da estrutura; 

e. Trata-se de um sistema estrutural de precisão, que possibilitam juntas e 

folgas milimétricas; 

f. Garantia de qualidade do material por se tratar de um produto industrializado; 

g. Diminuição de desperdícios; 

 

E as desvantagens;  

a. Pagamento imediato no momento da compra, mesmo com algumas 

siderúrgicas vem tentando resolver o problema com o parcelamento dos 

pagamentos; 

b. Exige cuidados com relação à composição dos materiais para impedir 

agressões químicas; 

c. Falta de fornecedores nacionais de perfis laminados; 

d. Preço elevado analisando de forma natural. 
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2.2.4.1 Chapas 

 

 

Na fabricação das chapas, conforme é apresentado no trabalho realizado por 

alunos do curso Técnico em mecânica industrial pelo CEFET – BA - 2012 usa-se um 

processo de laminação, predeterminando uma largura não menos que 500 mm e 

comprimento podendo variar, geralmente enrolados em bobinas para melhor 

transporte. Após laminados e retirados algumas sobras mais espessas, estas 

chapas podem ser cortadas no comprimento desejado, e dobradas a frio, formando 

perfis de chapa. Geralmente usa-se uma dobradeira industrial para este processo, 

onde é facilmente possível atingir os 90 graus para formar o perfil dobrado. Abaixo 

na figura 1 é mostrado detalhes de uma dobradeira hidráulica muito usada em 

dobras de chapas. 

  

 
Figura 1 – Dobradeira Hidráulica 
Fonte: (RUAPIRATININGA, 2012, web) 
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2.2.4.2. Perfil Soldados 

 

  

Perfil soldado geralmente é fabricado usando chapas de aço estrutural, 

chapas estas passadas por um processo de laminação, que seguem para serem 

unidas entre si por um meio de soldagem sendo estas soldas com eletrodo 

revestido, arco submerso ou algum outro processo de soldagem. Com esta técnica 

podem resultar diversos tipos de perfis, tipo I, quadrado, retangular.  (PFEIL, 1982). 

Conforme a figura 2 alguns tipos de perfil soldados. 

 
Figura 2 – Perfil Soldados 
Fonte: (PFEIL, 1982) 
 
 
 
2.2.4.3 Perfis Formados a Frio 

 

 

Perfis formados a frio, são utilizados em grande escala em estruturas 

metálicas leves, são de fácil transporte, ótima fusão tanto por processos de solda, 

como por fixação por parafusos ou rebites, e são fabricados para uma aplicação 

especifica com as dimensões desejadas. São chapas finas, geralmente leves e 

possuem resistência e ductibilidade adequadas ao uso em estruturas. Neste 

processo de fabricação geralmente resulta em perfil tipo U usado muito em treliças. 

(PFEIL, 1982). 
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2.2.4.4 Perfis Laminados 

 

 

Estes perfis são fabricados a quente, nas usinas siderúrgicas e são muito 

recomendados para fabricação de máquina e também para grandes estruturas de 

edificações. Como os perfis formados a frio também possuem ótima qualidade a 

soldagem, apenas não sendo aconselhável usar rebites ou parafusos para sua 

fixação, pois estes materiais têm uma espessura e peso maior, temos como 

exemplos, Viga U, Viga I, tubos, Perfil Redondo, perfil quadrado, conforme vemos na 

figura 3 (VALDIR, 2012). 

 

 
Figura 3 – Tipos de Perfis  
Fonte: (PFEIL, 1982) 
 

 

2.2.5 Propriedades Mecânicas Dos Materiais 

 

 

Para serem determinadas as características mecânicas dos materiais são 

realizados em laboratório diversos ensaios com amostras do material, que são 

chamados de corpos de prova aonde é feito um gabarito com material igual a ser 

usado no teste. 

 

Com uma indústria moderna cada vez mais competitiva, o conhecimento 
das matérias primas tornou-se um fator de grande relevância para os 
projetos mecânicos. Usar o material adequado para a fabricação de um 
componente, garante não apenas que o mesmo estará dimensionado e não 
falhará, mas também que o projeto poderá ser realizado utilizando-se um 
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material que proporciona reduções de custos para a fabricação, tornando o 
item mais competitivo no mercado (OLIVEIRA, 2010, web). 

 

2�2.5.1 Ductibilidade 

 

 

Ductibilidade é a capacidade de um material deformar-se antes que ocorra o 

rompimento, que podem ser observados por meio de medições por alongamento, ou 

da estricção, ou seja, redução na área da secção transversal do corpo. Quando mais 

dúcteis os aços, maiores será sua redução de área antes da ruptura e quando 

sujeitos a grandes tensões, sofrem deformações plásticas capazes de redistribuir as 

tensões A figura 4 mostra o diagrama de tensão e deformação (PIGNATTA E SILVA; 

FRUCHTENGARTEN, 2009, web). 

 σR  Tensão de ruptura, local aonde o material quebra; 

 σe Tensão de escoamento, é a capacidade de o material deformar antes de 

romper. 

 ε Deformação do material é quanto o material se deforma antes das tensões 
de ruptura e escoamento. 

 

  

Figura 4 – Diagrama Tensão X Deformação Característico dos Materiais Dúcteis 
Fonte: (PINTO, 2002) 
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2.2.5.2 Fragilidade 

 

 

A fragilidade que ocorrem nos aços é causada por inúmeros fatores, tanto 

como baixa temperatura do meio externo, efeitos térmicos locais causados por 

processo de soldagem, efeito de encruamento etc. Materiais frágeis podem se 

romper bruscamente sem aviso prévio, como vemos no diagrama abaixo, onde, o 

material recebe uma tensão, deformando-se por um período, rompendo-se sem 

aviso(PFEIL, 1982). 

σu: tensão última (máxima tensão que se atinge) 

σR: tensão de ruptura (tensão que, se atingida, provoca a ruptura do material) 

εR: deformação de ruptura (deformação 

  
Figura 5 – Diagrama de Tensão Deformação Característica dos Materiais Frágeis 
Fonte: (PINTO, 2002) 
 

 

2.2.5.3 Tenacidade, elasticidade e plasticidade 

 

 

Estes três conceitos são muito comuns nas propriedades mecânicas dos 

aços, e pode ser fácil se confundir por possuírem conceitos parecidos. É muito 

comum observar a propriedade de tenacidade, que tem capacidade de se deformar 

e achar que esta falando da elasticidade que também tem esta capacidade.  

Segundo Chiaverini (1986) e Pfeil (1982), tenacidade define-se como “a 

capacidade de um material deformar-se plasticamente e absorver esta energia por 
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unidade de volume até sua ruptura”. Fatores importantes para definir esta 

propriedade é a forma geométrica do corpo a ser posto em prova, bem como a 

maneira que a carga é aplicada. 

Já elasticidade de um material é a sua capacidade de voltar à forma original 

em um ciclo de trabalho onde o material se deforma e volta a forma original várias 

vezes, conforme figura 6 e  pode deformar-se por conseqüência de calor, frio, entre 

outros. A deformação elástica é reversível, ou seja, desaparece quando a fonte de 

energia ou tensão é removida, e é conseqüência da movimentação dos átomos 

constituintes da rede cristalina do material (PIGNATTA E SILVA; 

FRUCHTENGARTEN, 2009, web). 

Ü������ ������ �������� �� ���� �� ÝÞß�à�áâ ������-se plasticidade como a 

deformação provocada por tensão igual ou superior ao limite de escoamento. Neste 

tipo de deformação, ocorre uma mudança na estrutura interna do metal, resultando 

em um deslocamento relativo entre os átomos do metal (ao contrário da deformação 

elástica), resultando em deformações residuais, onde o material depois de 

deformado não volta ao estado inicial (TECNOFIX PARAFUSOS, 2012, web).  

 

 

2.2.5.4 Dureza 

  

 

Para definir dureza, não se pode seguir um único referencial, pois cada área 

classifica-a de acordo com seu emprego. Para um engenheiro mecânico, por 

exemplo, a dureza é definida como sendo a resistência à penetração de um material 

duro no outro, já o metalurgista, conceitua dureza sendo a resistência à deformação 

plástica permanente, assim podemos ver a diferença entre as áreas (SOUZA, 1982). 

 

 

2.2.4.5 Fadiga 

 

 

Pfeil (1982) define fadiga com um processo que acontece por esforços 

repetitivos, onde a tensão de ruptura é menor do que as obtidas em ensaios 

estáticos. A fadiga é conhecida como um fenômeno que acontece quando um corpo 
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sobre uma tensão de uma máquina ou estrutura começa a falhar sob a ação de uma 

tensão inferior a sua resistência estática (CHIAVERINI, 1986). 

Do número total de falhas, as provocadas por fadiga perfazem de 50% a 90%, 

sendo na maioria das vezes falhas que ocorrem de forma inesperada, 

repentinamente, portanto bastante perigosas (COLIN, 2006, p. 2). 

 

 

2.2.5.6 Efeito da temperatura 

 

 

Altas temperaturas modificam propriedades físicas dos aços, o limite de 

escoamento do material é eliminado com temperaturas acima de 100 C. Também 

temperaturas muitos baixas dificultam a soldagem de certos materiais, um exemplo 

ferro fundido, que se soldar a temperatura baixa não terá resistência alguma, 

rompendo-se no primeiro impacto (PFEIL, 1982). 

Na figura 6 podemos ver a variação do módulo de elasticidade e resistência à 

temperatura acima de 100 C. 

 
Figura 7 – Variação do Módulo de Elasticidade e Resistência com a Temperatura 
Fonte: (PFEIL, 1982) 
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2.2.5.7 Corrosão 

 

 

A corrosão consiste na deterioração dos materiais pela ação química, 

eletroquímica ou eletrolítica do meio, aliada ou não a esforços mecânicos. É 

necessário que ao ser feita a escolha de determinados materiais, para a construção 

de equipamentos ou instalações, leve-se em conta a ação do meio, se vai ter 

contato direto com água ou agentes oxidantes, usar ligas galvanizadas ou inox, uma 

vez que estes precisam possuir propriedades resistentes à corrosão, além de 

apresentar propriedades mecânicas suficientes e características de fabricação 

adequadas. A corrosão pode incorrer sobre diversos tipos de materiais, sendo 

metálicos, como: ligas de cobre e aços; ou não metálicos: concreto, borracha, 

madeira ou polímeros orgânicos (MEDINA, 1998). 

Caso não seja possível a utilização de materiais que não oxidam, deve-se 

fazer um tratamento às peças usadas, como pinturas, ou galvanização, que é um  

processo eletrolítico que consiste em revestir superfícies de peças metálicas com 

outros metais, mais nobres. Este processo usa a corrente elétrica, sendo chamado 

de “eletrólise” (SCHELLE, 1998).  

 

 

2.2.6 Tensão 

 

 

à ��¬Î����¬���� ¬��ã���� �� �¬ ¬������� ������� � ������� ����� ���

deformação e força aplicada a este material. A carga pode ser aplicada por tração, 

compressão, cisalhamento e torção. Para calcularmos a tensão de algum material 

aplicamos à fórmula a seguinte relação, força por unidade de área, como mostra a 

equação1. 

 

ç

Á
                                                                                                       (1) 

. 

A tensão pode tender a comprimir uma peça, causando o aumento da sua 

seção transversal, que chamamos de tensão de compressão, outra tensão 
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conhecida é a tração, onde as características são contrárias a compressão, a peça 

tende a tracionar, o que faz com que ela aumente o comprimento. 

 A Figura 8 mostra a tensão normal atuando em uma peça. 

 

 
Figura 8 – Tensão Normal Atuante em uma Peça 
Fonte: (PINTO, 2002) 
 

 

2.2.6.1 Tensão de cisalhamento  

 

 

Para Pinto (2002), a tensão de cisalhamento surge através de forças que 

agem paralelamente à seção.  Sua representação é dada pela letra grega (τ). São 

forças que acontecem em dois extremos de um determinado corpo, fazendo-o se 

romper. 

Um exemplo prático de um cisalhamento é visto em uma guilhotina de corte 

de chapas, onde, tem uma força aplicada em uma extremidade da chapa, e outra 

força na outra extremidade, concluindo com um corte na chapa. A figura 8 mostra a 

tensão cisalhante em um parafuso. 

 
Figura 9 – Tensão Cisalhante em um Parafuso 
Fonte: (PINTO, 2002) 
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 Abaixo a equação 2 mostra o método para calcular a tensão de cisalhamento. 

 

                                                                                                 (2) 

 

Onde: 

T= Tensão cisalhante (Pa) ; 

P = Força cortante (N); 

A= Área da seção do parafuso (m). 

 

 

2.2.6.2 Lei de Hooke 

 

 

Robert Hooke em 1678 criou a lei nomeada com seu nome, que é à base de 

funcionamento dos corpos em regime elástico, esta lei da física está relacionada à 

elasticidade dos corpos que também serve para calcular a deformação causada pela 

força que é exercida sobre um corpo, sendo que tal força é igual ao deslocamento 

da massa partindo do seu ponto de equilíbrio multiplicada pela constante da mola ou 

de tal corpo que virá a sofrer tal deformação. Em outras palavras, se a força dobra a 

deformação dobra também, se a força aumenta três vezes a deformação por sua 

vez também aumenta a mesma quantidade de vezes (CAVALCANTI, 2012). 

 

δ=                                                                                                      (3) 

 

Onde: 

δ= alongamento total da barra (m); 

P = força que atua na barra (N); 

l = comprimento da barra (m); 

A = área da seção transversal da barra (m); 

E = módulo de elasticidade da barra (N/m). 
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2.2.7 Preparação do Material para Fabricação 

 

 

Antes de começar a fabricação de uma estrutura metálica deve-se sempre ter 

uma preparação primária, neste processo dificilmente compra-se a estrutura pronta, 

sem necessidade de alguma modificação.  

Corte: quanto se necessita fazer a fabricação de alguma estrutura, requer-se 

cortes nas dimensões requeridas, mediante processo de corte, mecânico, 

guilhotinas, ou referente à corte térmico, maçarico, plasma, observando as 

exigências de corte por meio térmico e aplainamento de bordas da NBR-8800/1986 

(ABNT, 2005). 

Segundo a Associação Brasileira de Construção Metálica, devem-se ter 

alguns cuidados na preparação do material: 

Limpeza: todas as peças que devem ser preparadas antes de começar o 

processo de montagem devem-se fazer uma limpeza com produtos específicos, para 

tirar possíveis focos de poeira, graxas que podem dar porosidade na hora de soldar. 

Pintura: é pouco viável ao adquirir material metálico para fabricar uma 

estrutura, solicitar estas peças pintadas de fábrica, pois haverá cortes, esmerilhação, 

soldas, e outros tipos de produção que irá danificar esta pintura. O aconselhável é 

ser feito todo procedimento necessário e após isto pintar a estrutura fabricada.  

 

 

2.3 JUNÇÕES DE MATERIAIS 

 

 

Quando queremos construir uma máquina, é muito comum a necessidade de 

se unir as peças como chapas, estruturas, perfis. Qualquer fabricação por mais 

simples que possa ser, exige a união de peças. Para que isso aconteça à 

necessidade de elementos próprios, chamados elementos de fixação. 

Para projetar um conjunto mecânico é preciso escolher o elemento de fixação 

que melhor se adapte a situação. Elementos de fixação mal dimensionados ou mal 

escolhidos podem comprometer totalmente a estrutura de uma máquina. Existem 

dois tipos de elementos de fixação. 
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a) União tipo móvel – é um tipo de união feito que permite a montagem e 

desmontagem das peças sem causar danos, parafusos, pinos etc.; 

b) União tipo permanente – é um tipo de união onde é feito para sempre, que se 

necessário a desmontagem pode danificar a peça, neste grupo se inclui os 

rebites, processos de soldagem (CRUZ, 2012web). 

 

 

2.3.1 Junção por Soldagem 

 

 

A soldagem é sem dúvida nenhuma o modo mais barato, importante e versátil 

de união entre os materiais após os anos 30, quando ainda se utilizava rebites. Sua 

importância caracteriza-se pelo fato de unir os metais comerciais, de ser aplicado em 

qualquer local, por propiciar flexibilidade de projeto, reduzir custo de produção e 

fabricação e pela facilidade em ser utilizado em recuperação e manutenção de 

manufaturados. O campo de aplicação de soldagem é praticamente irrestrito. Assim 

sendo, sua aplicação pode variar desde a viabilização de uma cadeira com armação 

metálica, até as naves espaciais mais sofisticadas, que seriam inviáveis sem o 

conhecimento da soldagem. Soldas são um processo manual ou mecânico que se 

utiliza ou não do calor e da pressão, ou das duas, que recorre à combinação de 

ambas usando temperatura. Através da solda é possível unir, revestir ou refazer 

peças alterando ou não suas características originais (SENAI/PR, 2001). 

Soldagem é união de materiais na zona de soldagem mediante o emprego 
de calor e/ou força com ou sem material de adição, pode ser facilitada 
através a utilização de materiais auxiliares, gases de proteção, pós ou 
pastas de soldagem. A energia necessária para a soldagem é fornecida 
externamente sendo uma ligação permanente, a qual não pode ser 
dissolvida por um meio não destrutivo (LENZI, 1975). 
 

Material de adição são produtos adicionados a solda, geralmente feitos do 

mesmo material que está sendo soldado, formando junto com o material de base o 

cordão de solda e zona afetada termicamente é a região onde o metal de base não 

foi fundido, porém suas características e propriedades mecânicas foram alteradas 

devido ao calor gerado pela solda (FIGUEIREDO, 2005, web).  
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2.3.1.1 Vantagens e desvantagens do processo 

 

 

Algumas das vantagens que podem ser citadas em processos de soldagem 

são juntas de integridade e eficiência elevada, grande variedade de processos, 

podendo ser variado levando em consideração o ambiente, material a ser soldado, 

pode ser feito tanto manualmente como automaticamente, em alguns casos, pode 

ser portátil, quando é bem operado as junções ficam isentas de vazamentos, custo 

acessível na maioria das vezes, juntas não apresentam um problemas de perda de 

aperto igual outros processos de junção. 

As desvantagens encontradas é que não podemos desmontar, em caso de 

solda somente se cortar o material para separá-los, geralmente afeta a 

microestrutura e propriedades das partes, pode causar distorções e tensões 

residuais, necessita habilidade do operador para ficar com qualidade, caso contrário 

pode haver falhas que resultem em acidentes, ou prejuízos enormes (D’AVILA ,  

2011, WEB).  

 

 

2.3.1.2 TIG 

 

 

TIG é o processo de soldagem ao arco elétrico com uma proteção de gás 

inerte, geralmente Argônio para proteção da poça de fusão, que utiliza eletrodo de 

tungstênio. TIG é uma abreviação de Tungsten Inert Gás (gás inerte tungstênio), em 

que uma ‘’agulha’’ de tungstênio, material de que é feito o eletrodo, e o gás inerte 

não pode reagir com outros materiais (SENAI/PR, 2001). Neste processo de solda 

permite-se soldar ou não com o material de adição, se necessário a adição, usa-se 

material igual ao exemplo, se vai soldar uma chapa de inoxidável usa-se uma vareta 

do mesmo material ‘’inox’’ para adicionar a fusão. 
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Figura 10 - Processo Soldagem TIG 
Fonte: (SENAI, 2001, p. 5) 
 

O processo TIG é utilizado na soldagem de todos os tipos de juntas e chapas 

principalmente as de espessura menor que 10 mm tendo como vantagens  cordões  

de  solda  de  alta qualidade,  sem  escória  e  sem  respingos  e  pode  ser  

empregado  em  todas  as posições e tipos de juntas. Em razão de admitir um 

controle preciso de entrega térmica, a soldagem TIG é a mais adequada para unir 

metais de pequena espessura, para fazer cordões em componentes sensíveis ao 

calor, para trabalhos de manutenção e também para soldar pontos em chapas finas, 

em contra partida tem sua desvantagem de ser somente realizado em local coberto 

ou protegido; se utilizada no campo, à soldagem TIG sofre a influência da circulação 

de ar no local e a proteção fornecida pelo gás inerte é prejudicada; outra 

desvantagem é que na soldagem de chapas grossas sua produtividade é baixa 

(SENAI/PR, 2001, p. 49). 

 

 

2.3.1.3 Solda com eletrodo revestido 

 

 

Como na solda TIG, também é um processo gerado por arco elétrico, onde 

neste método de soldagem obrigatoriamente se usa a vareta de adição que 
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basicamente é uma vareta metálica, revestida ou não, preparada para servir como 

material de deposição no processo. 

Segundo Cleber Fortes (2004) engenheiro Metalúrgico da ESAB, processo 

manual de soldagem por arco elétrico, é o mais largamente empregado dos vários 

processos de soldagem. A soldagem é realizada com o calor de um arco elétrico 

mantido entre a extremidade de um eletrodo metálico revestido e a peça de trabalho 

(veja a Figura 11). O calor produzido pelo arco funde o metal de base, a alma do 

eletrodo e o revestimento. Quando as gotas de metal fundido são transferidas 

através do arco para a poça de fusão, são protegidas da atmosfera pelos gases 

produzidos durante a decomposição do revestimento. A escória líquida flutua em 

direção à superfície da poça de fusão, onde protege o metal de solda da atmosfera 

durante a solidificação. Outras funções do revestimento são proporcionar 

estabilidade ao arco e controlar a forma do cordão de solda. 

 

 
Figura 11 –  Soldagem a Arco Elétrico com eletrodo Revest ido  
Fonte:  (FORTES, 2012)  
 

 

2.3.1.4 Solda MIG/MAG 

 

 

Segundo Cleber Fortes (2004) na soldagem ao arco elétrico com gás de 

proteção (GMAW – Gas Metal ArcWelding), também conhecida como soldagem 

MIG/MAG (MIG – Metal InertGas e MAG – Metal Active Gas), um arco elétrico é 

estabelecido entre a peça e um consumível na forma de arame. O arco funde 

continuamente o arame à medida que este é alimentado à poça de fusão. O metal 
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de solda é protegido da atmosfera pelo fluxo de um gás (ou mistura de gases) inerte 

ou ativo. A Figura 14 mostra esse processo. 

O processo de soldagem MIG/MAG proporciona muitas vantagens na 
soldagem manual e automática dos metais para aplicações de alta e baixa 
produção. Suas vantagens combinadas quando comparado ao eletrodo 
revestido, arco submerso e TIG são: a soldagem pode ser executada em 
todas as posições; não há necessidade de remoção de escória; alta taxa de 
deposição do metal de solda; tempo total de execução de soldas de cerca 
da metade do tempo se comparado ao eletrodo revestido; altas velocidades 
de soldagem; menos distorção das peças; largas aberturas preenchidas ou 
amanteigadas facilmente, tornando certos tipos de soldagem de reparo mais 
eficientes; não há perdas de pontas como no eletrodo revestido (FORTES, 
2007). 

 

 
Figura 12 – Processo Básico de Soldagem MIG/MAG 
Fonte: (FORTES, 2012) 
 

 

2.3.2 Junção por Parafusos 

 

 

Os parafusos são usados como elementos de união entre partes de estruturas 

em aço. Foram empregados com o intuito de substituir as ligações com rebites que 

foram usadas no Brasil ate 1969, sua aplicação é bastante útil em estruturas que 

necessitam desmontagens freqüentes, assim sem necessidades de fazer cortes 

para futuras desmontagens (DIAS, 1998). 
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Figura 13 – Parafuso 
Fonte: (DIAS, 1998) 
 
 

Segundo Bellei (2006) as vantagens do uso deste meio são: 

a) Rapidez nas ligações de campo; 

b) Economia em relação ao consumo de energia; 

c) Não necessita de mão de obra extremamente qualificada para execução da 

montagem; 

d) Melhor resposta as tensões de fadiga. 

 

Bellei (2006) também cita algumas das principais desvantagens do seu uso: 

a) Necessidade de verificação de área líquida e esmagamento das peças; 

b) Necessidade de previsão antecipada para evitar a falta de parafusos na 

obra em alguns casos; 

c) Necessidade de pré-montagem da peça para a união perfeita na obra. 

 

 

2.3.3 Junção por rebites  

 

De acordo com a apostila do SENAI BA de 2008, junção por rebites são 

junções onde o elemento de fixação se deforma plasticamente, prendendo duas ou 

mais peças, geralmente chapas metálicas, e sua aplicação é interessante pelo fato 

de poder se aplicar a junção do material tendo acesso a somente um dos lados. 

Antes da rebitagem as peças devem ser montadas em uma posição relativa exata 

para furação e colocação do rebite. 
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Para adquirir os rebites adequados ao seu trabalho, é necessário que você 

conheça suas especificações, ou seja: 

a) De que material é feito; 

b) O tipo de sua cabeça; 

c) O diâmetro do seu corpo; 

d) O seu comprimento útil. 

Abaixo tem uma figura que mostra os tipos de rebites com seu emprego. 

 
Quadro 1 : Tabela Rebites 

Fonte: Gaspar 2010 

 

 

2.4 Transmissões Mecânicas 

 

 

A transmissão mecânica é um mecanismo encarregado de transmitir potência 

entre dois ou mais elementos dentro de uma máquina. As transmissões são 
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realizadas através de elementos rotantes, pois ocupa muito menos espaço que 

aquela por traslação (PROVENZA,1982). 

Uma transmissão mecânica é uma forma de trocar energia mecânica. Sua 

função emprega o movimento de corpos sólidos, como das engrenagens e as 

corrêas de transmissão. Em qualquer tipo de transmissão, é inevitável a perda de 

potência que ocorre nas engrenagens, mancais, polias, correntes, rodas de atrito, 

originada pelo atrito entre as superfícies, agitação do óleo lubrificante, 

escorregamento entre correia e polia. 

A transmissão mecânica é muito utilizada na vida diária, associam-se 

habitualmente as transmissões com o automóvel. No entanto, as transmissões 

empregam-se em uma grande variedade de aplicações, algumas delas 

estacionárias. As transmissões primitivas compreendem, por exemplo, redutores e 

engrenagens em ângulo reto em moinhos de vento ou água e máquinas de vapor, 

especialmente para tarefas de bombeio ou elevação (PROVENZA, 1982). 

 Ý����¬���ä�� ��������¬������ ��� �å����� å�� �æ¬ ��¬� �ntrada a 

rotação de um eixo, gerando uma saída de menor velocidade e com maior torque, 

desprezando as perdas, a potência é mantida constante. Exemplos de transmissões 

transformadoras são as engrenagens e as polias (BURATO, 2003). 

A função das transmissões conversoras é realizar a conversão de movimento 

de rotação em movimento de translação. O sistema de pinhão-cremalheira é a 

principal forma de posicionamento quando se tem um curso muito longo, devido sua 

inércia ser menor que a inércia dos fusos de esferas recirculantes (BURATO, 2003). 

 

 

2.4.1 Polias 

 

 

Provavelmente uma das primeiras formas de transmissão mecânica utilizada 

foi as polias.Formado por duas rodas, com um canal ao longo de sua circunferência 

externa, por onde passa uma correia fechada, unindo duas rodas. No centro se tem 

um furo por onde se acopla um eixo, de maneira com que as rodas possam girar 

livremente, sendo que a rotação de uma, faz rotacionar a outra (PAZIS, 2002). 

Polia é uma peça mecânica muito comum a diversas máquinas, utilizada para 

transferir força e movimento. Uma polia é constituída por uma roda de material 
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rígido, normalmente metal, mas outra hora comum em madeira, lisa ou sulcada em 

sua periferia. Acionada por uma correia, corda, corrente metálica, a polia gira em um 

eixo, transferindo movimento e energia a outro objeto, são peças cilíndricas 

movimentadas que fazem parte das chamadas máquinas de elevação e transporte. 

As polias são importantes porque possuem diferentes freqüências de rotação. 

Apesar dos motores elétricos terem uma freqüência de rotação fixa, as máquinas 

que são acionadas por eles necessitam dessa rotação de movimento que as polias 

fazem (NIEMANN, 1971, p.93). 

 Um funcionamento simples de uma polia é prender dois corpos e suspendem-

los unidos por um único fio inextensível e massa desprezível. Após liberarmos o 

sistema do repouso, pode-se deduzir alguns resultados. Considerando que o corpo 

A tem uma massa maior que B o movimento do corpo A será para baixo, e o mesmo 

acontecerá com B se sua massa for maior. 

 

 

2.4.1.1 Tipos de polias 

 

 

Os tipos de polias são determinados pela forma da superfície na qual a 

correia se assenta. 

POLIA PLANA: pode apresentar dois formatos na sua superfície de contato, 

além de conservar melhor a correia. 

POLIA TRAPEZOIDAL: tem esse nome devido que, a superfície na qual a 

correia se assenta apresenta a forma de trapézio. Devem ser providas de canaletas 

e são dimensionadas de acordo com o perfil padrão da correia utilizada. 

 

 

 

 

2.4.2 Correias 

 

 

 As correias são elementos de transmissão flexíveis utilizados para a 

transmissão de potência onde a distância entre os acoplamentos é muito grande 
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para a utilização de sistemas mecânicos. Dividem-se em dois grandes grupos: os 

que mantêm constante a velocidade entre o sistema motor e o sistema movido, e os 

de velocidade variável. 

 Segundo Pazos (2002, p.240) “Uma correia flexível, com dentes na sua 

superfície interna, pode ser movimentada por um par de engrenagens paralelas 

distantes”. 

A grande vantagem em se utilizar correias dentadas, é que não há perigo 

delas escorregarem, como acontecem com polias. 

 As correias caracterizam-se por sua construção extremamente simples, 

funcionamento silencioso e uma capacidade considerável de absorver choques 

elasticamente, e em seu grupo existem vários tipos, mais os três principais são as 

correias dentadas, correias V, correias planas (NIEMANN, 2002, p.89). 

As correias planas são utilizadas geralmente para transmitir força em 

máquinas grandes, é o modelo mais simples de correias. Trabalham com grandes 

unidades de força e rotações até (500 CV com 10.000 rpm). Necessitam de 

alinhamento preciso das polias para que o sistema não se desencaixe, pois não 

possui bordas que a mantenha em seu local em casos de desalinhamento, além de 

polias especiais com centralizadores. 

As correias dentadas são modelos utilizados geralmente nas indústrias 

automobilísticas e por motores de quatro tempos, onde não pode haver alteração na 

relação, o que ocasionaria falha nos tempos. 

As correias V são utilizadas por motores que nescessitavam girar mais de 

duas polias (as vezes quatro), são construídas com matéria mais resistente devido o 

maior esforço. Trabalhava com rotações entre 1.000 e 7.000 rpm. 

A relação de transmissão para a correia plana não deve ser maior que 06 e 

para a correia trapezoidal 10. 

 

 

 

2.4.3 Correntes 

 

 

As correntes transmitem força e movimento que fazem com que a rotação do 

eixo ocorra nos sentido horário e anti-horário. Uma das características são a relação 
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de transmissão constante e a possibilidade de acionar vários eixos a partir de uma 

única fonte motora.  

As características de baixo custo e facilidade de instalação e manutenção 

tornam os acionamentos por corrente de transmissão uma excelente alternativa para 

transmissão de energia rotacional. O rendimento das transmissões por correntes 

varia de 97 a 98%, e também não apresentam escorregamentos. Porém umas das 

desvantagens que as correntes apresentam é uma vida menor (devido ao desgaste 

nas articulações). Mas por outro lado, permitem maiores diâmetros e distâncias entre 

eixos (NIEMANN, 2002, p.89). 

O melhor exemplo que temos de acionamentos por correias, são os 

empregados nas motos, que em nosso país esta praticamente em todas, por seu 

baixo custo em comparação a outros meios, fácil manutenção e rapidez na troca se 

necessário, necessita uma boa lubrificação para se ter uma vida útil prolongada. 

Abaixo um exemplo de correias com suas características de diâmetro do 

rolete, passo da corrente, espaçamento dentre fileiras e sua largura. 

 

Figura 14 –  Estrutura de uma corrente  
Fonte:  (Perr in, 2007)  

 

��ç�è Engrenagens 

à �����¬� �� �����¬����� ����éê� �� ����������� �������� �¬ �¬ Î�� ��

rodas dentadas ao longo de suas circunferências externas. Os dentes de uma 
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engrenagem devem encaixar nos dentes da outra. Conforme uma gire, a outra 

também girará, mas em sentido contrário (PAZOS, 2002). 

Engrenagens são rodas com dentes padronizados que serve para transmitir 

movimento e força entre dois eixos, cuja finalidade é transmitir movimento sem 

deslizamento e potência, multiplicando os esforços com a finalidade de gerar 

trabalho. São usadas para variar o número de rotações e o sentido da rotação de um 

eixo para outro (PROVENZA, 1982). 

Para transmitir movimento uniforme e contínuo, as superfícies de contato da 

engrenagem devem ser cuidadosamente moldadas, de acordo com um perfil 

específico. Se a roda menor do par está no eixo motor, o trem de engrenagem atua 

de maneira a reduzir a velocidade e aumentar o torque; se a roda maior está no eixo 

motor, o trem atua como um acelerador da velocidade e redutor do torque. 

Os processos para fabricação de engrenagens são divididos em três grupos: 

usinagem, fundição e sem retirada de cavaco.  

Para a sua construção é necessário considerar uma série de dados. 

a) Número de dentes (Z) 

b) Diâmetro externo (de) 

c) Módulo (m) 

d) Diâmetro primitivo (dp) 

e) Diâmetro interno (di) 

f) Altura do dente (h) 

g) Altura da cabeça (a) 

h) Altura do pé do dente (b) 

i) Passo (p) 

 
Figura 16 : Especificações engrenagens 

Fonte: (PROVENZA, 1982). 
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2.4.5.1 Tipos de engrenagens 

 

 

Engrenagens cônicas são empregadas quando as árvores se cruzam; o 

ângulo de interseção e geralmente 90°, podendo ser menor ou maior. Os dentes das 

rodas cônicas tem um formato também cônico, o que dificulta a sua fabricação, 

diminui a precisão e requer uma montagem precisa para o funcionamento adequado. 

A engrenagem cônica e usada para mudar a rotação e a direção da força, em baixas 

velocidades (NIEMANN, 2002, p.87). 

Nas engrenagens retas os dentes são dispostos paralelamente entre si em 

relação ao eixo. É o tipo mais comum de engrenagem e o de mais baixo custo. É 

usada em transmissão que requer mudança de posição das engrenagem em 

serviço, pois é fácil de engatar. É mais empregada na transmissão de baixa rotação 

do que na de alta rotação, por causa do ruído que produz. 

As engrenagens hipóides são uma variedade de engrenagens que, ao 

contrário das cónicas, os seus eixos não se cruzam. São empregadas para transmitir 

movimento e cargas elevadas entre eixos que não se cruzam.  

“As engrenagens helicoidais são também utilizadas para eixos reversos para 

uma pequena distancia entre eixos, porém para cargas pequenas” (NIEMMAN, 

2002, p. 87). É usada em transmissão fixa de rotações elevadas por ser silenciosa 

devido a seus dentes estarem em componente axial de força que deve ser 

compensada por mancal ou rolamento. Serve para transmissão de eixos paralelos 

entre si e também para eixos que formam um ângulo qualquer entre si (normalmente 

60 ou 90°). 

Engrenagem cremalheira é uma barra provida de dentes, destinada a 

engrenar-se com uma roda dentada. Neste sistema, a cora tem um diâmetro infinito. 

Os dentes podem ser tanto retos quanto inclinados. Dimensiona- se a cremalheira 

semelhante as engrenagens cilindricas retas ou helicoidais. Dessa forma que 

transformamos o movimento rotacional em movimento de translação (BINI; 

RABELLO, 1975). 

Abaixo figuras de engrenagens, da direita pra esquerda, cônica, reta, 

cremalheira, helicoidais. 
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Figura 17 : Especificações engrenagens 

Fonte: (CUNHA,2005.)  

 

 

2.5 DESENHO TÉCNICO 

 

 

O desenho técnico é uma ferramenta de suma importância na execução de 

qualquer projeto de máquina, pois com ele você pode ter uma idéia de como vai ficar 

sua máquina antes de fabricar, descobrir possíveis falhas, que possam colocar em 

risco seu projeto. 

Não há na linguagem escrita ou falada uma capacidade de transmissão de 
informações tão rica e rigorosa como no desenho e, no caso particular das 
informações que tem a ver com diversos ramos da engenharia, a forma 
mais clara de transmitir informação reside no desenho técnico 
(MONTEIRO, 2005). 

   

Relação de algumas normas utilizadas no desenho técnico mecânico, 

fornecidas pela: ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

 

a) NBR 8403 Aplicação de linhas em desenhos técnicos; 

b) NBR 10067 Princípios gerais de representação em desenho técnico; 

c) NBR 8402 Execução de caráter para escrita em desenhos técnicos; 

d) NBR 10126 Contagem em desenhos técnicos; 

e) NBR 8196 Emprego de escala; 
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f) NBR 11534 Representação de engrenagens em desenho técnico; 

g) NBR 10582 Apresentação de folha para desenho técnico; 

h) NBR 11145 Representação de molas em desenho técnico; 

i) NBR 12298 Representação de área de corte por meio de hachuras em 

desenho técnico; 

j) NBR 8993 Representação de partes roscadas em desenho técnico; 

k) NBR 10647 Desenho técnico; 

l) NBR 10068 Folhas de desenho, layout e dimensões; 

m) NBR 12288 Representação simplificada de furo de centro em desenho 

técnico; 

n) NBR 7165 Símbolos gráficos de solda;  

o) NBR 14220-2 Mancais de deslizamento; 

p) NBR 1414611 Representação simplificada de estruturas metálicas; 

q) NBR 14957 Representação de recartilhado. 

 

 

2.5.1 SOLIDWORKS® 

 

 

Solidwork® sé um programa de CAD (Computer Added Design) 3D criado por 

volta de 1995, que é utilizado para todo o tipo de desenho em três dimensões. Este 

programa veio ajudar muito no desenho, visto que é possível criar uma figura muito 

semelhante ao produto final, pelo que é mais fácil detectar todo o tipo de lacunas na 

criação ou reprodução de uma determinada peça ou figura. O solidworks® é um 

programa que funciona em diversos sistemas operativos tais como o Windows e o 

Linux. É por isso um programa com bastante versatilidade, o que facilita bastante a 

sua utilização. Os clientes alvo deste programa são, portanto da área das 

engenharias, especialmente das áreas de mecânica e aeroespacial. O Solidworks® 

dispõe de uma enorme variedade de ferramentas que permitem e facilitam a 

construção dos objetos pretendidos (SOUZA, 2010). 
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2.6 ROLAMENTOS 

 

 

Um rolamento é um dispositivo que permite o movimento relativo controlado 

entre duas ou mais partes, seu uso é bem antigo datado por volta do ano 4000 A.C, 

ajudando civilizações a deslizar seus trenós. Sua utilidade é substituir a fricção de 

deslizamento entre duas superfícies por fricção de roladura. Compreendem os 

chamados corpos rolantes, como bolas, rodízios, etc a um sistema de normalização 

(BENISA ROLAMENTOS, 2012, web).  

O conceito por trás de um rolamento é bastante simples: as coisas rodam 
melhor do que deslizam. As rodas de seu carro são como grandes 
rolamentos. Se você tivesse algo como esquis no lugar das rodas, seu carro 
teria muito mais dificuldade em andar nas estradas. Isto porque quando as 
coisas deslizam o atrito entre elas causa uma força que tende a deixá-las 
mais lentas. Porém, se duas superfícies puderem girar uma sobre a outra, o 
atrito será muito menor. Os rolamentos reduzem o atrito através de rolo ou 
esferas de metal liso, que rolam sobre superfícies internas e externas 
igualmente lisas. Estas esferas ou rolos "sustentam" a carga, permitindo que 
o dispositivo gire suavemente (VS ROLAMENTOS, 2012, web).  

 

2.6.1 Tipos de rolamentos 

 

 

Para poder se escolher um modelo correto de rolamentos a ser usado em 

alguma máquina, torna-se necessário conhecer o tipo de trabalho que este 

rolamento ira executar. Quanto às solicitações, existem três tipos: radial, axial e 

combinada. 

A - Carga radial: é a carga que atua na direção dos raios do rolamento. 

B - Carga axial: é a carga que atua na direção do eixo longitudinal do 

rolamento. 

C - Carga combinada: Neste caso, as cargas radiais e axiais atuam 

simultaneamente no rolamento, originando uma suposta carga resultante, 

denominada equivalente. 

Rolamento de esferas: é o tipo mais comum existente, são encontrados em 

qualquer lugar. Podem suportar tanto cargas radiais como cargas axiais, e 

geralmente são usados onde a carga é relativamente pequena. Neste rolamento a 

carga é transmitida da pista externa para a esfera e da esfera para a pista interna. 
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Sendo uma esfera, o único contato com as pistas interna e externa é um ponto muito 

pequeno, o que propicia uma rotação muito suave. Porém, isto também significa que 

não existe muita área de contato que suporte a carga, de modo que se o rolamento 

sofrer sobrecarga, as esferas podem se deformarem ou serem esmagadas, 

destruindo o rolamento. 

Rolamentos de rolos: são rolamentos que são utilizados em serviços onde se 

necessita suportar uma carga radial maior, por exemplo, correias transportadoras. 

Nestes rolamentos, o elemento deslizante é um cilindro, de forma que o contato 

entre a pista interna e a externa não é um ponto, mas uma linha. Isso distribui a 

carga sobre uma área maior, permitindo que o rolamento suporte muito mais carga 

do que um rolamento de esferas.  

Rolamentos axiais de esferas: são geralmente aplicados onde se tem uma 

velocidade baixa, e pouca carga radial, exemplos comuns onde conseguimos 

visualizar estes rolamentos, são plataformas giratórias. 

Rolamentos de rolos cônicos: esses rolamentos podem suportar grandes 

cargas radiais e grandes cargas axiais. Os rolamentos de rolos cônicos são usados 

em eixos de rodas de carros, onde eles são normalmente montados em direções 

com faces opostas de modo que possam agüentar cargas axiais em ambas as 

direções (VS ROLAMENTOS, 2012, WEB).  

Abaixo temos os 4 tipos de rolamentos,seguem em ordem da direita para 

esquerda rolamentos de esferas, rolamentos de rolos, rolamentos axiais de esferas, 

e rolamentos de rolos cônicos:   

 

Figura 17– Rolamentos de esferas, rolamentos de rolos, rolamentos axiais de esferas e 
rolamentos de rolos cônicos.  
Fonte: (VS ROLAMENTOS, 2012, web) 
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2.6.2 Dimensionamento do rolamento 

 

 

Para dimensionar um rolamento, é importante definir inicialmente o tipo de 

solicitação ao qual estará submetido, se será carga estática ou dinâmica. Na carga 

estática, deverá encontrar-se parado ou em movimento reduzido menor que 10 

rotações por minutos. Na carga dinâmica, o rolamento se movimenta com 

velocidades maiores que 10 rotações por minutos  

Carga Estática Equivalente (Po) É uma suposta carga resultante, determinada 

em função das cargas axial e radial, que atuam simultaneamente no rolamento. 

Quando o rolamento for solicitado por uma carga radial ou axial isoladamente, esta 

será a carga equivalente. Na atuação simultânea das cargas axial e radial, a carga 

equivalente é determinada pela fórmula que se segue (ALMEIDA, 2008). 

 

          (2) 

Sendo: 

P0 = Carga estática equivalente (kN)  

X0 = Fator radial (Tabelado) 

Y0 = Fator axial ( Tabelado) 

 Fr = Carga radial (kN)  

Fa = Carga axial (kN)  

Segundo o professor João Wanderley Capacidade de Carga Dinâmica (C) é a 

carga sob a qual 90% de um lote de rolamentos alcança um milhão de rotações sem 

apresentar sinais de fadiga. A capacidade de carga dinâmica dos diversos tipos de 

rolamento é encontrada nas tabelas que compõem os catálogos.  A capacidade de 

carga dinâmica que deve ter o rolamento para suportar com segurança as cargas 

aplicadas é determinada por: 

 (3) 

Sendo: 

C = Capacidade de carga dinâmica (kN); 

Fn =  Fator de rotação ; 

Fl =  Fator de esforços dinâmicos.  

Ft = Fator de temperatura 
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Para dimensionamento pode-se usar também software específicos para este fim, 

softwares estes fornecidos gratuitamente por vendedores de rolamentos, por 

exemplo, Schaeffler Brasil®. A vida útil do rolamento compreende o período no qual 

ele desempenha corretamente a sua função. A vida útil termina quando ocorre o 

desgaste causado pela fadiga do material (Andrade 2010). 

 

 

2.7 ATUADORES PNEUMÁTICOS 

 

 

Atuadores pneumáticos são um meio de gerar uma força numa extremidade a 

partir de um gás aplicado sob pressão, em outra extremidade do cilindro. Um cilindro 

pneumático básico é composto de uma câmera cilíndrica com pistão móvel e de 

entradas e saídas de ar ou outros gases usados no sistema. Quando o ar 

comprimido, ou o outro gás é pressionado na parte traseira do pistão móvel, esta 

parte do pistão fica sob pressão empurrando o pistão móvel para frente, transferindo 

a força para a ponta da haste do atuador. 

Por volta dos anos 40 quando a pneumática começou a ser usada nas 

indústrias, os cilindros pneumáticos eram excessivamente robustos, e pesados, pois 

sua fabricação seguia o modelos dos cilindros hidráulicos, usando tirantes, 

cabeçotes reforçados, espessuras superdimensionadas. Com o tempo foi se 

substituindo componentes por outros mais leves, como latão e alumínio, foi retirado 

os tirantes. O quadro 1 abaixo representa um resumo dos principais tipos de 

cilindros (BOLLMANN, 1997).  
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i?=?K<N(J <- @q@(

SIMPLES

<� �l���� � k�,*� N�*��f� .�� l��� �� .�� :��o�

externa
<� l�l���f� � k�,*�

<� l�l���f�

i?=?K<N(J <- @që( 

DUPLA

i�l k�,*� J�l.��,

<�.��

J�l k�,*� <� /���

<� /�f*� ì �� *���í

îïðñòó 2 – Resumos dos principais tipos de cilindros 
Fonte: (BOLLMANN, 1997) 
 

2.7.1 Cilindros de ação simples 

 

 

Ü������ Prof. Ricardo Adriano dos Santos cilindros de ação simples, ou de 

simples efeito, são aqueles em que o movimento de avanço da sua haste se realiza 

pela ação do ar comprimido. Na maioria dos casos, usa-se mais o movimento no 

avanço e o movimento de retorno sendo executado por mola, ou pela força feita na 

ponta da haste. O curso dos cilindros de simples ação está limitado ao comprimento 

da mola, por este motivo não são fabricados cilindros de simples ação com atuação 

por mola com mais de 100 mm. Este cilindro de simples ação consome menos ar 

que os de dupla ação, aproximadamente metade (WIKI IFSC, 2012, web). 

 

 

2.7.2 Cilindros de dupla ação 

 

 

Os cilindros de dupla ação ou duplo efeito são os atuadores lineares em que a 

pressão do ar atua nos dois sentidos, de movimento do embolo, tanto para avanço 

quanto para retorno, realizam trabalho recebendo ar comprimido em ambos os 

lados. Como no retorno estes cilindros não possuem molas para amortecimento, 
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quando são submetidos a cargas e velocidades elevadas, podem sofrem grandes 

impactos, especialmente entre o embolo e a tampas. 

Para evitar tais danos, antes de alcançar a posição final de curso um embolo 

de amortecimento interrompe o escape direto do ar, deixando somente uma 

pequena passagem geralmente regulável.Com o escape do ar restringindo, cria-se 

uma sob pressão que, para ser vencida absorve parte da energia o que resulta em 

perda de velocidade nos finais de curso (FRANÇA; PAIXÃO JÚNIOR, 2009, web). 

2.2 METODOLOGIA  

 

 

2.2.1 Verificar Sistema Atual 

 

 

à Î������� Î��ô��� ��é� ������ �¬ ô��õ� ����� ���ö �Î÷� ������� �� Î�������

de contagem de caixas na máquina Corte e Vinco Rotativo da empresa Adami S/A®. 

Averiguando o processo, foi constatado que havia a necessidade de automatizar a 

contagem de caixa, visto que este processo se utiliza funcionários que poderiam ser 

realocados em setores da fábrica com falta de mão de obra. Neste estudo serão 

levantados alguns pontos de como fazer esta estrutura metálica, será verificado o 

tempo de contagem, os erros, as reclamações de dores por conseqüência dos 

serviços executados. Para uma coleta de dados mais precisa, foram desenvolvidas 

duas tabelas para anotações dos parâmetros. 
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Tabela2 - Relatório de coleta empresa Adami S/A® -  

ø»ùÊ  úûÊ  ü»½Êý Ë¾

funcionários 

na máquina 

ü¾þÌ»

fardo 

ü¾þÌ»

ocioso 

ü»½Êý Ë¾

erros 

registrados 

ÿ¾R û�½ù»�

reclamações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SOUZA, 2012)  

 

 

Tabela 3 - Relatório coleta de dados referente a reclamações 

empresa Adami S/A®  

 

#RX  HPZX  !Wc_X`XOuP  r[xWUYuP para 
melhorar

º»¼½¾¿ ÀF����Å É�ÆÉÍ  
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2.2.2 Desenvolver o desenho no SolidWorks® 

 

 

A próxima etapa será desenhar a máquina, para isso serão coletados alguns 

dados como altura, largura e comprimento da esteira, tamanho das caixas, altura 

máxima, e espaço disponível no local para implementar a estrutura metálica., dados 

estes preenchidos na tabela 3. Todos os desenhos foram realizados através do 

programa SolidWorks®.  

Será desenhada uma parte da máquina já existente (Corte e Vinco Rotativo) 

que será modificado na etapa final do projeto, logo após foi desenhado toda 

estrutura metálica necessária para receber a automação e em seguida a esteira de 

transporte das caixas contadas. 

 

Tabela 4–  Dados da máquina corte e vinco rotativo  

 

@�*��� ìllí =������ ìllí i�l.��l�f*�ìllí 

;�����, @*���, 

;�����, F�*���, 

º»¼½¾¿ (ADAMI S/A, 2012) 

 

 

 

2.2.3 Dimensionamento da Estrutura Metálica 

 

 

Com os desenhos concluídos, deve-se direcionar para os dimensionamentos 

da estrutura.  O dimensionamento é um ponto importante a ser feito em uma 

estrutura metálica, pois através da tensão e da deformação, definirá o quanto a 

estrutura é resistente, através das especificações de cada material que constitui a 

estrutura.  Para realizar o dimensionamento, será levado em conta a estabilidade da 

estrutura, utilizando as equações universais de equilíbrio estático aqui mostrada 

equação 5. 

 

          (5) 
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As somas dos momentos são iguais a zero. 

 

Para ter uma idéia de qual seria a área mínima da seção, calculamos através 

da equação 6. 

 

           (6) 

 

Onde: 

A = Área Mínima (Cm) 

F = Força (kg/F) 

БADM= Tensão Admissível 

 

 Agora se deve direcionar para o cálculo da flambagem, que é a capacidade 

de suportar uma determinada carga sem sofrer uma mudança brusca em sua 

estrutura, verificando através da formula de Euler, como mostra a equação 7. 

 

           (7) 

 

 

Onde: 

Pcr = Carga de flambagem (kgf/cm2); 

E = Módulo de elasticidade longitudinal do material  (Pa);  

I= Menor dos momentos de inércia da secção (m4);  

L f= Comprimento de f lambagem da peça em (m);  

V= Fator de segurança ( sem unidade).  

  

 

2.2.4 Especificar Rolamentos  
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Verificando o processo existente e o projeto a ser instalado, sentiu-se a 

necessidade de usarem-se rolamentos para deslizamento das caixas contadas. Para 

isso será feito no local uma avaliação do peso do material a ser transportado e as 

condições de trabalho que o conjunto rolamento mancal teria que trabalhar como 

existência de umidade, temperaturas extremas, velocidades. 

Verificando estes dados foi estabelecido qual rolamento seria usado. 

 

 

2.2.5 Definir Melhor Sistema de Soldagem 

 

 

Ao verificar o melhor sistema de junção de materiais, adotou-se a soldagem 

como principal estilo na fabricação da estrutura, pois esta será fixa, sem 

necessidade de desmontagens constantes. Somente algumas partes da máquina, 

como a chapa para receber o impacto das caixas será parafusada, para fácil 

manutenção dos pistões pneumáticos. O sistema de soldagem será escolhido, entre 

os três mais comuns, eletrodo revestido, TIG e solda MIG/MAG. 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Dimensionar os Pistões Pneumáticos 

 

 

Nesta etapa do projeto, serão definidos quantos pistões será necessário para 

segurar as caixas contadas e os totais de pistões que serão usados na esteira, como 

o modelo mais apropriado para realizar a tarefa, levando em consideração a altura 

do embolo, a velocidade de trabalho da máquina, a posição de trabalho se é na 

horizontal ou vertical e o peso das caixas contadas. Para o cálculo de força exercida 

pelo atuador usamos a seguinte equação 8. 

 

           (8) 
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Onde: 

F = Força (N) 

A = Área (cm) 

P = Pressão de trabalho (KPA) 

 

 Para cálculo da área máxima de flambagem usamos a seguinte fórmula. 

 

           (9) 

Onde: 

Cmf = Carga máxima de flambagem  

E = Módulo de elasticidade do aço (2,1 x 10 6) 

J = Momento de inércia (0,0491) 

d = Diâmetro da haste (cm) 

Cf = Comprimento de flambagem (2 vezes o curso em cm) 

S = Coeficiente de segurança (3,5) 
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3. ESTUDO DE CASO 

 

3.1 VERIFICAR O SISTEMA ATUAL 

  

O presente projeto teve início em julho deste ano, após análise do processo 

de contagem de caixas, da máquina Corte e Vinco Rotativo da empresa Adami S/A® 

madeiras. Averiguando o processo, foi constatado que, para conseguir fazer uma 

automação do processo de contagem de caixas era necessário fabricar uma 

estrutura metálica e definir seus mecanismos mecânicos para receber este processo 

para contagem de caixas. 

Foi feito no local um questionário com alguns colaboradores para coletar 

informações sobre o processo de contagem de caixas manual, como quantidade de 

funcionários trabalhando na máquina, tempo necessário para contar os fardos, 

tempo ocioso dos funcionários. Também foram coletados nas planilhas da empresa, 

erros decorrentes da contagem, como histórico de remanejamento de funcionários 

por causa de lesões por esforço repetitivo (L.E.R). Abaixo tabela para coleta de 

dados, coletados em seis dias, uma coleta por dia. 

 

 XeW_X 2 - Relatório de coleta empresa Adami S/A - 01/10 - 11/10  

ø»ùÊ  úûÊ ü»½Êý Ë¾

funcionários 

na máquina

ü¾þÌ»

fardo 

ü¾þÌ»

ocioso 

ü»½Êý Ë¾ ¾ùù»�

registrados

ÿ¾Rû�½ù»�

reclamações 

8��� �0�0� 8 28 © � 0 0 

9��� �2/10 8 2	 © 6�© 1 1 

0���� �
/10 8 
� © 8�© 1 0 

00��� ��/10 8 26© � 0 0 

8��� �8/10 8 2	© � 0 0 

9��� �9/10 8 2	© � 0 0 

0���� 0��0� 8 28© 6�© 1 1 

00��� 00/10 8 29© � 0 0 

Fonte: (Souza, 2012) 
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Tabela 3 - Relatório coleta de dados referentes a reclamações empresa Adami 

S/A – 01/10 – 10/10  

#RX HPZX !Wc_X`XOuP  r[xWUYuP para 
melhorar

����� ��� ����� ��������� �� regulagem N�������l

��/10 ���� ����� �������� �� ������������ Il empilhador 
automático

��/10 ���� ����� �������� ��, retiradas Il ���+���� U�� ��,/�
em um� esteira 

��/10 ���� ����� ���quina” excesso de caixas na 

esteira

N�*�����, dos 
funcionários, e 
automaoj�' 

����� ���� ����� �������� �� ������������ Il �l.��k����
automático

Fonte: (ADAMI S/A, 2012) 

 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DO DESENHO 

 

 

 A primeira etapa para se fazer o dimensionamento da estrutura, foi desenhar 

a máquina. Para isso foi coletado alguns dados da máquina Corte e Vinco rotativo, 

dados como: altura, largura, comprimento e feitos alguns croquis para se ter uma 

idéia de como começar o desenho. Quando se chegou a um modelo base foi 

começado a desenhar. Todos os desenhos foram realizados através do programa 

SolidWorks®. 

 

 XeW_X � – Dados da máquina corte e vinco rotativo 

@�*��� ìllí =������ ìllí i�l.��l�f*�ìllí 

;�����, @*���, ���� ���� ���� 

;�����, F�*���, ���� ���� ���� 

º»¼½¾¿(ADAMI S/A, 2012) 
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De posse dos dados iniciou-se desenhando a parte existente da máquina 

Corte e Vinco Rotativo, que foi alterado a altura em 406 mm para se adequar a 

esteira transportadora, após feito esta parte, foi desenhada a parte de sustentação 

dos pistões laterais juntamente com a aba de amortecimento de impacto das caixas, 

após foi desenhado os quatros pés de apoio da estrutura metálica, com o 

travamento da estrutura, em seguida foi feita a parte superior onde ficará alojado os 

pistões.Na seqüência foi desenhado a esteira transportadora em roletes, juntamente 

com os pistões inferiores, esta esteira contem quatros pés de sustentação, a lateral 

foi desenhada em perfil dobrado, com dois pistões pneumáticos na parte inferior da 

esteira conforme vemos no desenho final abaixo. 

Figura 18 – Esteira transportadora 
Fonte: (SOUZA, 2012) 
 

 

3.3 ESPECIFICAÇÕES DOS ROLAMENTOS 

 

 

Para especificações dos rolamentos foi analisado o local e constatado que o 

mesmo era ausente de umidade, não tendo problemas com oxidação, o sistema de 

trabalho da máquina não era executado em temperaturas extremas, geralmente 

temperatura ambiente de 25 C°, não trabalha em sistema de grandes velocidades, 

foi levado em consideração o espaço disponível para instalação dos rolamentos, o 
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peso suportado, facilidade em montagem e desmontagem para substituição e custo 

benefício. 

Levando em consideração os dados do parágrafo anterior, umidade, 

temperatura, oxidação, e procurando no catálogo do fabricante, foi definido que o 

melhor rolamento para este sistema seria um rolamento fixo de uma camada de 

esferas 6205ZZ com diâmetro externo de 52 mm, diâmetro interno de 25 mm, 

trabalha em temperatura de -10 C ate 110 C, com velocidade 12000 RPM ( rotação 

por minuto), por se tratar de um rolamento popular, de fácil localização, suas 

substituições seria mais fácil, seu custo é relativamente baixo, e este rolamento 

suporta cargas radiais e pequenas cargas axiais, como na aplicação do rolamento 

na esteira praticamente não existe carga axial este rolamento suportaria 

tranquilamente este trabalho sem danificá-lo, abaixo temos um cálculo para explanar 

quantos Newton (N) suporta cada rolamento. 

 

 

 

Onde: 

Po =carga estática equivalente 

X0 = fator radial 0,6 (tabelado) 

Y0 =fator axial 0,5 (tabelado) 

Fr= Carga radial 

Fa= carga axial. 

 

Constatamos que cada rolamento instalado no sistema suporta 60N, o 

conjunto completo possui 42 rolamentos para o transporte das caixas contadas, 

suportando peso máximo de três fardos contados e pesando em média 80 kg. Para 

ter uma idéia de quanto em quanto tempo seria necessário à substituição dos 

rolamentos, foi feito o cálculo abaixo, lembrando que foi usado fatores extremos, 

este resultado é mínimo, podendo se estender em muito mais com os devidos 

cuidados básicos aos rolamentos. 
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Onde 

Lna= Duração até a fadiga (h) 

a1= Fator de probabilidade (Adimensional) 

a2= Fator de matéria prima (Adimensional) 

a3= Fator das condições de serviço (Adimensional) 

Lh= Vida nominal do rolamento (h) – Entre 10000 a 100000 horas 

 

Este dimensionamento foi considerando as piores situações de trabalho 

possível, situações que provavelmente não acontecerá na prática. Para ter uma 

idéia de dias que trabalhará sem ser trocado, pegamos a referência de trabalho de 

18 horas diárias, descontando final de semana, este rolamento trabalhará um ano 

em condições extremas. 

 

 

3.4 DIMENSIONAMENTOS DA ESTRUTURA 

 

 

 Com os desenhos quase concluídos, será iniciado o dimensionamento da 

estrutura metálica, ponto muito importante em um projeto, pois através destes 

cálculos pode-se saber a espessura dos materiais a ser usados, para não 

subdimensionar ou superdimensionar uma estrutura, calcular seu peso final 

aproximado, e a carga por ela suportada nos esforços de tração compreensão, 

cisalhamento. A primeira parte que foi calculada, foi os pés da máquina, onde 

receberá todo peso da estrutura e sua automação. Para realizarmos o 

dimensionamento, levamos em conta a equações 1 universal de equilíbrio estático, e 

considerando também que toda estrutura deverá resistir às tensões internas geradas 

pelas ações solicitantes, além de não deformarem-se excessivamente. 

  

          (1) 
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3.4.1 Dimensionamento estrutura do suporte lateral dos cilindros 

  

 

Para dimensionamento da estrutura lateral, levamos em consideração a carga 

que será suportada pela estrutura mais seu próprio peso. A carga suportada os 

fardos de caixas já contados que pesa no máximo 25 kg e alguns acessórios da 

parte pneumática e  de automação que será atribuído um peso máximo de 40 kg. 

Para fazer esta estrutura foi definido a utilização do tubo aço ABNT 1020 

formado a frio, quadrado 40X40 milímetros (mm), com parede de espessura 1,5 mm, 

para dar estabilidade ao sistema, dados estes tirados de tabelas do fabricante que 

está nos apêndices. Foi pensado nesse tipo de material, aço carbono ABNT 1020 

por se tratar de um local isento de unidade, sem grandes riscos de oxidação, é um 

material com ótima soldabilidade, conforme exposto no referencial teórico, é um 

produto de fácil compra e custo baixo relacionado a outras ligas.  

Para os cálculos usados nessa etapa, foi usado o momento de inércia J= 

5,715 cm4, e módulo de elasticidade E= 200MPA que equivale a 21,4140405 

kgf/mm2, retirados de tabelas dos fabricantes, que estão em anexo nos apêndices. 

Primeiro vamos calcular a área do tubo, para saber a seção de contato da 

estrutura com o solo, e para isto usamos a fórmula abaixo. Nesta mesma etapa 

vamos calcular a área mínima admissível para suportar esta estrutura, e a carga 

aplicada a ele. 

      

 

é  

 

Onde: 

A = área ( mm) 

D = largura do tubo (mm) 

e = espessura parede tubo (mm) 

Tensão admissível do  aço 1020 = 65mpa ou  662,8155384kgf/cm2. 
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Como podemos perceber, nossa área é muito superior à mínima. Sabemos 

que uma estrutura é suficientemente resistente quando , se a tensão 

atinge o valor , característico do material utilizado, estrutura tende a ceder. 

 

Então: 

 

 

 
 

 
Para fabricar esta parte da estrutura metálica, serão necessários os seguintes 

materiais: 

· 18000 mm de tubos quadrado 40X40 ( Estrutura metálica); 

· 25600 mm2 em chapa aço carbono 1020 espessura 4,76mm para fixar a 

máquina ao solo; 

· 1300 mm2 chapa aço carbono 1020 espessura 2mm (batente das caixas); 

· 16 paraboot (parafuso de fixação em concreto) 3/8 para fixação das 

estruturas ao solo. 

Os pesos aproximados por metro dos tubos quadrados 40X40 conforme 

tabela do fabricante que está em anexo nos apêndices, é 1,8 kg por metro, para 

fabricar esta estrutura será necessário aproximado 18000 mm de tubos, tendo um 

total de 32,4 kg. A chapa de batente das caixas tem medidas de 1950 mmX 670 mm,  

que tem peso de 22,66 kg por metro quadrado então1,3 metros quadrados X 22,66 = 

peso aproximado 30 kg. Peso total fica em 62,4 kg mais peso dos fardos contados, 

mais pesos dos pistões e possíveis peças da automatização o peso máximo exigido 

pela estrutura será de 150 kg, divididos em quatro pés de apoio este peso fica em 

37,5kg por pés. 

 

 

 



64  

 

 

3.4.2 Dimensionamento esteira transportadora 

  

 

Para dimensionar a esteira, será também considerada a carga que atuará 

nela, mais seu peso. A esteira é destina a transportar as caixas contadas para a 

máquina embaladora. Transportará os fardos de caixas, que pesam aproximado 25 

kg cada, pode ocorrer que o processo de emplastificação ficar lento, 

sobrecarregando a esteira, com seu comprimento de 1445 mm e ao fardos de caixas 

medindo 500 mm de largura, ficariam no máximo 3 fardos nela, contabilizando 75 kg 

de produtos. A estrutura será composta dos seguintes itens: 

· 3800mm de tubos aço 1020 40X40 parede 1,5 mm ( pés da estrutura); 

· 120000mm de tubo aço 1020  50,8 mm’’  parede 1,2mm ( rolos de 

transporte da esteira; 

· 975000mm2 perfil ‘’U’’ dobrado em chapa 3,17mm (lateral esteira); 

· 25600mm2 em chapa aço carbono 1020 medindo 50X150X50mm e 

espessura 4,76mm  para parafusar a maquina ao chão; 

· 16 paraboot 3/8 para fixação das estruturas ao solo; 

· 12600mm maciço aço carbono 1020 laminado 24,40mm , eixos dos rolos 

da esteira. 

 

Agora partimos para o cálculo de área mínima, a área total dos pés podemos 

usar a mesma da estrutura lateral, pois é o mesmo tamanho e quantidade de pés. 

 

 

 

 

 

Nossa área é muito superior à mínima. Para calcular a resistência a 

flambagem da esteira, nas vigas ‘’U’’ usamos a fórmula: 
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Onde: 

E = módulo de elasticidade longitudinal do material em pascal 

I= menor dos momentos de inércia da secção em m4 

Lf= comprimento de flambagem da peça em metros 
Na figura abaixo esta sendo mostrado em vermelho onde a estrutura recebe a 

força de compreensão, e na parte em azul esta detalhando o calculo de flambagem. 

 

Valor este muito superior ao nosso peso que é de 112 kg divididos em uma 

área muito maior que 1 cm2. 

Usando os dados calculados da estrutura anterior, temos os pesos totais dos 

perfis quadrado 40X40 em 6,85 kg, os roletes da esteira conforme tabela que está 

anexada nos apêndices pesa 24,75 kg/m2, então temos uma 0,975 m2 X peso por 

metro que nos dá um total de 24,13 kg. Já os tubos conforme a mesma tabela pesa 

em torno de 1,47 kg por metro, então temos 17,64 kg de tubos, o eixo do rolamento 

tem peso por metro de 3,98 kg, então teremos um total de 50 kg, o peso do perfil 

dobrado com dimensões de 40X75X40 mm peso por metro de 3,41kg por metro 



66  

 

 

valor esse também tabelado totalizando 13,65 kg e finalmente o peso dos 

rolamentos total de 2 rolamentos por tubos total de 21 tubos = 42 rolamentos 

pesando 100 g cada 4,2 kg de rolamentos, acarretando um peso estrutural de 112 

kg. 

 

 

3.5  DEFININDO O MELHOR SISTEMA DE SOLGAGEM 

 

 

A estrutura metálica a ser montada, será fabricada em chapas de aço carbono 

SAE 1020, pois se trata de um material com boa resistência a cargas de tração 

compreensão e flambagem, e fácil soldagem. Foi descartada a junção por rebites ou 

por parafusos, pois não há necessidades de desmontagem constantes da máquina 

após sua montagem, as peças serão fixas com exceção de algumas partes que é 

indispensável o uso de parafusos (fixação dos pistões pneumáticos).  

Analisando o material a ser unido, custo benefício, foi descartada a solda TIG, 

por não ter peças em inox ou galvanizado, e seu custo ser relativamente alto 

comparado a outros sistemas. A solda por eletrodo revestido tem um custo baixo 

inicialmente, mas foi descartado por se tratar de um processo lento e que se precisa 

boa técnica do soldador. Foi optado pelo sistema de soldagem MIG/MAG, mesmo 

este processo sendo mais caro que a solda por eletrodo revestido, pelo fato de ser 

um processo que leve a metade do tempo de outro método, conforme cita Cleber 

Fortes sua pesquisa a empresa ESAB, e como a soldagem será feito em bancada, 

fica fácil manobrar as peças para soldas em seus diversos lados, não necessita um 

soldador ser de alto nível, não tem necessidade de remoção da escoria, alta taxa de 

deposição do metal de solda, menos distorção das peças soldadas, largas aberturas 

preenchidas, não tem perdas de pontas como eletrodo revestido e tem uma boa 

resistência mecânica. As suas desvantagens referentes a outros processos seriam 

insignificantes neste caso especifico, pois no processo MIG/MAG, não é 

aconselhado soldas de grandes espessuras, que aqui não tem necessidade por 

tratar de peças com espessura máxima de 3mm, e soldas onde há correntes de ar, 

pois o local da solda será fechado, em alguma oficina isolando essa variante. 

Para realizar esta solda será utilizado um retificar Maxi 405 marca CeA® com 

arame aço carbono 0,8mm marca Esab® e mistura gás argônio com dióxido de 
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carbono. Foi calculado um total de 10000 mm de solda, contando todos os pontos de 

soldagem da estrutura, sendo necessário para esta etapa do dimensionamento,um 

total de 3 horas de solda, valores este retirado de um corpo de prova aonde um foi 

pedido a três soldadores, efetuarem a mesma quantidade de solda, e feita uma 

média geral. Levando em consideração que a máquina esteja regulada nos padrões 

de corrente, fornecidas pelo fabricante, tem um gasto de 7 m de arame por minuto 

então , terá gasto nestas 3 horas um total de 1260 m de arame. O total mistura gás 

necessário para junção das peças regulando a máquina para 10l/min, considerando 

que é um local fechado sem correntes de ventos, será necessário um cilindro de 3 

m3 de mistura gás. 

 

 

 

 

 

3.6 DIMENSIONAR OS ATUADORES PNEUMATICOS 

 

 

Nesta etapa será usado dois pistões na parte lateral que farão uma força 

máxima de 20 kg, e serviram de guia para segurar as caixas após a contagem, e 

terá mais dois pistões na parte inferior onde os mesmos terão a função de baixar as 

caixas até a esteira. No início do desenvolvimento da estrutura se teve a idéia de 

instalar 6 pistões pneumáticos para esta função, para ter maior área de ação, após 

analisar o sistema optou-se por apenas dois nas extremidades e uma grade feita de 

cantoneiras aço carbono 1020 3/4X1/8 para servir de apoio para as caixas, assim 

reduzindo os custos de montagem. Os pistões da parte lateral suportaram apenas o 

peso das caixas contadas, mais a grade de sustentação, que será feito de 

cantoneira com peso aproximado de 0,86 kg por metro usando um total de 10m de 

cantoneira temos um peso de 8,6 kg. 

Para calcular o tamanho necessário para o cilindro foi levado em 

consideração que os cilindros laterais farão força. Foi definido um cilindro de dupla 

ação, para ter controle de avanço e retorno. 
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Onde temos: 

A= Área do embolo (cm) 

D = Diâmetro (cm) 

Π= 3,14 

F = Força (kgf) 

P= Pressão = (6kg que é o sistema atual da fábrica). 

   
 

 

 

 

Carga máxima de flambagem usando um cilindro com haste de 25mm e  

diâmetro de 60mm. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Cmf = Carga máxima de flambagem 

E = módulo de elasticidade do aço (2,1 x 10 6) 
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J = momento de inércia (0,0491) 

d = diâmetro da haste (cm) 

Cf = Comprimento de flambagem (2 vezes o curso em cm) 

S = Coeficiente de segurança (3,5) 

 
O sistema de ar a ser usado no sistema de contagem de caixas, será o 

mesmo da empresa sem necessidade de dimensionar compressor, pois, já existe no 

local toda a rede pronta sendo necessária somente a ligação até a máquina 

fabricada. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

 

Os resultados alcançados com a realização do dimensionamento estrutural, já 

podem ser vistos antes de começar a fabricação da estrutura, pois podemos analisar 

a quantidade de material necessário para execução da obra, facilmente convertendo 

isto em custos financeiros se for necessário. Para realizar a fabricação da máquina, 

como foi abordado nos capítulos anteriores, será necessária uma quantidade 

razoável de materiais, para ficarem mais exatas estas quantidades, foi feito uma lista 

conforme quadro 3. Não foi estipulado preços, pois não é o objetivo do trabalho. 

 

                                          (CONTINUA) 

á���� Q��������� P������ D�������� 

1 42 Î���� ����¬���� 
����¬���� ������� 620�� conforme estipulado 

no estudo de caso� 

2 21800 ¬¬ Ý���
Ý��� quadrado 40X40 formado a frio 1020 aço 

carbono com parede de 1,5mm. 

3 51200 ¬¬
2 

ßõ�Î� ßõ�Î� ��� ������� 1020 ��Î������ 4ö76 mm.  

4 1300 mm2 
ßõ�Î� ßõ�Î� ��� ������� 1020 ��Î������ 2 mm. 

5 120000 ¬¬ Ý���
Ý��� ��� 1020 ���¬��� � ���� diâmetro 50,8 

mm Î����� 1ö2 mm. 

6 
w75000 

mm  
ßõ�Î�

ßõ�Î� Î��� �������� os perfis U lateral da 

esteira com ��Î������ 3,17 mm. 

7 12600 ¬¬ 
���

redondo 
��� ������� 1020 ��������� 24ö40 mm. 

8 32 Î��� P������� 
P������� ��Î� �õ�¬������� Î��� ��!���� ��

máå���� �� ����. 

w 2340 m ���¬� ���¬� Î��� ����� �áA 0ö8 mm. 

10 3 m3 
A�� ������� ��� ���M��� ��¬ ��÷!��� �� �������. 

11 4 Î���� ������� ������� pneumático, dupla ação haste 25 mm. 

12 10 Î���� D�����  D����� �� ����� Zip 7’’. 

13 10 õ���� "����
"���� ����������� Î��� fabricação da 

estrutura metálica.
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 (CONCLUSÃO) 

14 5 õ���� "����
"���� ����������� Î��� ¬������¬ ��

estrutura no local definido� 

15 5 õ���� "����
"���� ����������� Î��� ¬���������� ��

máquina existente.

16 7 õ���� "����
"���� �Î��!�¬���� �� ������ ��¬ torno e 

fresa� 

17 5 Î���� D����� #$%&'% () *&*+*,)-.' /1*3 455. 

îïðñòó 7 - Lista de materiais e mão de obra. 
Fonte: Própria 
 

 

4.1 MEMORIAL DISCRITIVO 

 

 Este memorial descritivo tem por finalidade orientar na execução da 

fabricação da estrutura, que receberá a automação de contagem de caixas da 

empresa Adami S/A®. Todos os serviços deverão ser executados com qualidade, 

capricho e cuidado, a fim de manter um bom nível de acabamento e garantir a 

qualidade estrutural.  

Este serviço deve ser iniciar no setor da máquina corte e vinco rotativo da 

empresa, onde a mesma será modificada, conforme �����õ� 11 ��� ���!��ö 

elevando sua altura para 1517 mm conforme tabela 7 localizada no estudo de caso, 

������õ�� ����� å�� ��é���� ser desenvolvidos em finais de semana, quando a 

fábrica estiver com a produção parada. Depois de feita a adequação da máquina, 

deverá ser começada a fabricação da estrutura metálica, esta poderá ser realizada 

em dia de semana normal sem necessidade de pagar horas extras aos funcionários. 

Começando a fabricação pela esteira de transporte de caixas, o primeiro passo será 

dobrar os perfis U para ser feita a lateral da esteira. Após isto se pode priorizar a 

base da esteira, sempre tendo atenção com as medidas descritas no projeto bem 

como a qualidade das junções com soldas e cortes. O batente das caixas deverá ser 

seguido também os mesmos critérios acima, e também ser executado em horas 

normais durante a semana, tendo atenção a todas as medidas da peças para não 



72  

 

 

para que na hora da instalação dos pistões estes trabalhem de forma eficaz sem 

atritos na estrutura, seguir fabricação conforme desenho 4 nos anexos. 

A fabricação da estrutura deve seguir rigorosamente este memorial, sem 

hipótese alguma substituição de algum item por outro qualquer. Todos os serviços 

de tornos devem-se manter os padrões exigidos tanto de qualidade, e se possível 

feitos pela própria equipe de manutenção da empresa não tendo necessidade de 

terceirização. 
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5 CONCLUSÃO 

  

 

 Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma dificuldade encontrada na 

empresa ���¬� Ü:�; que necessita a instalação de uma automação na máquina 

corte e vinco rotativo. Foi desenvolvido um dimensionamento estrutural para saber 

se era possível automatizar a máquina em questão, se suportaria o peso exigido e 

se trabalharia em sintonia os sistemas. Sim, chegou-se ao êxito no 

dimensionamento da estrutura, bem como a definição das melhores peças a serem 

usadas nesta fabricação. 

 No capitulo 2 realizou-se uma revisão bibliográfica acerca das estruturas dos 

metais, histórico, sua composição, tensões suportadas, bem como um estudo sobre 

os principais tipos de soldas existentes no mercado atualmente, foi também 

explanado os conceitos, funções, e tipos de transmissões mecânicas, rolamentos, e 

pistões pneumáticos. 

 A partir do capitulo 3 , foi desenvolvido o dimensionamento, bem como a 

escolha das mais apropriadas peças para o sistema. Foi feito um dimensionamento 

avaliando a condição de usar um material de aço carbono 1020 trefilado, com 

dimensão de 40 X40 mm espessura 1,5mm, foi calculado que poderia ser usado 

tranquilamente uma estrutura com a metade do tamanho, mais optou-se por essa 

para dar estabilidade ao sistema, pois toda estrutura após a fabricação, pode vir a 

receber um peso maior  que não estava especificado no começo do 

dimensionamento. 

 Também neste capitulo foi escolhido o melhor método de soldagem, 

analisando em três processos diferentes, eletrodo revestido, TIG, MIG/MAG, foi 

definido o processo MIG/MAG como o melhor para este dimensionamento, por se 

tratar de um processo de solda com maior velocidade de solda, pouca perícia do 

operador, menor aquecimento da peça relacionada ao processo TIG (Tungsten Inert 

gás) e seu menor custo de consumíveis. Foi definido a quantidade necessária de 

atuadores pneumáticos, bem como o diâmetro necessário para esta aplicação, 

definido um cilindro com diâmetro de 60mm externo e diâmetro da haste de 25mm, 

sendo utilizado dois pistões na parte inferior e dois pistões na parte superior,  

também foi definido a escolha de um pistão de dupla ação, para se ter um melhor 

controle no avanço e retorno dos movimentos. 
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 Sobre os rolamentos usados no sistema foi definido rolamento fixo de uma 

camada de esferas 6205ZZ com diâmetro externo de 52 mm, diâmetro interno de 25 

mm, trabalha em temperatura de -10 C ate 110 C, com velocidade 12000 RPM ( 

rotação por minuto), e este rolamento suporta cargas radiais e pequenas cargas 

axiais, como na esteira a carga será quase total radial, este rolamento desenvolverá 

sua função tranquilamente. 

 A apresentação e discussão dos resultados se deram no capítulo 4, o 

qual apresenta em forma de quadros a lista de material que será usado na 

fabricação da estrutura, e quantidade de cada item, e também um memorial 

descritivo, onde deverão ser seguido certos passos na fabricação da estrutura 

metálica. 

Para trabalhos futuros deixa-se aberto a parte motriz da esteira de transporte 

de caixas contadas, no início do dimensionamento não foi solicitado que esta parte 

da máquina fosse motriz, mais futuramente pode-se analisar a viabilidade de tornar 

este processo de transporte automático. 

Conclui-se então que é de suma importância o dimensionamento de uma 

estrutura antes da fabricação, bem como fazer os desenhos para não correr risco de 

superdimensionar uma estrutura, contribuindo para desperdício de material ou 

subdimensionar aonde teria uma máquina sem qualidade estrutural.  
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Anexos 1  - Propriedades dos aços 
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Anexos  2 – Máquina Corte e Vinco Rotativo  
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Anexos 3 – TABELA REFERENTE A ROLAMENTO  
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Anexos 4 – TABELA PESOS PERFIL QUADRADO 
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Anexos 5 – DESENHO FINAL VISTAS LATERAL, FRONTAL E SUPERIOR DO 
CONJUNTO COM AS MEDIDAS 
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Anexos 6 – CUSTOS CONSUMIVEIS SOLDAGEM 
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