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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo dimensionar os componentes mecânicos e 
desenvolver o projeto mecânico de uma máquina a ser utilizada na fabricação de 
transversinas para carrocerias de caminhão na empresa Carrocerias São Miguel. 
Para que isso fosse possível, utilizou-se de cálculos matemáticos, aspectos 
construtivos dos componentes e simulação via software de elementos finitos. O 
resultado atende o problema de pesquisa positivamente e faz um comparativo entre 
o processo a ser automatizado e o proposto por este trabalho. Conta ainda com 
desenho esquemático em vistas ortogonais e perspectiva da montagem da máquina. 

 
Palavras chave: Projeto Mecânico, Componentes, Transversina, Máquina. 
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ABSTRACT 

The present study aimed to dimension the mechanical components and 
develop the mechanical design of a machine to be use in the manufacture of wooden 
boards for the construction of flatbeds and trailers in the company Carrocerias São 
Miguel. For this to be possible, it was used mathematical calculation, study of the 
components constructive aspects and finite elements simulation through the use of 
computer software. The result answers the research problem positively and even 
compares the existing process with the situation suggested by this study. This paper 
also has schematic drawings of the resulting assembly. 

 
Keywords: Mechanical Design, Components, Wooden boards, Machine. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ser humano está exposto a um mundo rodeado pelas mais diversas 

máquinas, e cada uma delas foi construída a partir de um projeto específico, 

baseados em estudos da situação em que se encontram e como cada uma deveria 

desempenhar suas funções. Dos projetos que existem para a construção de 

máquinas, pode-se ressaltar o projeto mecânico, que se preocupa em estudar os 

esforços envolvidos na construção e funcionamento de qualquer dispositivo, bem 

como estudar a seleção de materiais utilizados em sua fabricação e o 

dimensionamento de componentes. 

Este trabalho será centrado no desenvolvimento de um projeto mecânico de 

uma máquina para a fabricação de transversinas utilizadas na construção de 

carrocerias automotivas na empresa Carrocerias São Miguel, situada no município 

de Rio das Antas, em Santa Catarina, com o objetivo de se melhorar o processo 

existente, diminuindo-se tempos de fabricação e aumentando-se a padronização do 

produto final. 

1.1 PROBLEMA 

Como dimensionar os componentes mecânicos da Máquina de Fabricação de 

Transversinas para Carrocerias Automotivas (TCCA) na empresa Carrocerias São 

Miguel? 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A proposta de projeto da Máquina de Fabricação de Transversinas de 

Carrocerias Automotivas se baseia em pontos bem definidos, situados entre as 

necessidades do proprietário e as necessidades de conforto, ergonomia e facilidade 

de uso destinada aos seus operadores. 
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De nada adianta a construção de uma máquina para a substituição de um 

determinado serviço manual se esta, além de apresentar maior capacidade de 

produção, não for também capaz de fabricar um produto com maior padronização, 

ou seja, ser capaz de produzir várias peças com um grau de semelhança elevado. 

O projeto para um TCCA tem embasamento no trabalho de construção das 

transversinas que sofre com alguns obstáculos: cada lote detém poucas unidades 

para justificar uma produção em série e muitas para que o serviço de sua fabricação 

seja considerado trivial. Seu formato final necessita de vários cortes oriundos de 

serras, demandando tempo e mão de obra de pelo menos dois colaboradores. 

Exatamente por esses cortes e todo o processo existente ser manual, há também a 

dificuldade de padronizar as transversinas, culminando com várias unidades de um 

mesmo lote apresentando pequenas, mas existentes diferenças entre si. 

Com um projeto adequado, o TCCA será capaz de melhorar todo o processo 

manual existente, consistindo, como suas principais vantagens, o aumento da 

qualidade do produto acabado, a diminuição de dois colaboradores para apenas um 

operador dedicado e aumento da capacidade de produção, possibilitando inclusive a 

seu proprietário oferecer o serviço de fabricação das transversinas a terceiros, não 

mais apenas para uso interno na empresa Carrocerias São Miguel. 

Quanto às consequentes melhorias do projeto do TCCA voltadas às 

necessidades dos colaboradores podem-se ressaltar as condições de segurança e 

ergonomia, pois deixará de existir o colaborador manipulando as ferramentas de 

corte e furação, ferramentas estas que ao serem utilizadas podem apresentar perigo 

a seus utilizadores. E a ergonomia, pois toda a operação do TCCA se resume 

apenas a fazer suas configurações e alimentar a matéria prima a ser processada, 

pondo-se de lado a rotina anterior de manipulação de ferramentas pesadas e 

desconfortáveis. 

Contudo, para possibilitar a elaboração do projeto da Máquina de Fabricação 

de Transversinas para Carrocerias Automotivas se faz necessário o 

dimensionamento para a seleção de elementos mecânicos conforme sua solicitação 

de trabalho e que venha a compor com a modelagem tridimensional e simulação de 

esforços, auxiliados por computador, onde podemos antecipar várias situações que 

acontecerão em regime de trabalho. 
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1.3 OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho é elaborar um projeto mecânico, para 

depois de uma análise de viabilidade, implantá-lo se a empresa assim o desejar. 

1.3.1 Objetivo geral 

Desenvolver projeto mecânico para uma máquina que fabrique transversinas 

para carrocerias automotivas (TCCA) na empresa Carrocerias São Miguel. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Estudar o processo existente de fabricação de transversinas; 

b) Efetuar revisão bibliográfica mecânica; 

c) Projetar a parte mecânica estrutural da máquina; 

d) Projetar a parte mecânica dinâmica da máquina; 

e) Apresentar um comparativo das vantagens possibilitadas pelo novo 

sistema comparado com o original; 

1.4 MÉTODO 

Para realizar o projeto devemos observar os seguintes pontos a serem 

executados durante o estudo: 

a) Realizar pesquisa informacional; 

b) Efetuar pesquisa técnica; 

c) Desenhar croqui preliminar; 

d) Definir aspectos de seleção de materiais no projeto mecânico; 

e) Fazer a modelagem tridimensional e detalhamento em vistas auxiliares; 
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f) Efetuar simulação de esforços na estrutura. 

g) Descrever as funções da máquina. 
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2 PROJETO MECÂNICO 

De acordo com Shigley (2005) projetar consiste tanto em formular soluções 

que almejem a satisfação de uma determinada necessidade quanto resolver um 

problema específico. Se esta solução em particular levar a construção de um objeto 

físico, este deve possuir algumas características, sendo elas: 

a) funcionalidade: ser capaz de atender as necessidades de seus usuários; 

b) segurança: não oferecer perigo a seus usuários e ao ambiente em que 

este equipamento for instalado; 

c) confiabilidade: se mostrar apto a desempenhar sua tarefa com poucas 

falhas ou que não falhe em um determinado período de tempo; 

d) competitividade: deve se mostrar um forte competidor em seu mercado; 

e) utilidade: deve oferecer ao seu utilizador uma interface amigável de uso; 

f) manufaturabilidade: ser construído de forma a englobar um número 

mínimo de componentes, que sejam facilmente reproduzidos; 

g) mercabilidade: ser comprável, estar no mercado, e suas peças e 

assistência técnica estar disponível. 

Shigley (2005) comenta a consistência total do projeto mecânico, 

relacionando-o a uma caixa preta, onde temos entradas, advindas de nossas 

restrições iniciais e determinação do problema, e saídas, ou nossas condições ou 

comportamentos desejados ao fim do processo, além de suas várias interações e 

realimentações, que podem ser vistas na figura a seguir. Um projeto também pode 

ser encarado por outro ponto de vista, como apresentado por Generoso (2009): 

Um projeto de máquina surge sempre para satisfazer uma necessidade, 
seja ela industrial, comercial, para lazer, etc. Nasce da habilidade de 
alguém ou de um grupo de pessoas  transformar! uma ideia em um 
projeto de um mecanismo que se destina a executar uma tarefa qualquer. 
(GENEROSO, 2009, p.2) 
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Figura 1 - Fases do projeto 

Fonte: (SHIGLEY, 2005, p.32) 

Outra preocupação constante encontrada em literaturas é evidenciada por 

Motta (2010), que diz antes de iniciar-se um projeto deve-se observar o problema a 

ser resolvido, ou a situação que necessite de melhora, a fim de se determinar o 

problema de pesquisa, e apenas após esta etapa definir quais objetivos devem ser 

perseguidos, culminando na seleção dos objetivos, tanto geral quanto específicos. 

2.1 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO 

Elementos de fixação são componentes de máquinas imprescindíveis em sua 

montagem. Servem para fazer a união de duas ou mais peças num mesmo conjunto. 

A montagem pode ser temporária, também chamada de móvel, onde pode-se 

efetuar a desmontagem dos componentes sem danos às peças unidas, ou então 

permanente, onde uma vez unidas as peças não podem ser desmontadas sem pelo 

menos uma delas sofra danos. (DORTE, 2010) 

Abaixo pode-se ver um exemplo de união móvel e permanente, estando na 

móvel um conjunto unido por parafuso, arruela e porca, que podem ser 

desmontados se assim o for desejado, e no exemplo de união permanente pode-se 

ver um anel unido por rebite, deformado permanentemente no momento de sua 
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inserção e a fabricação de um anel soldado, este nã

sua forma original sem causarem

Figura 

Fonte: 

2.1.1 Parafusos 

Senai (1997) diz que p

cilíndrico com uma rosca e uma cabeça que é utilizada p

Podem ser fabricados nos mais diversos

geralmente utilizados em c

ver um exemplo de parafuso de cabeça sextavada, com

montagem de máquinas 

inserção e a fabricação de um anel soldado, este não podendo ser mais revertido a 

sua forma original sem causarem-se danos às peças e aos elementos de união.

 

Figura 2 - União Móvel 

Fonte: (GORDO; FERREIRA, 1996, p.11) 

Figura 3 - União permanente 

Fonte: (GORDO; FERREIRA, 1996, p.11) 

diz que parafusos são elementos formados de um corpo 

ndrico com uma rosca e uma cabeça que é utilizada para seu acion

Podem ser fabricados nos mais diversos materiais, formatos e tamanhos e 

geralmente utilizados em conjunto com arruelas e porcas. Na figura a seguir p

ver um exemplo de parafuso de cabeça sextavada, comumente utilizado na 

montagem de máquinas e equipamentos. 
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o podendo ser mais revertido a 

se danos às peças e aos elementos de união. 

 

arafusos são elementos formados de um corpo 

ara seu acionamento. 

materiais, formatos e tamanhos e 

onjunto com arruelas e porcas. Na figura a seguir pode-se 

umente utilizado na 
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Figura 4 - Parafuso de cabeça sextavada 

Fonte: (CRUZ, 2008, p.4) 

Cruz (2008) nos chama a atenção ao material, tipo de aço, e ao processo de 

fabricação dos parafusos, forjado, usinado, entre outros. Estes dois fatores dão 

origem à sua classe de resistência, que significa sua capacidade de receber 

esforços sem que sofram danos, característica muito desejada na hora de construir 

uma máquina. O quadro seguinte detalha as classes de resistência dos parafusos, 

devendo-se ao projetista selecioná-los de acordo com a necessidade de sua 

aplicação. 

Classe 
Resistência à tração 

kgf / mm2 
HB 

Dureza Brinell 
Tensão de 

Escoamento Elasticidade 
Mínima Máxima Mínima Máxima kgf / mm2 kgf / mm2 

3.6 34 49 90 150 20  
4.6 40 55 100 170 24  
4.8 40 55 100 170 32  
5.6 50 70 140 215 30  
5.8 50 70 140 215 40  
6.8 60 80 170 245 48  
8.8 80 100 225 300 - 64 

10.9 100 120 280 365 - 90 
12.9 120 140 330 425 - 108 
14.9 140 160 390 - - 126 

Quadro 1 - Classes de resistência dos parafusos 

Fonte: (CRUZ, 2008, p.8) 
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2.1.2 Porcas 

Porcas são peças hexagonais ou cilíndricas dotadas de um furo roscado que 

serve para serem montadas a um parafuso. Sua função se caracteriza em promover 

aperto juntamente ao parafuso ou em alguns casos fornecer uma regulagem 

utilizando-se de sua rosca. Seu fornecimento é semelhante aos parafusos no que se 

trata de seu material, formato e tamanho. (SENAI, 1997) 

 

Figura 5 – Porca Sextavada DIN 934 

Fonte: própria 

2.1.3 Arruelas 

Senai (1997) esclarece que arruelas são componentes cilíndricos de pequena 

espessura com um furo no meio por onde é montado o parafuso. Sua função é 

proteger os componentes do conjunto (parafuso, porca), dificultar que o parafuso ou 

a porca se afrouxem, reduzir as folgas entre as peças e reduzir o desgaste nas 

superfícies em que são montadas. Abaixo pode-se ver dois exemplos de arruelas, 

sendo na figura 6 uma arruela lisa, utilizada principalmente para se proteger a peça 

e o parafuso ou porca, e na figura seguinte, 7, vê-se uma arruela de pressão, 

utilizada quando a união é sujeita a excessivas vibrações, o que pode sujeitar ao 

afrouxamento dos conjunto. 
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Figura 6 – Arruela Lisa DIN 125 

Fonte: própria 

 

Figura 7 – Arruela de Pressão DIN 127 

Fonte: própria 

2.1.4 Chavetas 

Segundo Gordo, Ferreira, (1996) chavetas são componentes em aço com 

formato geralmente retangular ou semicircular que são interpostas entre um eixo e 

uma peça, as quais deseja-se fixar entre elas. São classificadas entre paralelas, que 

tem suas faces paralelas entre si; de cunha, que tem faces inclinadas entre si ou de 

disco, que tem uma face redonda. Na figura seguinte pode-se ver um exemplo da 

utilização de chavetas para a união de peças, que podem ser dos mais variados 

tipos, sendo bastante utilizadas para transmitir o momento de um eixo para uma 

roda dentada ou engrenagem. 
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Figura 8 - Chaveta paralela e sua montagem 

Fonte: (GORDO, FERREIRA, 1996, p.86) 

Entre as chavetas paralelas que serão utilizadas nesse trabalho existem ainda 

algumas variações de sua forma construtiva, principalmente à forma de serem 

fixadas no eixo, apenas embutidas no canal ou com auxílio de parafusos. Senai 

(2004) esclarece as diferenças das chavetas, denotadas ao fim da norma DIN 6885, 

que determina os tamanhos e extremos das chavetas. Como pode-se ver na figura 

seguinte, a norma DIN 6885 A diz respeito a chavetas com extremos arredondados 

e apenas colocadas no eixo. A DIN 6885 B trata sobre chavetas de extremos retos e 

também apenas colocadas sobre o eixo. As DINs 6885 B, C, D, E são variações da 

A e B, utilizando os extremos já citados, arredondados e retos, com fixações por um 

ou três parafusos em adição a serem colocadas sobre o rasgo no eixo. Após pode-

se ver, nas figuras 10 e 11 respectivamente, uma chaveta DIN 6885 B, com suas 

extremidades retas e fixação apenas feita pelo encaixe e uma chaveta DIN 6885 C, 

que conta com extremos arredondados e fixação por um parafuso central. 
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Figura 9 - Chavetas DIN 6885 

Fonte: (SENAI, 2004, p.59) 

 

Figura 10 - Chaveta DIN 6885 B 

Fonte: própria 

 

Figura 11 - Chaveta DIN 6885 C 

Fonte: própria 

�  
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2.1.5 Rosca 

Segundo Shigley (200

permanente componentes como parafusos e porcas, ist

desmontagem de componentes, apenas removendo os ele

rosca. Outra função também é 

como no caso de fusos. Quanto ao seu formato, exist

dependente da aplicação em que for utilizada.

tema, dando mais ênfase às partes que constituem a 

Rosca 
forma uniforme, externa ou inter
cilíndrica ou 
2009, p.4)

A rosca além de prover o aperto e união entre eleme

papel fundamental na transmissão de movimento, pode

transformar o movimento rotativo em movimento linea

caso de uma morsa, mostrada na figura 12, que exemp

momento em força ao aper

Figura 

Fonte: 

Para cada necessidade foram criadas roscas diferent

quadro seguinte. Para o aperto

triangulares, para fornecer movimento, como no caso

se com roscas de perfil trapezoidal, para peças que

grande magnitude, recomenda

aconselhada quando os esforços envolvidos são elevados e englobam choq

a aplicação tiver esforços elevados em apenas um se

Segundo Shigley (2005) as roscas servem para unir de forma não 

permanente componentes como parafusos e porcas, ist

desmontagem de componentes, apenas removendo os elementos que tenham 

também é transformar movimento rotativo em movimento li

como no caso de fusos. Quanto ao seu formato, existem vários, cada um 

dependente da aplicação em que for utilizada. Outro autor ainda desenvolve sobre o 

tema, dando mais ênfase às partes que constituem a rosca: 

Rosca é uma saliência de perfil constante, helicoidal, que se desenvolve de 
forma uniforme, externa ou internamente, ao redor de uma superfície 

ndrica ou cônica. Essa saliência é denominada filete.
2009, p.4) 

A rosca além de prover o aperto e união entre elementos diversos, tem u

papel fundamental na transmissão de movimento, podendo

transformar o movimento rotativo em movimento linear, como pode

caso de uma morsa, mostrada na figura 12, que exemplifica a transformação do 

momento em força ao apertar uma peça ou componente em suas mandíbulas.

 

Figura 12 – Morsa (movimento por rosca) 

Fonte: (GORDO, FERREIRA, 1996, p.44) 

Para cada necessidade foram criadas roscas diferentes, como pode

quadro seguinte. Para o aperto de peças em geral utiliza-se perfis de roscas 

triangulares, para fornecer movimento, como no caso da morsa, geralmente conta

se com roscas de perfil trapezoidal, para peças que tenham cargas envolvidas de 

grande magnitude, recomenda-se o perfil redondo, a rosca de perfil quadrado é 

os esforços envolvidos são elevados e englobam choq

a aplicação tiver esforços elevados em apenas um sentido, utiliza

18�

5) as roscas servem para unir de forma não 

permanente componentes como parafusos e porcas, isto é, prover fácil 
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de-serra. Abaixo pode-se ver os perfis e algumas indicações de uso

de perfil de rosca. 

Tipos de Roscas (perfis)
Tipos de filete

Triangular

Trapezoidal

Redondo

Quadrado

Rosca dente-de

Quadro 2 - Tipos de rosca e seus usos

Fonte: (GORDO, FERREIRA, 1996, p.44

Para se dimensionar uma rosca de potência,

movimento rotativo em movimento linear, 

conjunto de fórmulas: 

Para determinar a força possível de ser feita com u

� � �� � ����	
��                                                    

Q = Força axial da rosca [kgf];

� = tensão de torção do material [kgf/mm

do = diâmetro do núcleo da rosca [mm];

Usa-se a fórmula seguinte para determinar o ângulo da hélice da ro

�� � � ����                                                   

� = ângulo de hélice [ 

h = passo da rosca [mm];

se ver os perfis e algumas indicações de uso

Tipos de Roscas (perfis) 
Tipos de filete 

Aplicação

Triangular 

 

Parafusos e porcas de fixação na união de 
peças. 
Ex: Fixação da roda do carro.

Trapezoidal 

 

Parafusos que transmitem movimento suave 
e uniforme. 
Ex: Fusos de máquinas.

Redondo 

 

Parafusos de grandes diâmetros sujeitos a 
grandes esforços. 
Ex: Equipamentos ferroviários.

Quadrado 

 

Parafusos que sofrem grandes esforços e 
choques. 
Ex: Prensas e morsas. 

de-serra 

 

Parafusos que exercem grande esf
só sentido. 
Ex: Macacos de catraca.

Tipos de rosca e seus usos 

GORDO, FERREIRA, 1996, p.44) 

Para se dimensionar uma rosca de potência, ou seja, que transforma 

movimento rotativo em movimento linear, Provenza (1977) indica o seguinte 

Para determinar a força possível de ser feita com uma rosca:

�
                                                                                               

a rosca [kgf]; 

ão de torção do material [kgf/mm2]; 

= diâmetro do núcleo da rosca [mm]; 

a seguinte para determinar o ângulo da hélice da ro

                                                                                                      

ângulo de hélice [ ° ]; 

h = passo da rosca [mm]; 
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se ver os perfis e algumas indicações de uso para cada tipo 

Aplicação 

Parafusos e porcas de fixação na união de 

Ex: Fixação da roda do carro. 

Parafusos que transmitem movimento suave 

s de máquinas. 

Parafusos de grandes diâmetros sujeitos a 

Ex: Equipamentos ferroviários. 

Parafusos que sofrem grandes esforços e 

 

Parafusos que exercem grande esforço num 

Ex: Macacos de catraca. 

ou seja, que transforma 

venza (1977) indica o seguinte 

ma rosca: 

                                            (1) 

a seguinte para determinar o ângulo da hélice da rosca: 

                                                   (2) 
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d = diâmetro médio da rosca [mm]. 

Para determinar o ângulo de atrito da rosca: 

� � ���� ��                                                                                                     (3) 

� = ângulo de atrito [ ° ]; 

µ’ = coeficiente de atrito entre os materiais, dependente do ângulo da rosca, 

conforme anexo 13; 

Para determinar-se a altura da porca usa-se a fórmula de pressão específica 

entre os elementos em contato (porca/parafuso): 

� � � �����������
��	
�                                                                                            (4) 

p = pressão específica entre os materiais [kg/mm2]; 

Q = Força axial da rosca [kgf]; 

n = número de filetes da porca; 

de = diâmetro externo do parafuso [mm]; 

do = diâmetro interno do parafuso [mm]; 

E utilizando o número de filetes encontrado na fórmula anterior podemos 

apontar a altura da porca: 

� � � � �� !!"                                                                                               (5) 

H = altura da porca [mm]; 

n = número de filetes; 

t = passo da rosca; 

Determinação do momento torcedor do parafuso: 

#� � � � $% � ���� & ��� '()*!"                                                                 (6) 

Mt = momento torcedor [kgf.m]; 

Q = força axial da rosca [kgf]; 

rm = raio médio do parafuso [mm]; 

� = ângulo de hélice [ ° ]; 

� = ângulo de atrito [ ° ]; 

Por fim, para se determinar o rendimento da rosca: 

+ � ,-./,-.�/01�                                                                                                      (7) 

� = rendimento da rosca [%]; 

� = ângulo de hélice [ ° ]; 

� = ângulo de atrito [ ° ]. 
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2.1.6 Solda 

Segundo Lazzaris (2010) a “capacidade de um componente se ligar a outro 

pelo meio da solda e manter-se com suas propriedades mecânicas originais se 

chama soldabilidade”, e depende principalmente da composição química de seu 

material. A soldabilidade deve ser entendida como uma propriedade dos materiais, 

onde um material pode ter uma maior soldabilidade que outro, e pode-se classificar 

os materiais com o critério da facilidade envolvida em sua soldabilidade, conforme o 

quadro abaixo. Já a soldagem, é o nome do processo de se soldar, e pode ser 

classificada como: 

Soldagem é o processo de união de materiais usado para obter a 
coalecência (união) localizada de metais e não metais, produzida por 
aquecimento até uma temperatura adequada, com ou sem a utilização de 
pressão e/ou material de adição. (ROSA, 2009, p.3). 

Material 

Ó
tim

a 

B
oa

 

R
eg

ul
ar

 

D
ifí

ci
l 

Aço baixo carbono X    
Aço médio carbono  X X  
Aço alto carbono    X 
Aço inox X X   
Aços-liga   X  
Ferro fundido cinzento   X  
Ferro fundido maleável e nodular   X  
Ferro fundido branco    X 
Ligas de alumínio  X   
Ligas de cobre  X   

Quadro 3 - Soldabilidade dos materiais 

Fonte: (SOLDAGEM, 2009) 

Este mesmo autor ainda diz que a área das partes das peças unidas pela 

solda se chama junta de soldagem. Esta junta possui diversos tamanhos e formas, 

cada um dependendo de como as duas partes a serem unidas estão se ligando. 

Abaixo seguem desenhos ilustrativos e suas descrições mostrando cada uma destas 

juntas básicas: 

a) Junta de topo em bordas retas: Quando as bordas das chapas não 

requerem preparação mecânica recebem o nome de juntas de topo em 
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bordas retas. Usam-se esses tipos de junta na união de chapas até 6 mm 

de espessura, que não sofrerão grandes esforços. 

b) Juntas sobrepostas: quando as bordas das chapas não requerem 

preparação mecânica, uma vez que, como o nome mesmo diz, as juntas 

são sobrepostas. A largura da sobreposição dependerá da espessura da 

chapa. 

c) Juntas em ângulo em T: São aquelas em que as peças, devido a sua 

configuração, formam ângulos interiores e exteriores no ponto de soldar. 

d) Junta em quina: Quando os dois componentes estão próximos e em 

ângulo. 

Junta de topo em bordas retas Juntas sobrepostas 

 

 
Junta em T Junta em quina 

  
Quadro 4 – Juntas de solda 

Fonte: (CARDOSO, 2004, p.50) 

2.1.6.1 Simbologia de Soldagem para Desenhos 

Lazzaris (2010) afirma que, diversas normas existem com seus respectivos 

símbolos representativos de soldagem, entretanto, vários deles são comuns entre as 

normas, e servem para orientar o soldador a decidir onde e que tipo de junta deve 
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ser aplicada em cada união soldada. Entre as normas

AWS2 e a norma brasileira ABNT

representação gráfica de sold

real. 

Figura 

Fonte: 

����������������������������������������
1 International Standard Organization
2 American Welding Society 
3 Associação Brasileira de Normas Técnicas

ser aplicada em cada união soldada. Entre as normas podemos destacar a ISO

e a norma brasileira ABNT3. Abaixo pode-se constatar, em dois paralelos, a 

representação gráfica de solda no desenho técnico e sua contra partida da aplica

Figura 13 – Simbologia e solda correspondente 

Fonte: (MODENESI, 2001, p.7) 

��������������������������������������������

International Standard Organization 

Associação Brasileira de Normas Técnicas�
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se constatar, em dois paralelos, a 

a no desenho técnico e sua contra partida da aplicação 
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Shigley (2005, p.448) ressalta a importância dos sí

desenhos de peças, que devem estar claros e precisos, a fim de guiar o

corretamente ao longo da manufatura de componentes 

referência de soldagem é composta de vários compone

projetista achar necessário e

como base a linha de referência, que deve aparecer 

soldagem, pode-se adicionar vários elementos, como uma instrução e

cauda, o tamanho do cordão a ser aplicado, se exist

se é um cordão de solda único ou vários menores, se

sobre as peças diretamente ou se estas devem recebe

a penetração do calor, se a solda será feita em cam

componente e o local a ser feita a soldagem, indica

técnico geralmente recebe várias indicações de sold

referência, sendo tantos quantos forem necessários para cada peça.

Figura 14 – Linha de referê

Fonte: (MODENESI, 2001, p.6

2.2 ELEMENTOS DE TRA

Cruz (2008) diz que a

decompostas em várias máquinas simples. Nela cada e

o próprio movimento 

transmissão entre dois elementos tem por objetivo t

Shigley (2005, p.448) ressalta a importância dos símbolos de soldagem nos 

que devem estar claros e precisos, a fim de guiar o

corretamente ao longo da manufatura de componentes diversos. A linha de 

referência de soldagem é composta de vários componentes, tantos quanto o 

projetista achar necessário especificar, estando na figura 14 demonstrada. Tendo 

como base a linha de referência, que deve aparecer em qualquer indicação de 

se adicionar vários elementos, como uma instrução e

cauda, o tamanho do cordão a ser aplicado, se existe ou não inter

se é um cordão de solda único ou vários menores, se o cordão deve ser aplicado 

sobre as peças diretamente ou se estas devem receber chanfros a fim de facilitar

a penetração do calor, se a solda será feita em campo ou na fabricação do 

componente e o local a ser feita a soldagem, indicado pela seta. O mesmo desenho 

técnico geralmente recebe várias indicações de solda se utilizando da linha de 

ntos quantos forem necessários para cada peça.

Linha de referência 

MODENESI, 2001, p.6) 

2.2 ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO 

Cruz (2008) diz que as máquinas, mesmo as mais complicadas, podem ser 

decompostas em várias máquinas simples. Nela cada elemento transmite ou recebe 

 por meio de mecanismos chamados transmissões. A 

transmissão entre dois elementos tem por objetivo transferir ou transformar os 
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movimentos e forças em outras com direções e valores diferentes. Portanto são 

elementos de transmissão todos os componentes que transformam ou transmitem 

movimento. 

2.2.1 Relação de Transmissão 

Segundo Cruz (2008) relação de transmissão é a “relação entre a velocidade 

angular de um eixo movido e a velocidade angular do eixo motriz”, mas também 

pode ser determinada pela relação entre os diâmetros dos dois elementos que tem 

um acionamento entre si, utilizando-se a fórmula abaixo. Já Gordo, Ferreira (1996) 

diz que elementos de transmissão são componentes das máquinas responsáveis por 

transmitir potência e movimento para outros sistemas. Além de transmitir, são 

capazes também de variar o movimento enviado, sendo então chamados de 

variadores também. Na figura 15 pode-se ver um modelo esquemático de uma 

transmissão simples, tendo como componentes do elemento 1, representado pelo 

círculo menor, seu diâmetro (d1) e sua rotação (n1), e elementos do componente 2, 

representado pelo círculo maior, seu diâmetro e rotação, respectivamente d2 e n2. E 

sua relação é feita pela fórmula 8, a qual resulta em um valor “i”, adimensional, que 

é a resultante entre as velocidades de rotação e diâmetros dos elementos 1 e 2. 

�

Figura 15 – Relação de transmissão 

Fonte: (CRUZ, 2008, p.42) 

2 � �.�.3 � 434�                                                                                                      (8) 

1 (d1, n1)

2 (d2, n2)
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2.2.2 Momento de Torção ou Torque 

Segundo afirma Cruz (2008, p.42) o momento de torção, também chamado de 

torque, é o momento de uma força aplicado a elementos giratórios, onde o ponto 

base do momento é o centro de rotação, e pode ser exemplificada pela figura a 

seguir, mostrando o vetor de força Ft gerado a partir do raio r aplicado em um 

elemento girante. 

�

Figura 16 – Diagrama de momento torçor 

Fonte: (CRUZ, 2008, p.43) 5 � 6,�73 �� 8*9"                                                                                              (9) 

Onde: 

Mt = Momento torçor [N.m]; 

Ft = Força tangencial [N]; 

D = Diâmetro [m]. 

2.2.3 Relações entre Momento Torçor e Potência 

Para se relacionar momento torçor e potência, Cruz (2008) nos indica as 

seguintes relações, tanto do Sistema Internacional como outras unidades: 

5 � :;<=> � ?.                                                                                              (10) 

Onde: 

N = Potência [CV]; 

n = rotação do elemento [rpm]. 

d

Ft

R

p
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5 � :=<=> � ?.                                                                                              (11) 

Onde: 

N = Potência [HP]; 

n = rotação do elemento [rpm]. 

5 � @:AB � ?.                                                                                                 (12) 

Onde: 

N = Potência [W]; 

n = rotação do elemento [rpm]. 

2.2.4 Correntes e Rodas Dentadas 

De acordo com Gordo, Ferreira (1996) correntes são elementos que 

transmitem potência e movimento, geralmente de material metálico, sendo 

construída de anéis ou elos. De grande gama de formas e características 

construtivas, possui vários tipos que dependem de sua aplicação específica. A figura 

abaixo exemplifica uma corrente de rolos típica, muito utilizada na indústria em geral 

por ser de baixa manutenção e alta confiabilidade. 

 

Figura 17 – Corrente de elos 

Fonte: (DAIDO, 2005, p.5) 

O catálogo do fabricante de correntes DAIDO (2005) indica uma tabela 

referencial para determinar a corrente a ser utilizada numa determinada 

transmissão. Para se usar esta tabela, requer saber-se: a potência a transmitir (kW), 
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a velocidade dos eixos (rpm4) e as características do acionamento (grau de 

impulsividade), que pode ser encontra-se no quadro abaixo. 

CARACTERÍSTICA DO MAQUINÁRIO 
Motor 

elétrico ou 
turbina 

Combustã
o interna 

Trans. Hid. 

Combustã
o interna 

Trans Mec. 
Constante: Transportadores com carga constante, agitadores de líquido, 
misturadores, bombas centrífugas e alimentadores. 1,0 1,0 1,2 

Meio impulsivo: Transportadores com carga irregular, máquinas operatrizes em 
geral, compressoras, máquinas para construção em geral, fornos automáticos, 
secadores, esmagadores, máquinas para fabricação de papel e trefilados. 

1,3 1,2 1,4 

Bastante impulsivo: Equipamentos de elevação de peso, prensas, britadores, 
perfuratrizes, laminadores, equipamentos para obras civis, minas em geral, 
rotocultivadores e trituradores para material duro. 

1,5 1,4 1,7 

Quadro 5 – Grau de Impulsividade 

Fonte: (DAIDO, 2005, p.8) 

2.2.5 Eixos 

Gordo, Ferreira (1996) afirma que eixos podem ser considerados a coluna 

vertebral da máquina, podendo ter vários tipos e tamanhos, e servindo em muitos 

casos de sustentação para outras peças, como as engrenagens, as polias, 

rolamentos, etc. Seu material de construção pode variar dependendo de sua 

aplicação, mas quase sempre são feitos de aço ou de ligas de aço devido a suas 

desejáveis propriedades mecânicas, mas se tiverem finalidades específicas também 

podem ser construídos em cobre, alumínio ou latão. A figura seguinte mostra um 

eixo típico, possuindo vários diâmetros diferentes em sua extensão, oriundos de sua 

fabricação e alguns detalhes construtivos, como o arredondamento, que serve para 

se prevenir falhas, o chanfro para se tirar os cantos da peça, o degrau, utilizado 

quando se deseja que uma peça encaixe-se até o encosto do eixo e a seção 

quadrada, que atua como a cabeça de um parafuso, o acionamento do eixo neste 

caso. 

 

Figura 18 – Eixo simples 

Fonte: (GORDO, FERREIRA, 1996, p.198) 

���������������������������������������� ����
4 Rotações por minuto 
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2.2.5.1 Dimensionamento de eixos rotativos 

Segundo Dorte et al (2010) para se dimensionar o diâmetro de eixos rotativos 

maciços circulares pode-se utilizar a fórmula a seguir, lembrando que ela considera 

apenas eixos submetidos à torção, sem considerar a flexão: 

C � � D �E�FG��HIJK
L  !!"                                                                                        (13) 

Onde: 

d = Diâmetro do eixo [mm]; 

Mt = Momento torçor [Nmm]; 

�adm = Tensão admissível à torção [N/mm2]. 

2.3 ELEMENTOS DE APOIO 

Segundo Cruz (2008) e Gordo; Ferreira (1996), elementos de apoio tem como 

finalidade apoiar outros elementos, sejam eles de fixação ou de transmissão e 

podem ser considerados acessórios que auxiliam o funcionamento das máquinas. 

Entre os principais elementos de apoio, pode-se destacar os mancais, buchas, 

rolamentos, guias e perfis estruturais. 

2.3.1 Aços 

Gavenda (2010, p.23-39) constata que o aço é uma liga ferro-carbono com 

uma composição de carbono que varia de 0,08% até 2,2%, nunca ultrapassando 

este limite superior. Suas características mecânicas e resistências o tornam um 

elemento essencial na construção de máquinas e estruturas destinadas a fornecer 

sustentação ou resistir a cargas.  
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Várias normas definem a composição dos aços, entre elas a SAE5 e ABNT, 

onde classificam cada aço por um conjunto de quatro ou cinco números, que 

indicam o tipo de liga presente e a quantidade de carbono. O primeiro número indica 

a classe do aço, designando o tipo da liga, o segundo apresenta a quantidade 

aproximada do elemento predominante da liga, e os últimos números indicam a 

quantidade de carbono presente na liga, como pode-se ver no quadro 6. 

Tipos de Aços Nº ABNT / SAE / AISI6 

Aço comum 10 xx 

Aço de cavaco curto ressulfurado 11 xx 

Aço refosforado e ressulfurado 12 xx 

Aço manganês 13 xx 

Aço níquel 20 xx 

Aço níquel 23 xx 

Aço níquel 25 xx 

Aço cromo níquel 30 xx 

Aço cromo níquel 31 xx 

Aço cromo níquel 32 xx 

Aço cromo níquel 33 xx 

Aço carbono molibdênio 40 xx 

Aço cromo molibdênio 41 xx 

Aço cromo níquel molibdênio 43 xx 

Aço níquel molibdênio 46 xx 

Aço níquel molibdênio 48 xx 

Aço de baixo teor de cromo (para rolamentos) 501 xx 

Aço de médio teor de cromo (para rolamentos) 511 xx 

Aço de alto teor de cromo (para rolamentos) 521 xx 

Aços inoxidáveis 52 xx 

Aço cromo vanádio 60 xx 

Aço de tríplice liga – Cromo níquel molibdênio 86 xx 

Aço de tríplice liga – Cromo níquel molibdênio 87 xx 

Aço silício manganês 90 xx 

Aço silício manganês 92 xx 

Aço de tríplice liga – Cromo níquel molibdênio 93 xx 

Aço de tríplice liga – Cromo níquel molibdênio 94 xx 

Aço de tríplice liga – Cromo níquel molibdênio 97 xx 

Aço de tríplice liga – Cromo níquel molibdênio 98 xx 

Aço fundido inoxidável 60 xx 

Aço fundido refratário 70 xx 

Quadro 6 - Tipos de aços 

Fonte: (Adaptado de Gonçalves e Martins, 2008, p.39) 

���������������������������������������� ����
5 Society of Automotive Engineers 
6 American Iron and Steel Institute 
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Para se citar um exemplo, tomou-se o Aço SAE 2345. O número 23 indica 

que se trata de um aço com predominância do elemento níquel, aproximadamente 

3%, e o número 45 indica a concentração do carbono nesta liga, sendo de 0,45%. 

Dado que para cada situação precisa-se de materiais específicos, Zattoni (2008) 

aponta o efeito dos vários elementos na composição de aços liga, entre eles: 

a) Carbono: A quantidade de carbono influi na dureza, no limite de 

resistência e na soldabilidade; 

b) Manganês: O manganês, quando adicionado em quantidade conveniente, 

aumenta a resistência do aço ao desgaste e aos choques, mantendo-o 

dúctil; 

c) Silício: Torna o aço mais duro e tenaz. Previne a porosidade e concorre 

para a remoção dos gases e dos óxidos. Influi para que não apareçam 

falhas ou vazios na massa do aço. É um elemento purificador e tem o 

efeito de isolar ou suprimir o magnetismo; 

d) Fósforo: Em teores elevados torna o aço frágil e quebradiço, motivo pelo 

qual deve-se reduzir ao mínimo possível sua quantidade, já que não se 

pode eliminá-lo integralmente. Considerado como uma impureza; 

e) Enxofre: É um elemento prejudicial ao aço. Torna-o granuloso e áspero, 

devido aos gases que produz na massa metálica. Enfraquece a resistência 

do aço. Considerado como uma impureza; 

f) Cromo: O cromo confere ao aço alta resistência, dureza, elevado limite de 

elasticidade e boa resistência à corrosão em altas temperaturas; 

g) Níquel: Foi um dos primeiros metais utilizados com sucesso para dar 

determinadas qualidades ao aço. O níquel aumenta a resistência e a 

tenacidade do mesmo, eleva o limite de elasticidade, dá boa ductilidade e 

boa resistência à corrosão; 

h) Molibdênio: Emprega-se, em geral, adicionado com cromo, produzindo os 

aços cromo molibdênio, de grande resistência, principalmente a esforços 

repetidos. 

Gavenda (2010) ressalta a importância das propriedades mecânicas dos 

aços, mais especificamente a resistência à tração, à tenacidade e ductilidade. 

Resistência à tração entende-se como a capacidade que o material tem de suportar 

esforços em sentidos opostos, mais precisamente no sentido de seu alongamento, e 
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ductilidade traduz-se na capacidade de o material suportar deformações sem se 

romper. Um bom indicador da ductilidade de um material é o formato de seu cavaco 

na usinagem. Se o cavaco foi comprido, em formato de espiral, o material é dúctil, e 

se o cavaco foi pequeno, curto, o até mesmo pó, no caso dos ferros fundidos, o 

material não é dúctil. Tenacidade é a capacidade de um material sofrer impactos e 

conseguir absorver essa energia de colisão sem sofrer danos. Exemplos de 

materiais tenazes são o aço e o cobre, enquanto o metal duro e cerâmicas em geral 

não são apresentam boa tenacidade. Outras propriedades importantes são 

apontadas por Zattoni (2008) e relacionadas no quadro abaixo: 

Propriedades 
Ductilidade Capacidade de deformação sob a ação de cargas 

Fragilidade Oposto de ductilidade – A fratura frágil é característica do aço em baixas 
temperaturas 

Resiliência Capacidade do aço absorver energia mecânica em regime elástico 

Tenacidade Capacidade do material absorver energia mecânica com deformações elásticas ou 
plásticas 

Dureza Resistência superficial ao risco e à abrasão 
Fadiga Resistência a cargas repetitivas 

Quadro 7 - Propriedades dos aços 

Fonte: (ZATTONI, 2008, p.8) 

2.3.2 Perfis Estruturais 

Perfis estruturais são chamados os perfis feitos de aço especialmente para 

servirem de estrutura em máquinas ou aplicações. Dependem especialmente do tipo 

do aço empregado em sua composição, o formato ao qual foram submetidos e o 

processo de fabricação empregado em sua manufatura. A escolha de um 

determinado tipo de perfil estrutural depende essencialmente da análise do 

equipamento e das resistências desejadas. (FENILI, 2009) 

2.3.3 Mancais 

Cruz (2008) diz que mancais são elementos de máquinas usados para apoio 

de eixos e árvores. Devido à existência do atrito de contato entre o eixo e o mancal, 
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coloca-se um elemento entre essas duas superfícies, onde este componente pode 

ser uma bucha ou um rolamento. Se for uma bucha o mancal é denominado mancal 

de deslizamento e se o rolamento for utilizado o mancal é chamado de mancal de 

rolamento, como pode-se conferir na figura abaixo o exemplo de cada um. 

 

Figura 19 - Mancal de deslizamento e de rolamento 

Fonte: (CRUZ, 2008, p.90) 

2.3.4 Buchas 

De acordo com Gordo, Ferreira (1996) buchas são elementos de máquina de 

forma cilíndrica ou cônica com função de apoiar e guiar eixos, brocas e alargadores, 

e podem ser fabricadas de materiais antifricção ou materiais plásticos. De modo 

geral a bucha é fabricada de material menos duro que o eixo que é montado dentro 

dela, assim caso o conjunto sofra desgaste, o elemento mais desgastado tende a 

ser a bucha, que tem fácil substituição. Abaixo representação de mancal de 

deslizamento, utilizando-se de bucha de bronze como o material antifricção com o 

cilindro de aço. 
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Figura 

Fonte: 

2.3.5 Rolamentos 

Segundo Cruz (2008) mancais de rolamento são aqueles 

e o eixo temos um elemento girante chamado de rolam

transformar o atrito de fricção em um atrito de rol

materiais muito duros que tem como ob

vantagem é possuir um atrito de operação muito seme

devido à sua construção.

o da esquerda rolamento de esferas, o central rolam

esferas e o da direita rolamento de esferas de cont

Figura 

Fonte: 

Figura 20 – Bucha de Bronze 

Fonte: (GORDO, FERREIRA, 1996, p.94) 

ndo Cruz (2008) mancais de rolamento são aqueles onde

e o eixo temos um elemento girante chamado de rolamento, 

transformar o atrito de fricção em um atrito de rolamento. São fabricados de 

materiais muito duros que tem como objetivo resistir ao desgaste e sua maior 

vantagem é possuir um atrito de operação muito semelhante ao atrito de partida, 

sua construção. A figura abaixo exemplifica três tipos de rolamentos, sendo 

o da esquerda rolamento de esferas, o central rolamento de carreira dupla de 

esferas e o da direita rolamento de esferas de contato angular. 

 

Figura 21 – Tipos de rolamentos 

Fonte: (CRUZ, 2008, p.89) 
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Podem ser classificados em rolamentos radiais, que tem como função 

suportar esforço radial e rolamentos axiais, que suportam cargas no sentido axial do 

eixo e rolamentos mistos que suportam as cargas tanto radiais como axiais de forma 

combinada. Pode-se encontrar no manual técnico da NSK® (2006) que para cada 

situação é indicado um tipo de rolamento, dependendo da direção de suas cargas e 

a necessidade de ter condições específicas, como o rolamento com um lado livre ou 

fixo. 

O catálogo geral de rolamentos (FAG®, 1999) diz que para dimensionarem-se 

rolamentos necessários a uma determinada aplicação deve-se analisar se este deve 

trabalhar em rotações normais ou parado, com pouco movimento, com giros de 

180º. Caso seja uma situação normal, pode-se determinar a carga do rolamento pela 

capacidade de carga dinâmica, que segue abaixo:  

# � M � $                                                                                                      (14) 

Onde: 

M = Momento torçor [N.m]; 

F = Capacidade de carga dinâmica [N]; 

r = Metade do diâmetro interno do rolamento [m]. 

2.3.6 Guias 

Guias são elementos de máquinas que tem como finalidade manter a 

trajetória de determinadas peças, e para isso, se este movimento for retilíneo, as 

guias geralmente são feitas de peças cilíndricas ou prismáticas, montadas sobre um 

conjunto com formato semelhante. A primeira, cilíndricas, tem a desvantagem de ser 

necessária outra peça que faça o nivelamento do conjunto, enquanto a guia 

prismática conta com um custo de fabricação mais elevado. A figura abaixo 

demonstra dois exemplos de guias cilíndricas e prismáticas. (GORDO; FERREIRA, 

1996) 
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Figura 22 – Guias prismáticas e cilíndricas 

Fonte: (GORDO; FERREIRA, 1996, p.105) 

Seguindo os tipos de guias, pode-se ainda destacar a utilização de guias 

abertas ou fechadas, que também têm vantagens e desvantagens, como a aberta 

ser de fácil desmontagem, entretanto a carga deve estar sempre posicionada de 

forma a pressionar a guia sobre o trilho. Já na fechada pode-se ter a carga 

posicionada em sentido contrário ao trilho, entretanto a desmontagem pode ser 

dificultada caso não haja atenção no projeto. A figura 23 mostra a esquerda uma 

típica guia aberta, enquanto o exemplo a direita representa uma guia fechada. 

 

Figura 23 – Guias abertas e fechadas 

Fonte: (GORDO; FERREIRA, 1996, p.105) 

2.3.7 Atuador Linear 

Como pode-se verificar, o manual ROLLON (2009) diz que atuador linear é o 

nome que se dá a conjuntos de componentes agrupados entre si que tem a 

finalidade de fornecer uma solução simplificada para agregar movimento linear em 

uma determinada aplicação. Sua maior vantagem é trazer todos estes componentes 

já dimensionados entre si, cortando o tempo que seria necessário para se 
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especificar todos eles. Consiste em um perfil de alumínio com um pequeno conjunto 

interno de polias sincronizadoras, as quais devem ser acionadas por um motor não 

incluso e que tem como objetivo movimentar um carrinho fixado na correia e apoiado 

em guias laterais, tendo precisão no movimento, facilidade de fixação, tamanho 

reduzido e possibilidade de utilização de vários conjuntos entre si, formando 

movimentos em diversos eixos. 

Para se dimensionar a potência do acionamento de atuadores lineares segue-

se a fórmula a seguir: 

N! � NO � PM � QR3 S                                                                                       (15) 

Cm = Torque do motor [Nm]; 

Cv = Torque necessário para mover o atuador vazio [Nm]; 

F = Força na correia [N]; 

Dp = Diâmetro primitivo da polia motora do atuador [m] 

2.3.8 Motorredutores 

Motorredutores são unidades únicas onde encontra-se um motor acoplado a 

um redutor, com a finalidade específica de fornecer potência para eixos acionados já 

com rotações diferenciadas daquelas entregues pelo motor apenas. Suas formas 

construtivas são bastante variadas, podendo ser de engrenagens helicoidais, de 

eixos paralelos, engrenagens cônicas, entre outros. Por possuírem tal construção 

compacta e única tem elevado rendimento. (SEW®, 2007) 

2.3.9 Rodas e rodízios 

Segundo Novex® (2008) rodas são componentes redondos revestidos de 

uma camada de material para rodagem e com um furo passante em seu centro para 

a fixação de um eixo que fornecerá a fixação do conjunto e rodízios são rodas 

montadas em mancais adequados a sua capacidade de carga e finalidade 

construtiva. Tanto rodas quanto rodízios tem várias formas construtivas, que variam 
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de acordo com a aplicação desejada. A figura 24 exemplifica um rodízio, formado 

pela roda, eixo e suporte para fixação no equipamento. 

 

Figura 24 – Rodízio 

Fonte: (Novex, 2008, p.5) 

Para determinar-se o rodízio a ser aplicado usa-se a fórmula a seguir: 

NT�TUVCTCW��X$�$XCT � �YZ[\�]\�^_�G\� �  '("                                                     (16) 

Capacidade por roda = peso suportado por cada roda/rodízio [kg]; 

Peso conjunto = Peso do conjunto a ser suportado por rodízios [kg] 

n = número de rodízios a serem utilizados menos um. 

De acordo com Provenza (1977) para calcular-se a força necessária para 

empurrar um conjunto apoiado em rodas, deve-se seguir a fórmula abaixo: 

M � ` �� �a0bc�d�e �  '()"                                                                                  (17) 

F = força para empurrar conjunto [kgf]; 

N = carga total a ser empurrada [kg]; 

� = atrito rolante (braço de alavanca do atrito rolante) [cm]; 

µ’ = coeficiente de atrito roda/eixo; 

r = raio do eixo [cm]; 

R = raio da roda [cm]. 

2.3.9 Acoplamentos elásticos 

Segundo Dorte et al (2008) e Vulkan® (2012) acoplamentos são conjuntos 

mecânicos empregados na união de dois eixos com a finalidade de transmitir torque 
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e potência de um para o outro. Sua construção é fei

de borracha intercalados entre os discos de cada co

permite que seus elementos elásticos resistam a poe

além de não necessitarem de lubrificação.

de um acoplamento elástico, contando com dois disco

elástico, neste caso os tocos de borracha, entre el

Figura 25 – Acoplamento elástico de garras

Fonte: adaptado de Gordo e Ferreira (1996)

Conforme pode-se verificar no catálogo Vulkan

elásticos, o cálculo necessário para dimensioná

#Wf � g�h�i[�                                                    

Meq = Momento equivalente [Nm];

N = Potência da máquina acionadora [kW/cv];

n = rotação de trabalho do acoplamento [rpm];

Fs = F1 x F2 x F3 x F4 = Fator de

C = Constante, 9550 para kW e 7030 para cv.

2.4 TRANSPORTADORES

De acordo com Mercúrio

são os meios mais simples, versáteis e difundidos p

Esta movimentação é executada por meio de uma força

transportador e fornecido por um motor que gira uma

força deve ser capaz de vencer os atritos dos eleme

elementos a serem transportados para que o transpor

e potência de um para o outro. Sua construção é feita com um anel dotado de tocos 

de borracha intercalados entre os discos de cada componente a ser acoplado e 

permite que seus elementos elásticos resistam a poeira, água, óleo e intempéries, 

lém de não necessitarem de lubrificação. A figura 25 mostra a montagem explodida 

de um acoplamento elástico, contando com dois discos dentados e um elemento 

elástico, neste caso os tocos de borracha, entre eles. 

amento elástico de garras 

adaptado de Gordo e Ferreira (1996) 

se verificar no catálogo Vulkan® (2012

elásticos, o cálculo necessário para dimensioná-los é o seguinte:

                                                                                                 

Meq = Momento equivalente [Nm]; 

N = Potência da máquina acionadora [kW/cv]; 

n = rotação de trabalho do acoplamento [rpm]; 

F2 x F3 x F4 = Fator de serviço, ver anexo 2; 

C = Constante, 9550 para kW e 7030 para cv. 

TRANSPORTADORES DE CORRENTE 

Mercúrio (1988) transportadores de correias e de correntes 

são os meios mais simples, versáteis e difundidos para a movimentação de carga. 

Esta movimentação é executada por meio de uma força requerida pelo elemento 

transportador e fornecido por um motor que gira uma polia ou uma roda dentada. Tal 

força deve ser capaz de vencer os atritos dos elementos do transportador mais 

elementos a serem transportados para que o transporte realizado.
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ta com um anel dotado de tocos 

mponente a ser acoplado e 

ira, água, óleo e intempéries, 

A figura 25 mostra a montagem explodida 

s dentados e um elemento 

 

12) de acoplamentos 

los é o seguinte: 

                                              (18) 

(1988) transportadores de correias e de correntes 

mentação de carga. 

 requerida pelo elemento 

 polia ou uma roda dentada. Tal 

ntos do transportador mais os 

realizado. A descrição de 
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sua construção é sempre pontual ao se destacar a versatilidade e durabilidade, 

como pode-se conferir a seguir: 

Os transportadores de corrente são equipamentos construídos em 
estruturas metálicas rígidas, são muito versáteis no uso, pois são montados 
com elos padronizados de correntes que são encaixados uns nos outros e 
presos com pinos ou cavilhas. [...] Sua durabilidade é muito grande e sua 
manutenção é simples e econômica porque os elos são peças de estoque 
dos fabricantes. [...] São vantajosos comparativamente a outros 
transportadores, pois, são totalmente desmontáveis e facilmente 
substituíveis. (Neves et al, 2010) 

Para se dimensionar o acionamento de um transportador de correntes, deve-

se seguir a ordem das fórmulas a seguir: 

Cálculo do coeficiente de correção de comprimento (Cf): 

N) � @j & =A;j � N� !"                                                                                  (19) 

Cf = coeficiente de correção de comprimento [m]; 

C = comprimento entre centros do transportador [m]. 

Cálculo do peso das partes móveis do transportador (P): 

k � �WlX�X�Tm� n N� '(o!"                                                                            (20) 

P = peso partes móveis [kg/m]; 

Pesototal = peso total das partes móveis do transportador [kg]; 

C = comprimento entre centros do transportador [m]. 

Cálculo do peso do material transportado (Pm): 

k! � �WlX!T�W$VTm� n N� '(o!"                                                                   (21) 

Pm = peso do material transportado [kg/m]; 

pesomaterial = peso total do material a ser transportado [kg]; 

C = comprimento entre centros do transportador [m]. 

Cálculo da tensão para movimentar a corrente vazia: 

pO � >Aq= � N) � �r � k� '()"                                                                       (22) 

Tv = Tensão para movimentar a corrente vazia [kgf]; 

Cf = coeficiente de correção de comprimento [m]; 

µv = coeficiente de atrito para mover a corrente vazia; 

P = peso das partes móveis [kg/m]. 

Cálculo da tensão para movimentar a carga: 

pU � >Aq= � N) � �] � k!� '()"                                                                    (23) 

Tc = tensão para mover a carga [kgf]; 

Cf = coeficiente de correção de comprimento [m]; 
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µc = coeficiente de atrito para mover a carga;

Pm = peso do material transportado [kg/m].

Tensão efetiva para deslize da corrente mais material sobr

pW; � pO & pU� '()
pW � �� � pW; & pW
Te1 = tensão efetiva sem de

Tv = tensão para mover corrente vazia [kgf];

Tc = tensão para mover carga [kgf];

Te = tensão efetiva total [kgf];

µd = coeficiente de atrito de deslizamento sobre su

Cálculo da potência do motor:

s �� �tZ�u��vww � �k"      

2.5 ANÁLISE DE ELEMENTOS

De acordo com Lima 

simples de máquinas, pode

depara-se com estruturas complexas, agregados de vários el

trabalhar unidos ou em conjunto, utiliza

como princípio diminuir o cálculo de uma estrutura 

equação complicada e grande

muito mais simples de determinar e em conjunto reso

Figura 26 – Análise de nó soldado de treliça por elementos fini

Fonte: Lima (2008) 

µc = coeficiente de atrito para mover a carga; 

Pm = peso do material transportado [kg/m]. 

efetiva para deslize da corrente mais material sobr

'()"                                                                                      
pW;� '()"                                                   

Te1 = tensão efetiva sem deslizamento [kgf]; 

Tv = tensão para mover corrente vazia [kgf]; 

Tc = tensão para mover carga [kgf]; 

Te = tensão efetiva total [kgf]; 

µd = coeficiente de atrito de deslizamento sobre superfície;

Cálculo da potência do motor: 

                                                                                            

ANÁLISE DE ELEMENTOS FINITOS  

De acordo com Lima (2008) ao fazer-se o dimensionamento de componentes 

simples de máquinas, pode-se utilizar as equações básicas, e

se com estruturas complexas, agregados de vários elementos que devem 

trabalhar unidos ou em conjunto, utiliza-se o método de elementos finitos, que tem 

como princípio diminuir o cálculo de uma estrutura complexa,

quação complicada e grande, para várias pequenas estruturas que entre si

muito mais simples de determinar e em conjunto resolvem o problema completo.

Análise de nó soldado de treliça por elementos finitos 
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efetiva para deslize da corrente mais material sobre a superfície: 

                                   (24) 

                                                                            (25) 

perfície; 

                              (26) 

o dimensionamento de componentes 

se utilizar as equações básicas, entretanto quando 

se com estruturas complexas, agregados de vários elementos que devem 

se o método de elementos finitos, que tem 

, que levaria a uma 

para várias pequenas estruturas que entre si. São 

lvem o problema completo.  
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O método mais usado para resolver problemas de anál

finitos se baseia na teoria

mais próximos de dados experimentais medidos em lab

considera-se que o escoamento ocorre quando a energia associada à 

forma de um corpo sob carregamento multiaxial for i

um corpo de prova de tração, quando o escoamento oc

escoamento uniaxial. 

Figura 27 – (a) Estado triaxial de tensões (b) variações de vol

Fonte: Lima (2008) 

Ao comparar-se o valor da tensão de Von Mises em qualquer ponto

valor da tensão de escoamento em tração, pode

analisado sofrerá falha de acordo com a energia de disto

tensão equivalente de Von Mise

calculadas são apresentadas em tabelas ou na forma 

tensão, e pode ser frisado pel

“O escoamento de um material dúctil ocorre quando a
por unidade de volume iguala ou excede a energia de
de volume quando o mesmo material escoa em um ensai
simples.” (LIMA, 

 

 

O método mais usado para resolver problemas de anál

baseia na teoria Critério de Von Mises e é preferida por seus dados serem 

mais próximos de dados experimentais medidos em laboratórios. Nesta teoria 

e o escoamento ocorre quando a energia associada à 

forma de um corpo sob carregamento multiaxial for igual à energia de distorção em 

um corpo de prova de tração, quando o escoamento ocorre na tensão de 

(a) Estado triaxial de tensões (b) variações de volume e (c) distorção

se o valor da tensão de Von Mises em qualquer ponto

valor da tensão de escoamento em tração, pode-se determinar se o elemento 

sado sofrerá falha de acordo com a energia de distorção máxima.

tensão equivalente de Von Mises é largamente utilizada quando as tensões 

calculadas são apresentadas em tabelas ou na forma de gráficos coloridos de 

frisado pelo autor a seguir: 

“O escoamento de um material dúctil ocorre quando a
por unidade de volume iguala ou excede a energia de
de volume quando o mesmo material escoa em um ensai
simples.” (LIMA, 2008). 
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O método mais usado para resolver problemas de análise de elementos 

é preferida por seus dados serem 

oratórios. Nesta teoria 

e o escoamento ocorre quando a energia associada à mudança de 

gual à energia de distorção em 

um corpo de prova de tração, quando o escoamento ocorre na tensão de 

 

ume e (c) distorção 

se o valor da tensão de Von Mises em qualquer ponto com o 

se determinar se o elemento 

rção máxima. Deste modo a 

largamente utilizada quando as tensões 

de gráficos coloridos de 

“O escoamento de um material dúctil ocorre quando a energia de distorção 
por unidade de volume iguala ou excede a energia de distorção por unidade 
de volume quando o mesmo material escoa em um ensaio de tração 
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3 METODOLOGIA 

Durante a construção de carrocerias na empresa Carrocerias São Miguel, 

observou-se a necessidade de uma máquina auxiliar na fabricação das 

transversinas de madeira utilizadas na composição das carrocerias. Para que o 

projeto mecânico desta máquina não fosse vítima de paradigmas pré-estabelecidos 

e formas já conhecidas de pensar pelos alunos responsáveis, elaborou-se um 

método para delimitar as escolhas de elementos de máquina, dispositivos 

envolvidos, entre outros, onde todos devem ser embasados pelas necessidades dos 

funcionários, do proprietário do equipamento e dos componentes envolvidos. 

3.1 PESQUISA INFORMACIONAL 

A pesquisa informacional serve para que visões pré-estabelecidas, e 

paradigmas costumeiros sejam quebrados. Ela tem a função de coletar diversas 

informações diferentes, que englobam desde a expectativa como novo equipamento 

às necessidades de desempenho que devem ser garantidas em projeto. 

A pesquisa será embasada com um questionário para os potenciais 

operadores e proprietários, auxiliada por fotos demonstrando o sistema atual e suas 

máquinas envolvidas, perfil do produto final desejado, avaliação das necessidades 

da empresa, se estas necessidades podem ser sanadas, fornecedores dos 

componentes da nova máquina, entre outros. 

O questionário deve conter as seguintes perguntas: 

a) Qual o produto final desejado? 

b) Este produto deve poder ser ajustado, ou seja, a máquina TCCA deve ser 

capaz de entregar um produto com dimensões diferentes de um lote de 

fabricação a outro? 

c) Qual a capacidade de produção do sistema atual? 

d) Qual a capacidade de produção desejada com o sistema TCCA? 

e) Existem algumas restrições quanto a componentes que devem ser 

utilizados no projeto do TCCA? 
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f) Existem alguns componentes que devem ser preferidos no projeto do 

TCCA? 

g) Caso o TCCA atinja a expectativa quanto a sua produção, o proprietário 

tem opção de vender o excedente para terceiros? 

h) O que levou a empresa a procurar uma solução automatizada para a 

fabricação de transversinas? 

i) Em sua opinião, quais pontos deveriam ser estudados na fase de projeto 

do TCCA? 

j) Qual o espaço disponível para a alocação do novo equipamento? 

k) Existem algumas marcas de preferência para o cliente? Se sim, para quais 

componentes? 

l) Existem alguns componentes de posse do cliente que devem ser 

aproveitados no projeto? 

m) Em sua opinião, quais são os perigos a que os funcionários ficam expostos 

durante a fabricação das transversinas? 

n) Qual o peso de cada transversina bruta? 

o) Qual a variação de medidas de comprimento da transversina bruta e 

acabada? 

p) Qual a quantidade de transversinas que contém em um lote? 

q) Com relação ao trabalho atual, quantos funcionários são envolvidos no 

processo? 

r) Existem muitos erros na fabricação? 

s) As próximas duas perguntas devem ser feitas para os funcionários: 

t) Como estes funcionários se sentem após a realização do trabalho? 

u) Como estes funcionários se sentem com a instalação de um equipamento 

automatizado de fabricação de transversinas? 

3.2 PESQUISA TÉCNICA 

A pesquisa técnica consiste em determinar componentes chave para o 

projeto, baseado nas necessidades do produto final definidas pela pesquisa 

informacional, levando em consideração critérios como massa, facilidade de se 
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encontrar tal componente no mercado, facilidade de montagem, e dando-se 

preferência ao maior número de itens prontos, terceirizados, utilizando-se de tabelas 

de especificações técnicas, auxiliado por dimensionamento matemático para 

fazerem-se estas escolhas. 

3.3 CROQUI PRELIMINAR 

O croqui é um esboço, um rabisco, sem qualquer responsabilidade técnica, 

apenas com o objetivo de gerar uma representação que defina um curso a ser 

seguido nas fases posteriores do projeto. 

3.4 ASPECTOS DE SELEÇÃO DE MATERIAIS NO PROJETO MECÂNICO 

Cada componente envolvido no projeto tem um propósito, portanto deve 

possuir também um mínimo de resistência e confiabilidade, baseado nos dados 

técnicos fornecidos por seu fabricante. Abaixo serão discutidos os aspectos 

envolvidos na seleção de cada um dos componentes principais do TCCA. 

3.4.1 Seleção dos acionamentos 

Para se selecionar os acionamentos, deve se levar em conta cada situação 

específica, para o acionamento do transportador, será utilizado equacionamento 

contido no manual Mercúrio para transportadores, para acionamento do fuso de 

abertura da mesa, se utilizará formulário pertinente a fusos, e para o acionamento do 

atuador linear, será considerada a orientação dada pelo fabricante do atuador linear. 

3.4.2 Rolamentos e caixa de rolamento 
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Rolamentos devem ser especificados pelo tipo e intensidade da carga a que 

serão submetidos, sentido de trabalho, e tipo construtivo, no sentido de seu que seu 

formato é interessante na construção do TCCA. A caixa de cada rolamento é 

específica e dependente apenas do rolamento utilizado e a forma construtiva 

desejada. 

3.4.3 Serras 

As serras devem ser selecionadas de acordo como serão submetidas à 

madeira, ou seja, como devem cortar, a que velocidade de avanço e o tamanho do 

material a ser cortado. 

3.4.4 Aços de construção mecânica 

O material das estruturas e eixos do TCCA será escolhido de acordo com a 

intensidade das cargas, o tipo da carga a que serão sujeitados, e no tipo de perfil 

laminado, que facilite a construção das peças e a montagem do equipamento. 

3.4.5 Correntes 

As correntes devem atender a necessidade de carga de tração do trabalho, 

atendendo a possibilidade de se utilizar aditamentos e atender as dimensões 

desejadas no projeto. 

3.4.6 Eixos 
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Os eixos do TCCA devem ser dimensionados levando-se em conta sua 

aplicação, cargas localizadas, componentes acoplados a eles, aplicadas pelo motor 

e a força que deverá desempenhar. 

3.4.7 Acoplamento 

Os acoplamentos devem ser dimensionado tendo-se em mente as condições 

de trabalho expostas, como o tempo de serviço diário, tipo de motor acionador, 

elétrico ou a combustão, tipo de condição de trabalho, se leve ou severa, número de 

partidas, torque a ser transmitido e rotação desejada. 

3.5 MODELAGEM TRIDIMENSIONAL E DETALHAMENTO EM VISTAS 

AUXILIARES 

A modelagem tridimensional é responsável por realizar a montagem dos 

componentes antes que eles sejam fabricados, e deve ser realizada assim que os 

componentes tenham sido dimensionados, afim de resolver eventuais problemas 

com as medidas, como interferências das peças. Tal ferramenta reduz custos de 

fabricação e agiliza o projeto. O detalhamento em vistas, cortes e rebatimentos 

coloca o modelo virtual no papel, com medidas, instruções e notas de execução. 

Estes desenhos são muito importantes, pois são a partir deles que as peças e 

montagem destas são feitas. 

3.6 SIMULAÇÃO DE ESFORÇOS NA ESTRUTURA 

Utilizando-se dos modelos tridimensionais completos, pode-se importá-los 

para programas de simulação pelo método de elementos finitos, que, a partir de 

dados de entrada, os quais são os esforços esperados do trabalho, fornecem ao 

usuário relatórios detalhados sobre as resistências das peças testadas. Utilizados 
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principalmente em estruturas complexas onde encontra-se dificuldade ao utilizar o 

método puramente matemático. Entre tais programas destacam-se o Autodesk 

AutoCAD® e o Autodesk AutoCAD Inventor®.  

3.6 DESCRITIVO DAS FUNÇÕES DA MÁQUINA 

Com o projeto completo, já modelado e detalhado em vistas, pode-se fazer 

um descritivo completo dos componentes e funções da máquina, relacionando em 

sequencia os passos para se utilizá-la e os dados técnicos do equipamento, entre 

eles capacidade de produção, potencial instalado e peso bruto total. 
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4 ESTUDO DE CASO 

Delimitado o curso de trabalho, prosseguiu-se a conversar com o proprietário 

do equipamento, estudando seu método de fabricação de transversinas, vendo-se 

quais processos podiam ser substituídos pela automatização e inquirindo sobre 

preferências de componentes e opiniões, tanto do proprietário como dos futuros 

utilizadores do TCCA. 

4.1 SISTEMA ATUAL 

A empresa Carrocerias São Miguel atua no setor de carrocerias para 

caminhões e camionetes com as mais diversas aplicações. Em especial e em maior 

demanda estão as carrocerias para o transporte de materiais diversos, montadas 

sobre chassis de vários fabricantes e produzidas com transversinas e longarinas em 

sua estrutura e tábuas para sua cobertura e acabamento. Para se fabricar uma 

carroceria de caminhão ou camionete são necessárias diversas transversinas, 

geralmente variando de 15 a 20, que devem ter medidas iguais e atender o nível de 

qualidade exigido pelo proprietário da empresa. 

 

Figura 28 – Transversina utilizada na empresa Carrocerias São Miguel 

Fonte: Própria 
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Como as carrocerias têm tamanhos variados, a empresa Carrocerias São 

Miguel não pode fazer um estoque que justifique uma produção mais seriada, com 

lotes mais numerosos e dispender funcionários exclusivamente para esta função, já 

que estes são mais necessários na linha de montagem das carrocerias. Justamente 

por esse motivo, lotes pequenos e pouca serialização das transversinas, o trabalho 

de sua fabricação atende a meios artesanais, com elevado número de máquinas 

envolvidas, pouca repetibilidade do produto final e tempo de fabricação demasiado. 

A empresa conta um espaço de cerca de 100 m2 que é utilizado para a 

fabricação das transversinas, onde estão o estoque de transversinas brutas, o 

maquinário utilizado atualmente, o maquinário que já não é mais utilizado neste 

processo, bancadas auxiliares para a fabricação e também um monte de rejeitos, 

este que ocupa um grande espaço e cresce a uma taxa constante, vide que o 

método de fabricação atual ocasiona um alto número de erros, cerca de 3 

transversinas a cada 100. 

O processo se inicia quando a empresa recebe um pedido de uma carroceria. 

A partir daí se determina a largura das transversinas e sua quantidade. Com estas 

informações dois funcionários precisam sair da linha de montagem para se dedicar a 

fabricação das transversinas necessárias. Eles começam por separar a quantidade 

pedida de transversinas brutas, mas como o comprimento para cada carroceria 

muda, a empresa compra transversinas bastante longas, e as corta conforme for 

necessário. Isto gera um problema na hora de se fazer a separação do material 

bruto, pois como as transversinas são longas, também são pesadas e requerem a 

participação dos dois funcionários simultaneamente. Após separar as transversinas 

brutas, é feito uma marcação no comprimento, para que seja feito um corte simples 

com a serra nessas transversinas brutas afim de que fiquem quase no comprimento 

final. Procede-se ao corte, e a seguir, com todas as transversinas no conjunto com 

seu comprimento ligeiramente maior que produto final procede-se a medir e fazer 

outras marcações. No apêndice B pode-se ver o local de trabalho e algumas 

ferramentas, maquinário utilizado. 

A primeira marcação feita é a do comprimento, partindo do corte recém-feito, 

pois o corte das pontas original geralmente não está nem mesmo perpendicular as 

superfícies adjacentes da transversina. Outra marcação feita e a mais importante é a 
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de um encaixe em cada ponta da transversina, este que servirá para que ela seja 

montada corretamente na carroceria posteriormente. De posse dessas transversinas 

já riscadas, volta-se à serra e efetuam-se estes cortes. Após este processo de corte, 

pega-se um gabarito, vide apêndice E, que se coloca por cima da travesse e mais 

uma vez se risca, para a seguir se fazer novamente um corte sobre estas 

marcações. Depois desta última ida a serra, a transversina está completa. 

O tempo envolvido desde se fazer a primeira marcação até que se faça o 

último corte na transversina demora cerca de 20 minutos por peça, sem contar 

possíveis atrasos se houverem erros de marcação ou se em alguma das 

transversinas for cortada errado. Além disso, ainda se faz as transversinas passarem 

por outra máquina lixadeira responsável por tirar os cantos, por uma furadeira para 

que se façam dois furos e mais outra máquina de fabricação da própria empresa que 

desbasta uma seção central na transversina. 

 

Figura 29 – Transversina bruta e transversina acabada 

Fonte: Própria 

4.2 COLETA DE DADOS 

Após observação do trabalho sendo realizado, percebeu-se a dificuldade de 

fabricar as transversinas, tarefa que toma muitos recursos da empresa, seja em 

funcionários ou em tempo destes, que deveriam estar disponíveis para a montagem 

das carrocerias. Sendo assim decidiu-se aplicar um questionário com algumas 

perguntas para o proprietário e para os funcionários envolvidos na fabricação das 

Transversina bruta, geralmente 40mm maior que seu comprimento final.

Transversina pronta, com encaixes em suas extremidades e corte em ângulo
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transversinas, o qual consta no apêndice A, e abaixo encontra-se um quadro com as 

informações mais relevantes para este trabalho: 

Massa máxima da madeira bruta 30 kg 

Tempo de produção de uma transversinas 20 minutos 

Quantidade de transversinas para uma carroceria 15 a 20 

Número de funcionário para a produção Mínimo 2 

Taxa de erros de fabricação 3 a cada 100 (3%) 

Área disponível para alocar a máquina 12,5m x 8m = 100 m² 

Produção desejada 10 transversinas por hora 

Quadro 8 – Informações coletadas no questionário 

Fonte: Própria 

4.2.1 Produto final e sua aplicação na empresa 

As transversinas que o TCCA deve produzir são a base do trabalho da 

empresa Carrocerias São Miguel, pois é com elas que todos os produtos da 

empresa são construídos. Tal dependência ainda se agrava devido ao fato de este 

produto não ser disponível no mercado, tendo que ser feito na própria empresa, 

entretanto a empresa não têm funcionários apenas com esta tarefa, tendo-os 

trabalhando diretamente na montagem das carrocerias propriamente ditas. 

As transversinas, após serem fabricadas são trazidas para a linha de 

montagem, onde são colocadas na transversal do chassis a uma distância pré-

determinada entre si, esta medida depende do tipo da carroceria, e fixadas sobre 

duas longarinas que seguem ao longo do comprimento da carroceria, como pode ser 

visto nos apêndices C e D. Estas duas peças longas servirão de fixação para toda a 

carroceria sobre o chassi do caminhão. Em cada extremidade das transversinas, 

onde existe o encaixe feito anteriormente em sua fabricação coloca-se outra linha de 

madeira, composta por travessas menores, que servem para unir as transversinas e 

deixar a carroceria firme e para a posterior fixação das tampas laterais. No caso de 

as transversinas não serem produzidas iguais entre si, pode-se verificar nessa etapa 

do processo: o assoalho da carroceria feito de tábuas que é pregado sobre as 

transversinas ficará ondulado, e as laterais de madeira, posicionadas nos encaixes 

das transversinas, também ficarão onduladas. Se isto acontecer, deve ser refeita a 
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transversina defeituosa, sendo esta retirada da carroceria e refeita, demandando um 

tempo precioso para a montagem. 

 

Figura 30 – Montagem das carrocerias 

Fonte: Própria 

4.3 CROQUI PRELIMINAR DO TCCA 

Tendo conversado com o proprietário do equipamento e discutido com ele 

suas expectativas e exigências para o TCCA, pode-se proceder a fazer um croqui 

com o que deveria ser a máquina, sem responsabilidade técnica alguma, apenas 

para que pudesse se observar melhor o tipo de construção que iria ser exploradas e 

os componentes que deveriam ser dimensionados. 
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Figura 31 – Croqui preliminar do TCCA 

Fonte: Própria 

De acordo com o desenho preliminar, pode-se ver que o TCCA não deixa de 

ser uma linha de correntes transportadoras acionadas por motorredutores que 

passam por uma combinação de serras acionadas independentemente que visam 

esquadrejar e fazer os recortes necessários na transversina. Para fazer a regulagem 

da abertura e fechamento da mesa na sua largura, escolheu-se um fuso acionado 

por motor, e o avanço da serra responsável pelo corte em ângulo acionado por um 

atuador linear com motor independente. Abaixo, um desenho da transversina final e 

com a sequência dos cortes que serão feitos nela. 

 

Figura 32 – Cortes da transversina a serem feitos pelo TCCA 

Fonte: Própria 

Esquadrejamento (1º Corte)
Encaixe Horizontal (2º Corte)

Encaixe Vertical (1º Corte)

Corte em ângulo (3º Corte)
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4.4 DIMENSIONAMENTO DOS COMPONENTES 

Partindo-se do croqui preliminar e os dados levantados com o proprietário e 

seus funcionários, pôde-se efetuar o dimensionamento dos componentes que devem 

ser utilizados na construção do TCCA. Cada um deles foi explorado em separado e 

justificado seu uso a partir de cálculo matemático e aspectos construtivos quando 

houve necessidade. 

4.4.1 Acionamento das correntes transportadoras 

Para dimensionar-se a potência do acionamento das correntes 

transportadoras utilizou-se o método encontrado no Manual Mercúrio®, que inicia-se 

calculando o coeficiente de correção de comprimento (Cf), pela fórmula 19: 

Sendo que o comprimento do transportador, entre centros é igual a C = 3m 

N) � @j & =A;j � N� !" 
N) � @j & =A;j � q� !" 

N) � ;>BAxB! 

Cálculo do peso das partes móveis do transportador para cada linha de 

correntes (P), conforme fórmula 20: 

2 rodas dentadas com 25 dentes de passo 25,4mm de aço = 12kg 

2 metades de eixo Ø30mm de aço = 14kg 

7m de corrente de rolos pequenos e pinos sólidos passo 25,4mm = 3,5kg 

k � �WlX�X�Tm� n N� '(o!" 
k � �;= & ;B & qAx� �n q� '(o!" 

k � @AjB�'(o! 

Coeficientes de atrito envolvidos, encontrados nos anexos 6 e 9: 

Condição de funcionamento: Corrente de aço deslizando sobre guias de aço. 

µd = atrito para corrente transportadora deslizando sobre aço = 0,2 

µv = atrito para mover corrente vazia = 0,035 

µc = atrito para mover a corrente com carga = 0,05 

Cálculo do peso do material transportado (Pm), conforme fórmula 21: 
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Em 3m de transportador, coloca-se apenas 4 (quatro) transversinas ao 

mesmo tempo, com cada uma podendo pesar até 28kg. 

k! � �WlX!T�W$VTm� n N� '(o!" 
k! � =j � B� n q� '(o!" 
k! � =j � B� n q� '(o!" 

k! � q:AB�'(o! 

Como tem-se duas linhas de corrente, 

k! � q:AB '(! n = 

k! � ;jA:�'(o! 

Tensão para movimentar a corrente vazia, conforme fórmula 22: 

pO � >Aq= � N) � �r � k� '()" 
pO � >Aq= � ;>BAxB � >A>qx � @AjB� '()" 

pO � ;;Ax=�'() 

Tensão para movimentar a carga conforme fórmula 23: 

pU � >Aq= � N) � �] � k!� '()" 
pU � >Aq= � ;>BAxB � >A>x � ;jA:� '()" 

pU � q;A==�'() 

Tensão de movimento da corrente vazia mais tensão de movimento da carga, 

de acordo como encontrado na fórmula 24: 

pW; � pO & pU� '()" 
pW; � ;;Ax= & q;A==� '()" 

pW; � B=A:B�'() 

Tensão efetiva para deslize da corrente mais material sobre a superfície, 

conforme fórmula 25: 

pW � �� � pW; & pW;� '()" 
pW � >A= � B=A:B & B=A:B� '()" 

pW � x;Aq>�'() 

Encontradas as tensões, pode-se proceder ao cálculo da potência do motor, 

utilizando-se a fórmula 26 e o dado de velocidade da corrente transportadora 

determinado em projeto que deve ser 10 m/min: 

s ���pW � y�Bx>> � �k" 
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s ���x;Aq> � ;>�Bx>> � �k" 
s � �>A;;q��k 

Considerando que 1 HP é igual a 1 cv, tem-se 0,113 cv para cada corrente, 

como temos duas linhas: 

s � �>A;;q�UO � = 

s � �>A==<�UO 

Devido ao fato de haver atuando contra o movimento do transportador o corte 

das serras e o atrito das guias superiores para firmar a transversina bruta sobre o 

transportador, eleva-se o motor para 0,5 cv, ou 0,37kW. 

Determinação da velocidade do eixo motor: 

Roda dentada do acionamento: fabricada em aço com 25 dentes de acordo 

com indicação do catálogo de correntes e rodas dentadas D.I.D.® para corrente 

passo longo 25,4mm de diâmetro primitivo de Ø202,66mm. 

Cada volta da roda dentada: 

z � { � |� !!" 
z � =>=A<< � |� !!" 

z � <q<A<:�!! � >A<q<<:! 

Se para cada volta tem-se um avanço de 0,63667m, para temos a velocidade 

desejada de 10 m/min tem-se uma rotação de 15,70 rpm. 

Para não haver a necessidade de se usar um redutor de dimensões, e preço, 

elevado, optou-se por um redutor com 41 rpm e combinou-se com o aluno 

responsável pelo projeto elétrico do TCCA a utilização de um meio eletrônico de 

variação de velocidade, tendo o cuidado de recomendar-se a utilização de ventilação 

forçada devido a queda elevada da frequência, e consequentemente da eficiência do 

ventilador padrão. Como referência para cálculos futuros selecionou-se o seguinte 

motorredutor do fabricante SEW®, de acordo com o anexo 10: 

FA27DRS71S4 

Velocidade de saída: 41rpm 

Torque de saída: 86Nm 

Potência: 0,37kW 

Peso: 13kg 

Redutor de montagem com eixo oco e sem pés. 
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4.4.2 Acionamento do fuso para abertura da mesa 

Para se dimensionar o fuso e a potência necessária para abrir e fechar a 

mesa tem-se os dados de que o curso necessário é de 700mm e o peso do conjunto 

do TCCA que precisa ser movido pesa cerca de 700kg. Para não haver a 

necessidade de se arrastar este conjunto, decidiu-se pela colocação de rodízios 

para aliviarmos a força necessária para a operação: 

Selecionaram-se rodízios de acordo com o catálogo Novex® de 2008, com 

base na situação de carga total de 700kg e carga sólida sobre pavimento liso e com 

quatro rodízios, utilizando a fórmula 16. 

NT�TUVCTCW��X$�$XCT � �kWlX�UX�}~��Xq � '(" 
NT�TUVCTCW��X$�$XCT � �:>>q � '(" 

NT�TUVCTCW��X$�$XCT � �=qqAqB�'( � =qx'( 

Com esse dado selecionou-se o seguinte rodízio: FS 62 BPN, que tem uma 

capacidade de carga de 250kg, feito de resina termoplástica que não risca o piso, 

com diâmetro de roda de Ø155mm e de eixo Ø16mm, vide o anexo 15. 

Para determinar-se a força necessária para empurrar a mesa, com µ’ = 0,1 

devido aos mancais expostos (anexo 6) e coeficiente de atrito rolante de 1 cm pelo 

contato roda/piso (anexo 21) utilizou-se a fórmula 17. 

M � ` ���� & �� � $�� � '()" 
M � :>> ���; & >A; � >Aj�:A:x � '()" 

M � @;A>Bx�'() 

Para efeitos de se facilitar a determinação das dimensões e a possibilidade de 

haverem elementos não contabilizados, considerou-se a força necessária como 

100kgf para determinar o tipo e o tamanho do fuso: 

Tipo de fuso: rosca trapezoidal com porca fixa na mesa móvel. 

Material do parafuso: Aço Laminado SAE 1050 com tensão admissível de 

torção (�tadm) de 12,5 kgf/mm2 de acordo com o anexo 17. 

Material da porca: Aço Laminado SAE 1020. 

Diâmetro do núcleo do parafuso utilizando-se a fórmula 1: 
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Por segurança consideraremos o material do parafuso com �t = 6 kgf/mm2. 

� � �� � �| � C\3�B  

C\ ���� � B� � |� !!" 
C\ ���;>> � B< � | � !!" 

C\ � �BA<>�!! 

Para se facilitar a construção, o posterior acoplamento com um motor e 

eliminarem-se problemas com flambagem do parafuso do fuso, decidiu-se utilizar 

uma rosca trapezoidal de diâmetro Ø24, portanto Tr 24 x 5, então do = 18,5mm 

(tabelado com anexo 14). 

Passo do parafuso: 5mm (Tabelado, Tr 24 x 5). 

Passo da hélice: 1 entrada, portanto h = 5mm. 

Espessura/Profundidade do filete: s = 2,75mm 

Diâmetro externo do parafuso: de = 24mm 

Diâmetro médio do parafuso: d = 21,5mm. 

Determinação do ângulo da hélice conforme a fórmula 2:  

�� � � �| � C 

� � ���� x| � =;Ax 

� � BA=qq<q>>;:�� � B�;Bc;A>:� 
Determinação do ângulo de atrito utilizando-se a fórmula 3: 

µ = 0,09 por aço/aço lubrificado (anexo 6). 

Como rosca trapezoidal, deve-se utilizar µ’ (conforme anexo 7). 

�c � ;A>qx � � 

�c � ;A>qx � >A>@ 

�c � >A>@q;x 

� � ���� �� 
� � ���� >A>@q;x 

� � xAq=;:Bx;@= � x�;@c=j� 
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Consideração: como ângulo de atrito é maior que o ângulo de hélice, tem-se 

auto-retenção, isto é, haverá a necessidade de se aplicar torque no parafuso para 

que este se mova, não ficando possível deste se mover apenas com seu peso caso 

fosse montado na posição vertical. 

Determinação da altura da porca: 

Material da porca aço SAE 1020, com pressão específica entre aço/aço de 

200kgf/cm2 (anexo 16). 

Segundo Provenza (1977) por segurança, recomenda-se utilizar de 35% a 

50% da carga admissível para a porca, portanto utilizou-se 50%, ou seja, p = 

100kgf/cm2 = 1kgf/mm2, aplicando a fórmula 4. 

� � � B � �| � �� � �CZ3 � C\3� 
� � � B � �| � �� � �CZ3 � C\3� 

� � � B � ;>>| � ;� � �=B3 � ;jAx3� 
� � �>AxBB�Wl�V$Tl 

E altura da porca segundo a fórmula 5. 

� � � � �� !!" 
� � >A< � x� !!" 

� � q�!! 

Como construir uma porca que a rosca tem 5 mm de passo com apenas 3 

mm de altura não faz sentido, determinou-se que a altura da peça deve ser de H = 

30 mm. 

Momento torçor do parafuso, usando a fórmula 6: 

#� � � � $% � ���� & ��� '()!" 
#� � ;>> � =;Ax= � ���BA=q & xAq=�� '()!" 

#� � >A;j>�'()! 

Determinação do rendimento do parafuso levando-se em conta seus ângulo 

de hélice e de atrito, aplicando-se a fórmula 7: 

+ � ������� & �� 
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+ � �� BA=q���BA=q & xAq=� 
+ � >ABq@ � BqA@� 

Compensação do momento torçor do parafuso levando-se em conta o 

rendimento encontrado no cálculo anterior de 43,9%: 

#�� � #�+ � 
#�� � >A;j>BqA@  '()!" 
#�c � >AB;=�'()! 

Determinação do número de rotações por minuto que deve-se haver no motor 

para se fazer o acionamento desejado: 

Curso de 700 mm, tempo para percorrer: 70 segundos. 

Para cada rotação avança 5 mm, então para curso completo 140 rotações, e 

por minuto 120 rpm. 

Determinação da potência do motor aplicando-se a fórmula 10: 

#�� � �:;<A= � �̀  

` ��#� � �:;<A=  UO" 
` ��>AB;= � ;=>:;<A=  UO" 

` � �>A><UO 

Para termos um motorredutor comercial tomou-se como referência o seguinte 

motorredutor da marca SEW®, estando o mesmo no anexo 11: 

R07DRS71S4 

Velocidade de saída: 120rpm 

Torque de saída: 14Nm 

Potência: 0,18kW 

Peso: 9kg 

�  
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4.4.3 Acoplamento entre redutor e fuso 

Para a determinação do tamanho do acoplamento necessário para ligar o 

redutor de abertura da mesa e o fuso que fará esta tarefa, utilizamos a fórmula 

indicada no manual técnico de acoplamentos Vulkan® e referenciada como fórmula 

18: 

#Wf � �N � ` � Ml�  `!" 
Onde : 

Meq = Momento equivalente [Nm]; 

N = Potência da máquina acionadora [kW/cv]; 

n = rotação de trabalho do acoplamento [rpm]; 

Fs = Fator de serviço = F1 x F2 x F3 x F4, ver anexo 1; 

C = constante, onde para kW é 9550 e para cv é 7030. 

Determinação do fator de serviço conforme anexo 1:  

F1 = motor elétrico, serviço regular e massas reduzidas (a) = 1,5 

F2 = até 8h/dia = 1 

F3 = até 75ºC = 1 

F4 = 01 a 10 partidas por hora (a) = 1 

#Wf � �@xx> � >A;j � ;Ax;=>  `!" 
#Wf � �=;ABj�`! 

Com os dados de momento equivalente que o acoplamento deve suportar, 

selecionou-se o componente na tabela do fabricante, anexo 2, indicando-se o 

acoplamento E-67, com torque nominal de 38Nm. 

4.4.4 Acionamento do atuador linear 

Massa sobre carrinho: 

Peça de fixação da serra = 10kg 

Disco de corte = 3kg 

Motor Motosserra = 38kg 
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Total = 51kg 

Por segurança, consideraremos o dobro do total, 102kg. 

Por catálogo atuadores lineares Rollon®, selecionamos atuador Uniline série 

A75, com Dp = 0,05093m e Cv = 1,15 Nm, conforme anexo 18 e fórmula 15. 

N! � NO � �M � ��= �  `!" 
N! � ;A;x � �@@@A< � >A>x>@q= �  `!" 

N! � =@Aj:�`! � =A@j�'()! 

Curso de 600mm = 0,6m 

Cada volta da polia = � x Dp = 0,16m 

Tempo para fazer percurso: 12 segundos 

Rotação = 18,75 rpm 

Utilizando-se a fórmula 10 para determinar-se a potência do motor: 

` � #� � �:;<A=  UO" 
` � =A@j � ;jA:x:;<A=  UO" 

` � >A>:j�UO 

Por razões de se indicar um motorredutor comercial, selecionou-se o 

seguinte, com o detalhe de ter-se uma rotação maior que a necessária e deixar que 

isso seja compensado eletronicamente, lembrando-se de caso haja redução muito 

grande na eficiência da ventilação, utilizar-se de ventilação forçada. A tabela de 

dados do componente se encontra no anexo 12. 

RF07DRS71S4 

Velocidade de saída: 42rpm 

Torque de saída: 41Nm 

Potência: 0,18kW 

Peso: 9kg 

4.4.5 Eixo do acionamento do transportador 
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Para o eixo do transportador utilizamos o torque fornecido pelo motorredutor 

do acionamento e seguintes dados de resistência dos materiais encontrados no 

anexo 17, aplicando-se na fórmula 13. 

Material do eixo: SAE 1040 Trefilado 

Condição de carregamento alternado 

Tensão de flexão admissível = 10,5 kg/mm2 

Tensão de torção admissível = 6 kg/mm2 

C � � � ;< � #�| � ���%
L  !!" 

C � � �;< � j<>>>| � <>L  !!" 
C � �;@Aq@�!! 

Como a saída do redutor pede um eixo de Ø25mm, o eixo suportará a torção 

fornecida pelo motor. E efetuando-se o cálculo inverso da fórmula 13, pode-se 

determinar quanto o eixo tem de folga, ou segurança para esta condição: 

#� � �C� � | � ���%;<  `!" 
#� � �=x� � | � <>;<  `!" 

#� � �;jB>::A<@�`! 

Pode-se ver pelo dimensionamento matemático que esta peça está situada 

numa margem de segurança superior ao dobro da carga solicitada, portanto o eixo 

acionado também será feito nas mesmas dimensões, até mesmo para que as rodas 

dentadas montadas sobre eles sejam as mesmas. 

4.4.6 Rolamento e mancal do eixo do acionamento 

De acordo com o tamanho do eixo, que será Ø25mm em sua ponta com 

usinagem para encaixe no motorredutor e Ø30 no restante de sua extensão, pode-

se verificar a capacidade de carga dos rolamentos que serão submetidos a esta 

carga. Havendo-se decidido por selecionar rolamentos de fixação rápida comerciais, 
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deve-se apenas fazer a verificação se a carga feita sobre o rolamento é inferior a 

carga suportada por este. 

Rolamento selecionado: Rolamento FAG® de fixação rápida (tipo S), série 

562, conforme anexo 5, com diâmetro interno de Ø30mm, portanto rolamento 56206, 

com capacidade de carga dinâmica de 19,3 KN ou 19300 N, aplicando-se a fórmula 

14. 

# � M � $� `!" 
M � #$  `" 

M � j<>A>;x  `" 
M � x:qqAqB�` 

Como a força F é menor que a capacidade de carga dinâmica do rolamento, o 

rolamento suportará a carga aplicada sobre ele no trabalho normal da máquina, e o 

mancal, no caso de rolamentos de fixação rápida, acompanha o tamanho do 

rolamento, portanto para um rolamento FAG® de especificação número 56206 

devemos utilizar a caixa de mancal destinada a atender nossos aspectos 

construtivos, que nesta situação a mais adequada é o mancal F206. 

4.4.7 Corrente do transportador 

Para se fazer o transporte das transversinas levantou-se a opção de utilizar 

correias transportadoras ou correntes transportadoras. Os dois elementos têm a 

capacidade de fazer o transporte adequado das transversinas, entretanto como no 

meio do percurso de transporte existem obstáculos que fariam a transversina se 

mover (serras), optamos pela corrente, que com a utilização de adicionais, em 

especial o K1, pode-se parafusar um arrastador, para que além do movimento de 

apoio das correntes, a transversina também seja empurrada, e quando atingir os 

obstáculos não seja jogada para trás. Além disso como a mesa de transporte é 

dividida em duas partes, e uma delas se move lateralmente para que sejam 

utilizadas transversinas de tamanhos diferentes, utilizar-se de correntes facilita a 

construção das peças que a acionam, as rodas dentadas em comparação com as 
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polias, que são mais largas e precisarão se mover sobre o eixo quando a mesa abrir 

ou fechar. 

Escolhido o método de transporte, prosseguiu-se a seleção de qual corrente 

transportadora será utilizada, tendo em mente que existem vários tipos de 

construções, uma para cada finalidade diferente. A corrente que foi escolhida foi a 

corrente com rolos pequenos e pinos sólidos. Justifica-se esta escolha pela forma 

construtiva da corrente, que possui a parte de contato com o material plana, perfeita 

para se transportar as transversinas, podem ser utilizados adicionais, entre eles o 

K1, adicional que acrescenta dois pontos parafusados sobre a corrente, onde se 

colocará o arrastador, e uma carga de ruptura elevada, dentro da necessidade do 

projeto. 

Aplicando-se a fórmula 9: 

#� � M � $� `!" 
M � �#�$ � `" 

M � � j<>A;>;qq� `" 
M � �jBjA:;�` � jBAj:'() 

Conforme pode ser verificado no anexo 3, este tipo de corrente, da marca 

sugerida neste trabalho, o menor modelo desta corrente tem carga máxima 

admissível de 270kgf, portanto esta escolha está de acordo com os outros 

parâmetros do projeto. 

4.4.8 Motores motosserra e discos de corte para as transversinas 

A seleção dos motores para acionamento das serras ficou por aproveitar dois 

motores do tipo motosserra que o proprietário da Carrocerias São Miguel já possuía 

e utilizava para este processo, apenas se complementando com motores adicionais 

caso se fosse necessário. Tal motor é um motosserra WEG®, com potência de 3cv, 

rotação de 3500rpm e carcaça 80S. 

Quanto aos discos de corte, as serras propriamente ditas, existem muitos 

tipos no mercado, cada um dependendo da aplicação a que serão utilizadas, muitas 
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vezes com os representantes dos fornecedores atuando conjuntamente com o 

projeto de uma máquina nova para que esta especificação seja a mais correta 

possível e com menos possibilidades de falhas e acidentes. Para efeito deste 

trabalho limitou-se a dizer o tamanho necessário das serras e dar uma indicação do 

tipo de acabamento e um modelo de serra possível de ser utilizado. 

Consultando o site da empresa Leitz®, fabricante de serras e outros produtos, 

observa-se que para esta situação indica-se um disco de corte do tipo usado em 

seccionadoras e esquadrejadeiras, devido a sua boa qualidade de corte, ou seja 

acabamento da superfície serrada. Para a aplicação do TCCA determinamos que 

seriam necessários discos com diâmetro de Ø300mm, Ø350mm e Ø550mm. 

4.5 DETALHAMENTO TRIDIMENSIONAL DO TCCA 

Com os componentes determinados matematicamente, por aspectos 

construtivos ou ambos, pode-se passar à tarefa de construir a máquina virtualmente, 

processo que nos dará a possibilidade de adequar as dimensões das peças 

necessárias e posteriormente fazer-se o estudo de cargas nas estruturas e 

componentes do TCCA. Abaixo pode-se ver uma vista em perspectiva isométrica do 

TCCA completo, para as outras vistas ortogonais, verificar o apêndice F. 
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Figura 33 – TCCA – Máquina de fabricação de transversinas de carrocerias automotivas 

Fonte: Própria 

4.6 SIMULAÇÃO DE ESFORÇOS NA ESTRUTURA DO TCCA 

Com o desenho tridimensional completado, pode-se simular os esforços 

sofridos pelo TCCA com o auxílio do módulo stress simulation do Autodesk AutoCAD 

Inventor® que utiliza o critério de Von Mises para fazer os cálculos, tal critério 

fornece dados mais próximos da realidade quando simulando esforços. Os dados 

fornecidos ao programa foram os materiais da estrutura, aço SAE 1020, uma carga 

central de 300kg (formada de motores, peças e as transversinas) e os pés da 

estrutura fixos, engastados. Abaixo seguem as imagens com o resultado da 

simulação: 
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Figura 34 – Resultado simulação de estresses pelo critério de Von Mises 

Fonte: Própria 

Na imagem acima pode-se ver a estrutura fixa do TCCA, toda construída com 

tubos de perfil quadrado, já separada numa malha para o recurso da simulação. De 

acordo com a escala à esquerda é possível conferir que a grande parte da estrutura 

está submetida à pequena pressão pelo critério de Von Mises, estando toda colorida 

com a cor azul, atribuída a menor intensidade da escala. 
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Figura 35 – Resultado simulação de deformações 

Fonte: Própria 

Esta imagem mostra como a estrutura deve se deformar com o trabalho 

desempenhado pelas cargas aplicadas. Pode-se observar que boa parte da 

estrutura terá muito pouca deformação, apenas na ponta da estrutura que segura a 

serra de corte em ângulo teremos uma deformação máxima de 1,249mm segundo a 

simulação. Como a simulação não indica falha na estrutura e as deformações 

apresentadas não são relevantes para a execução do trabalho da máquina, pode-se 

considerar que a estrutura tubular funcionará corretamente e não ocorrerão defeitos 

quanto à sua construção. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A concepção do projeto do TCCA começou com a necessidade da empresa 

Carrocerias São Miguel dispor de um equipamento que a tornasse mais competitiva 

no mercado, agilizando e barateando a produção de carrocerias de caminhões e 

camionetes, sua área de atuação no mercado, portanto levantou-se a prioridade da 

realização de um projeto pesquisa de dimensionamento e modelagem mecânica 

para esta. 

Com a necessidade de tal equipamento e discussão com as partes 

envolvidas, acadêmicos e o proprietário, pode-se entrar em consenso de que tipo de 

dispositivo deveria ser projetado, e quais limitações deveriam ser implementadas e 

levadas em conta no projeto. Este levantamento da situação realizou-se a partir de 

visita in loco da empresa em questão, juntamente com questionário aplicado tanto 

ao dono quanto seus funcionários, com ênfase em quem efetivamente seriam os 

operadores/trabalhadores do equipamento proposto. Coletadas as informações, 

pôde-se gerar um desenho preliminar do equipamento, a fim de se gerar uma 

visualização da ideia inicial de/do formato/modelo do dispositivo e os componentes 

que estariam envolvidos em seu projeto. 

Decidiu-se que o TCCA, sigla a qual veio ser chamado o equipamento, 

deveria ser uma mesa transportadora com serras presas em posições determinadas 

em ambas laterais. Outra decisão tomada foi a de que ele deveria ser capaz de abrir 

e fechar no sentido lateral, para que transversinas de vários comprimentos 

pudessem ser utilizadas mediante um rápido set up da máquina antes desta iniciar 

seu processo de trabalho. Com essa concepção, pode-se dar seguimento ao 

dimensionamento mecânico de cada item envolvido. 

O primeiro componente estudado foi que tipo de transporte seria empregado 

no TCCA, correias ou correntes. Resolveu-se pelas correntes, vide as vantagens de 

prender-se arrastadores em adicionais contidos nas correntes transportadoras e a 

praticidade de construção e possível substituição, caso essas sofram falha e 

necessitem ser trocadas. Em relação a correias haveria o problema de tamanho das 

polias, neste caso maiores que as rodas dentadas das correntes, a impossibilidade 

de prendermos uma peça, o arrastador, na correia, que faria o suporte das 
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transversinas quando estas fossem empurradas para trás pelas serras e ao tamanho 

da correia, esta que deveria ser adquirida já no tamanho necessário para o trabalho, 

enquanto as correntes podem ser montadas no tamanho desejado, apenas 

variando-se o número de elos do conjunto. 

Após decidir-se que tipo de transportador seria utilizado, procedeu-se a 

calcular as potências dos motores do TCCA, sendo o primeiro o acionamento das 

correntes. Para tal foi usado o método proposto pelo manual Mercúrio, e decidiu-se 

que a velocidade de transporte ideal seria de 10 m/min. Encontrou-se o valor de 0,37 

kW ou 0,5 CV, e para atingirmos a velocidade de transporte optou-se a utilização de 

um redutor acoplado diretamente ao motor, também chamado de motorredutor. Além 

da redução mecânica, decidiu-se que haveria ainda uma redução eletrônica de 

velocidade, a fim de se conseguir o avanço desejado. O redutor mecânico foi capaz 

de fornecer uma rotação de 41 rpm, entretanto para a velocidade atingir o valor 

acima comentado, eletronicamente deve-se ser baixado a velocidade de saída para 

15,70 rpm. Devido a esta operação forçar o motor a trabalhar abaixo dos 30 Hz de 

frequência, recomenda-se que seja utilizado ventilação forçada. 

Com o acionamento principal da mesa definido, prosseguiu-se a calcular a 

potência do motor necessário para se abrir e fechar a mesa. O meio de 

movimentação escolhido para esta tarefa foi um fuso trapezoidal acoplado a um 

motor, com uma porca fixa na estrutura a ser movida. Utilizou-se uma sequência de 

equações para esta tarefa, começando por estimar o peso do conjunto a ser movido, 

seguindo pela indicação do fabricante Novex® como escolher os rodízios para 

apoiar este conjunto, após determinando o tamanho do fuso e porca, seus materiais 

e por fim a potência necessária para a tarefa. Decidiu-se por rodízios que suportam 

250 kg de carga cada, com conjunto suporte e eixo já incluído em sua construção, 

um fuso trapezoidal de tamanho nominal de 24 mm, com passo de 5 mm a cada 

volta, feito de aço SAE 1050, uma porca com altura de 30 mm, de aço SAE 1020. O 

fuso ainda contava com rendimento de 43,9%, detalhe que foi levado em conta ao 

calcular o motor, este que foi determinado em outro motorredutor, com potência de 

0,18 kW ou 0,25 CV e velocidade de saída de 120 rpm. Neste caso o conjunto motor 

mais redutor, atingiu a capacidade estimada de fazer a movimentação na velocidade 

desejada, sem precisar de um recurso eletrônico para tal tarefa. 
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Com a potência do motor e o fuso determinados, seguiu-se a dimensionar o 

acoplamento necessário para transmitir a potência entre os dois elementos. Seguiu-

se a indicação contida no manual técnico Vulkan® de acoplamentos. Usando como 

base para cálculo a situação de utilização da máquina: motor elétrico, com serviço 

regular, massas envolvidas reduzidas, até 8h por dia, temperatura abaixo de 75°C e 

até 10 partidas por hora e o torque fornecido pelo redutor. Com tais valores, chegou-

se a conclusão a necessidade de um acoplamento que transmitisse 21,48 Nm, e 

seguindo os modelos disponíveis do fabricante, optou-se pelo acoplamento com 

capacidade de transmissão de 38 Nm. 

A terceira serra, que espera a transversina parar e é acionada contra a 

madeira a partir de um atuador linear, também precisa de um motor para seu 

movimento. Para fazer este dimensionamento, levantou-se a massa a ser 

transportada no carrinho do atuador linear, 51 kg, mas por segurança nos cálculos 

se utilizou a massa de 102 kg, o modelo do atuador, este escolhido pelas suas 

características construtivas, seu tamanho, e capacidade de carga sobre o carrinho e 

a velocidade de avanço do carrinho desejada. Os cálculos foram feitos de acordo 

com a recomendação do manual técnico Rollon® e resultaram no seguinte motor: de 

potência 0,18 kW e velocidade de saída de 42 rpm, a ser reduzida eletronicamente, 

pois caso fosse utilizado um redutor com a velocidade de saída ideal, de 18,75 rpm, 

seria necessário um redutor muito grande, e consequentemente de valor de compra 

elevado. 

De posse dos dados do torque de saída do motorredutor de acionamento 

pode-se proceder a calcular o diâmetro do eixo que fará o movimento das correntes. 

Levou-se em conta apenas a torção aplicada no eixo, feito de aço SAE 1040 

trefilado, em condição de carregamento alternado. Nesta etapa fica-se um pouco 

dependente do tamanho do eixo de saída do motorredutor, que é de Ø25 mm. 

Através dos cálculos, se determinou que para transmitir o torque do motorredutor um 

eixo de Ø19,39 mm seria suficiente, dentro da medida fornecida pelo fabricante do 

motorredutor. Para se determinar a margem de segurança na transmissão de 

potência pelo eixo, fez-se o cálculo inverso, determinando-se o torque possível de 

ser transmitido com o eixo determinado. O torque encontrado foi de 184077,69 Nm, 

mais que o dobro do momento torçor fornecido pelo motorredutor, deixando o eixo 

dentro do critério de necessidade de transmissão de potência do projeto. Para 
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efeitos de projeto, optou-se por um eixo trefilado de Ø30 mm com sua ponteira 

rebaixada para Ø 25 mm para encaixe no motorredutor. 

Com eixo de acionamento e eixo acionado dimensionados, precisou-se apoiá-

los com elementos de suporte, os quais foram escolhidos mancais e rolamentos de 

fixação rápida, devido ao fato de para sua montagem não serem necessárias 

tolerâncias dimensionais muito rígidas como rolamentos comuns e ainda terem a 

característica de suportarem pequeno desalinhamento sem comprometer o seu bom 

funcionamento. Com eixos de Ø30 mm escolheu-se rolamentos FAG® com 

capacidade de carga dinâmica de 19,3 kN. Através dos cálculos indicados no 

manual técnico do fabricante determinamos que a carga submetida nos rolamentos 

seria de 5,7 kN, bastante abaixo do limite de carga, sendo portanto adequados ao 

trabalho indicado. E o mancal escolhido acompanhou o tamanho do rolamento, 

então um mancal quadrado, denominação F206. 

Com a maioria dos componentes dimensionados, voltou-se a corrente, que 

havia sido escolhida, mas não dimensionada matematicamente. Levando-se em 

conta o torque fornecido pelo motorredutor, e o diâmetro das rodas dentadas, chega-

se a força aplicada a corrente, a qual foi de 84,87 kgf, bem abaixo dos 270 kgf que é 

sua carga máxima admissível de trabalho. 

Quanto a seleção das serras, manteve-se a solicitação do proprietário da 

máquina, que foi se utilizar de motores existentes para o processo atual e 

complementar quantos fossem necessários do mesmo tipo para que se acionassem 

as serras com o maior número de motores iguais. Sobre os discos de serras 

propriamente ditas deixou-se a cargo de que se utilizassem discos iguais aos que o 

proprietário já possuía, fazendo-se a recomendação de consultar um fornecedor a 

fim de prover os tamanhos de discos indicados, de Ø300 mm, Ø350 mm e Ø550 

mm. 

Com todos os componentes já dimensionados, pode-se dar a atenção 

necessária a estrutura do transportador. Como já dito anteriormente neste trabalho, 

a mesa de transporte deveria ser dotada de duas partes, uma fixa e outra móvel, 

sendo portanto duas grandes estruturas. O material selecionado para estas peças foi 

aço estrutural, fornecido em tubos quadrados de lado 50 mm e parede 3 mm. Tais 

tubos foram escolhidos pela sua facilidade de montagem, baixo peso e ótima 

resistência mecânica. Depois das duas estruturas serem desenhadas e 
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determinadas, pôde-se utilizar o software Autodesk AutoCAD Inventor®, através do 

módulo stress simulation, que se baseia no critério de Von Mises para calcular as 

possíveis falhas e rupturas da estrutura. De acordo com o gráfico de saída dado pelo 

programa pôde-se verificar que não haveriam rupturas e as deformações estimadas 

não seriam relevantes para o trabalho do TCCA, sendo a maior de 1,249 mm na 

extremidade da estrutura que suporta o atuador linear. Pode-se considerar esta 

deformação aceitável no trabalho devido a diferenças neste corte, o terceiro estágio, 

não serem determinantes para a qualidade das carrocerias. 

Por fim, após todos os componentes mecânicos dimensionados, podemos 

fazer a avaliação do TCCA em relação ao processo atual. O TCCA com sua 

velocidade linear de 10 m/min, e cerca de 25 s para o corte em ângulo com o 

transportador parado, temos três paradas da transversina de 25 s cada, mais o 

tempo que ela leva para ser transportada de seu alimentador até o fim do percurso, 

que é de 3 m. Portanto cada transversina demora aproximadamente 75 s parada 

para os cortes mais 18 s para chegar ao fim do transportador, somando um total de 

93 s, pode-se considerar dois minutos por transversina, para um lote típico de 20 

transversinas, teríamos 40 minutos de trabalho do TCCA, dentro das expectativas de 

projeto, que eram 10 transversinas por hora e muito mais rápido que o processo 

existente, em que cada transversina demora 20 minutos para ser fabricada, ainda 

com a questão de que tendo-se as transversinas brutas disponíveis, o TCCA pode 

trabalhar sozinho, precisando apenas de seu set up e alimentação, e o resto do 

tempo os operadores podem se ocupar com outras tarefas, entre elas preparar mais 

transversinas para a fabricação do TCCA. Uma lista de materiais envolvidos no 

projeto do TCCA pode ser encontrada no apêndice G, e mostra as peças de 

fabricação, componentes comerciais e suas quantidades. 

5.1 SEQUÊNCIA DO FUNCIONAMENTO DO TCCA 

Com o equipamento devidamente ligado, para começar o trabalho o operador 

deve inserir os dados do pedido interno da empresa para o ciclo que quiser iniciar, 

que deve conter os dados de número de transversinas e o comprimento destas. 

Automaticamente o TCCA deve acionar o motor central acoplado a um fuso 
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trapezoidal que fará o movimento de abertura ou fechamento da mesa baseado no 

dado do comprimento das transversinas. Este movimento irá deslocar o conjunto de 

serras do lado móvel da mesa, calibrando o comprimento correto das transversinas 

finais. 

Terminado este ajuste, um indicador deve aparecer mostrando que o TCCA 

pode ser abastecido com as transversinas brutas pelo alimentador automático 

(canaleta vertical). Feito o abastecimento pelo operador, este pode dar o comando 

para que o TCCA comece o ciclo programado. Por questões de segurança, o 

trabalho só começa se a serras móveis do corte em ângulo estiverem em suas 

posições iniciais, ou seja, nos lados mais externos da máquina. 

Apenas após todas as serras estarem ligadas é que o motorredutor que 

aciona a corrente transportadora será acionado. Caso algum dos motores sofra 

algum defeito, este deve parar automaticamente para evitar danos no equipamento e 

nas transversinas. A corrente transportadora arrastará automaticamente uma 

transversina do alimentador e a levará de encontro primeiramente a uma guia lateral, 

apenas do lado fixo da máquina, para que as transversinas fiquem alinhadas iguais 

e em seguida a um guia superior, com a finalidade de manter a transversina firma 

sobre a mesa quando encontrar as serras. 

A transversina segue sobre a mesa empurrada pela corrente transportadora, 

atingindo o primeiro corte, um conjunto duplo de discos responsável por esquadrejar 

e fazer o encaixe vertical na madeira. Indo adiante esta encontrará o segundo corte, 

que terminará o encaixe horizontal da transversina. Por último, chegará ao terceiro 

corte, a madeira então deverá parar sobre a mesa e então o motor do atuador linear 

fará com que a serra de corte em ângulo avance sobre a transversina, efetuando 

seu último corte. 

Completado todos os três estágios de corte, a corrente reinicia seu 

movimento, onde leva a transversina até o fim da mesa, onde esta cairá num 

recipiente contendo os produtos acabados. Quando todas as transversinas 

programadas no início do ciclo forem completadas, a máquina desliga todos os 

motores e faz um indicador de término de ciclo, que libera a máquina para ser 

ajustada e receber um novo lote de transversinas. Abaixo pode-se ver a sequência 

da execução dos cortes na madeira, e então uma imagem renderizada da previsão 

de montagem do equipamento. 
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Figura 36 – Sequência de cortes e posição das serras no 

Fonte: Própria 

Figura 37 – Previsão do TCCA montado.

Fonte: Própria 

1 º Corte - Esquadrejamento e encaixe vertical

3 º Corte - Em ângulo

Sequência de cortes e posição das serras no TCCA 

Previsão do TCCA montado. 

1 º Corte - Esquadrejamento e encaixe vertical

2 º Corte - Encaixe horizontal

3 º Corte - Em ângulo
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2 º Corte - Encaixe horizontal
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6 CONCLUSÃO 

Este trabalho se propôs a estudar o problema de dimensionar os 

componentes mecânicos envolvidos no projeto do TCCA, máquina de fabricar 

transversinas para carrocerias automotivas, na empresa Carrocerias São Miguel. 

Após discussão e estudo do sistema atual da empresa, delimitou-se métodos e 

direcionamento o qual dever-se-ia seguir, apontando objetivos os quais deveriam ser 

atingidos no correr do trabalho. No capítulo 2 realizou-se a pesquisa bibliográfica 

com consulta a diversos autores, sobre os mais diversos assuntos, todos 

direcionados ao problema de pesquisa. Começou-se determinando o que seria o 

projeto mecânico, com suas fases de estudo. Após esta caracterização do trabalho, 

abordou-se os diversos componentes mecânicos que seriam utilizados no TCCA, 

incluindo-se elementos de máquina diversos, materiais para construção mecânica, 

definição de transportadores, formulário diverso para o dimensionamento destes 

componentes e a teoria de elementos finitos, necessária para entendermos como o 

software de simulação interpretaria os dados de entrada da simulação de esforços. 

O procedimento metodológico que seria empregado no correr do trabalho foi 

definido no capítulo 3, onde foi possível colocá-lo em tópicos detalhados com 

informações de como cada uma deveria ser aplicada durante o estudo. Tal estrutura 

deu ao trabalho um mapa de como deveria agir, a fim de que atingisse seus 

objetivos. 

O capítulo 4 deste trabalho se dedicou ao estudo de caso do problema 

propriamente dito, seguindo-se os passos indicados pela metodologia. Por início 

explorou-se o estudo do sistema atual de fabricação de transversinas, para que além 

de termos um ponto inicial para o trabalho fosse criado também um objeto de 

comparação para o TCCA quando este projeto estivesse pronto. Seguindo-se este 

passo, definiu-se um croqui preliminar do que viria a ser o TCCA, dando-se ênfase 

em definir os componentes que deveriam ser dimensionados na etapa seguinte, que, 

com auxílio das fórmulas anteriormente citadas no referencial teórico, determinaria 

tamanhos e tipos de elementos de máquina que seriam utilizados no TCCA. Com o 

dimensionamento completo, deu-se seguimento a construir um protótipo digital, que 

teria dimensões e componentes finais do projeto, com o objetivo maior de se passar 
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a estrutura metálica da máquina, que não podia ser dimensionada por 

equacionamento tradicional, por um software de simulação de esforços, que a partir 

dos dados de entrada, que são as forças envolvidas no trabalho, a fim de saber-se 

se a construção da estrutura suportaria as cargas envolvidas, as quais foram 

absorvidas satisfatoriamente pela estrutura projetada. 

Com o estudo e simulação, que garantiu a resistência da estrutura do TCCA, 

prontas, pode-se seguir ao capítulo 5, onde foram apresentados os resultados de 

todos os dimensionamentos dos componentes, com comentários explicando-se os 

motivos das diversas seleções dos elementos envolvidos e a comparação entre o 

novo equipamento e o processo atual, que esclareceu sobre as capacidades do 

sistema proposto, que atingiu as expectativas e cumpriu os objetivos estipulados. 

Entre as maiores dificuldades deste trabalho pode-se ressaltar a dificuldade 

de delimitar os componentes mecânicos que seriam estudados em profundidade 

para serem aplicados no projeto, tal a variedade de opções existentes atualmente. 

Este estudo seguiu como linha de pensamento que o TCCA deve ser uma máquina 

robusta, de fácil manutenção e com o maior número de itens disponíveis no mercado 

com facilidade, tornando o processo de se substituir um componente uma situação 

que possa ser facilmente resolvida, reduzindo ao máximo os tempos de parada. 

Desta forma, quando se deparou com a possibilidade de se inventar o modelo de 

uma peça ou tentar-se adaptar uma existente de um fabricante consolidado, sempre 

se deu a preferência ao fabricante já situado no mercado. 

Em relação à viabilidade deste projeto, pode-se concluir que sua construção 

pode ser executada, levando-se em conta e incentivando o seu usuário faça o maior 

uso possível do equipamento, para que este atinja taxas de custo benefício atrativas 

para o seu proprietário. A previsão do TCCA apresentada neste trabalho mostra que 

sua utilização torna o processo da fabricação das transversinas muitas vezes mais 

rápido que a situação atual, graças em muito ao processo existente, que é todo 

manual e não deixa de poder ser considerado artesanal. 
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APÊNDICE A: 

Questionário aplicado para proprietário do equipamento: 

a) Qual o produto final desejado? 

R. Transversinas que sejam iguais as fabricadas atualmente mas feitas 

mais rapidamente e com menos recursos. 

b) Este produto deve poder ser ajustado, ou seja, a máquina TCCA deve ser 

capaz de entregar um produto com dimensões diferentes de um lote de 

fabricação a outro? 

R. Sim, a transversina deve variar de 2,0m até 2,56m de comprimento. As 

outras medidas são iguais. 

c) Qual a capacidade de produção do sistema atual? 

R. Cada transversina demora cerca de 20 minutos, portanto para se fazer 

um lote de 20 por exemplo, demora-se mais ou menos seis horas e meia. 

d) Qual a capacidade de produção desejada com o sistema TCCA? 

R. Gostaria que a máquina nova produzisse um lote de 20 transversinas 

em menos de duas horas. 

e) Existem algumas restrições quanto a componentes que devem ser 

utilizados no projeto do TCCA? 

R. Não. 

f) Existem alguns componentes que devem ser preferidos no projeto do 

TCCA? 

R. Sim, a empresa já tem duas serras acionadas com motores WEG, se 

possível utilizar inclusive o mesmo motor para que este pudesse ser usado 

no novo equipamento. E as serras também. 

g) Caso o TCCA atinja a expectativa quanto a sua produção, o proprietário 

tem opção de vender o excedente para terceiros? 

R. Sim, hoje temos pedidos de outras fábricas de carrocerias que 

gostariam de terceirizar a construção das transversinas, entretanto não 

temos nem a mão de obra nem o equipamento adequado para fazer isso 

de forma que seja financeiramente atrativa. 

h) O que levou a empresa a procurar uma solução automatizada para a 

fabricação de transversinas? 
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R. A grande demanda interna da empresa por transversinas para as 

carrocerias e a possibilidade de se vender a outras empresas este 

produto. 

i) Em sua opinião, quais pontos deveriam ser estudados na fase de projeto 

do TCCA? 

R. Uma máquina fácil de operar, que seja segura para meus funcionários e 

que seja confiável, que não me de muita manutenção. 

j) Qual o espaço disponível para a alocação do novo equipamento? 

R. O barracão que é usado atualmente pode ser reorganizado, e tem 

cerca de 12m x 8m, ou seja, uns 100m2. 

k) Existem algumas marcas de preferência para o cliente? Se sim, para quais 

componentes? 

R. Sim, WEG para motores, de outros componentes não temos 

preferência. 

l) Existem alguns componentes de posse do cliente que devem ser 

aproveitados no projeto? 

R. Se possível um motor WEG motosserra de 3cv. 

m) Em sua opinião, quais são os perigos a que os funcionários ficam 

expostos durante a fabricação das transversinas? 

R. À operação com as serras e ao pó da serragem, que caso eles não 

usem as máscaras podem acabar respirando. 

n) Qual o peso de cada transversina bruta? 

R. 28kg se for a mais comprida, com 2,6m. 

o) Qual a variação de medidas de comprimento da transversina bruta e 

acabada? 

R. A acabada varia de 2,0m até 2,56m, com a bruta tendo geralmente uns 

4cm a mais. 

p) Qual a quantidade de transversinas que contém em um lote? 

R. Varia para cada pedido, mas geralmente fica entre 15 e 20. 

q) Com relação ao trabalho atual, quantos funcionários são envolvidos no 

processo? 

R. Pelo menos dois. 

r) Existem muitos erros na fabricação? 
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R. Muitos não, mas a média de rejeito de transversinas fica em cerca de 3 

a cada 100, ou 3 para cada 5 lotes. 

 

As próximas duas perguntas foram feitas oralmente aos funcionários: 

 

s) Como vocês se sentem após a realização do trabalho? 

R. Cansados, pois é um trabalho muito exigente, de ficar carregando as 

transversinas de um lado para o outro, e diversas vezes para as serras. 

t) Como vocês se sentem com a instalação de um equipamento 

automatizado de fabricação de transversinas? 

R. Empolgados, pois o trabalho de fabricar as transversinas geralmente é 

evitado pelos empregados, que preferem ficar na montagem das 

carrocerias, pois é mais tranquilo. 
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APÊNDICE B: 

Fotos do sistema atual da empresa Carrocerias São Miguel: 
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APÊNDICE C: 

Transversinas montadas nas carrocerias: 
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APÊNDICE D: 

Detalhe encaixe da transversina: 
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APÊNDICE E: 

Transversina acabada com gabarito para riscagem do corte em ângulo: 
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APÊNDICE F: 

Lista de materiais envolvidos na construção do TCCA: 
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APÊNDICE G: 

Lista de materiais envolvidos na construção do TCCA: 

 

Qtd. Descrição Fabricante 
1 Estrutura f ixa - 
1 Estrutura móvel -  
2 Espaçador da serra vert ical  -  
4 Roda dentada - 
6 Arrastador da corrente - 
4 Suporte das rodas dentadas - 
2 Apoio das correntes transportadoras - 
1 Eixo do acionamento - 
1 Eixo acionado - 
2 Suporte serra corte em angulo - 
1 Al inhador das transversinas - 
1 Suporte tr i lhos super ior da estrutura f ixa - 
2 Tri lho super ior longo - 
2 Tri lho super ior curto -  
1 Suporte tr i lhos super ior da estrutura móvel -  
1 Eixo com rosca trapezoidal -  
2 Mancal da rosca trapezoidal -  
1 Acoplamento Vulkan 
2 Atuador l inear  A75-600-0-285S-M Rollon 

14m 
Corrente ro los pequenos e pinos sól idos com adic ional 
K1 C-2040 Cerello 

8 Mancal e rolamento para eixo de Ø50mm F210 FAG 
2 Mancal e rolamento para eixo de Ø17mm P203 FAG 
4 Rodízio FS 62 BPN Novex 
4 Serra de disco Ø300 - 
2 Serra de disco Ø360 - 
2 Serra de disco Ø540 - 
1 Motorredutor RF07DRS71S4 SEW 
1 Motorredutor R07DRS71S4 SEW 
1 Motorredutor FA27GDRS71S4 SEW 
6 Motor motosserra 80S WEG 
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ANEXO 1 – Fator de serviço do acoplamento

Quadro 9 – Fator de serviço do acoplamento

Fonte: (Vulkan, 2012, p.7) 

 

Fator de serviço do acoplamento 

Fator de serviço do acoplamento 
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ANEXO 2 – Quadro de acoplamento forma E Normex

Quadro 10 – Quadro de acoplamentos forma E Normex®

Fonte: (Vulkan, 2012, p.10) 

ANEXO 3 – Corrente passo longo D.I.D.®

Quadro 11 – Corrente passo longo

Fonte: (DAIDO, 2005, p.16) 

Quadro de acoplamento forma E Normex®: 

 

Quadro de acoplamentos forma E Normex® 

Corrente passo longo D.I.D.® 

Corrente passo longo 
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ANEXO 4 – Gráfico de sele

Quadro 12 – Seleção de correntes

Fonte: (DAIDO, 2005, p.9) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de seleção de correntes: 

Seleção de correntes 
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ANEXO 5 – Rolamentos FA

Quadro 13 – Rolamentos FAG® de fixação rápida

Fonte: (FAG, 1999, p.515) 

ANEXO 6 – Coeficientes de atrito

Quadro 14 – Coeficientes de atrito

Fonte: (SEW, 2007, p.149) 

Rolamentos FAG® de fixação rápida 

Rolamentos FAG® de fixação rápida 

Coeficientes de atrito 

Coeficientes de atrito 
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ANEXO 7 – Coeficiente de atrito para roscas

Whitworth

Métrico e Seller

Trapezoidal

Quadro 15 – Coeficiente de atrito para roscas

Fonte: (PROVENZA, 1977, p. 3.14)

ANEXO 8 – Atrito rolante

Quadro 16 – Atrito rolante 

Fonte: (SEW, 2007, p.150) 

ANEXO 9 – Coeficiente de atrito para 

Condições regulares de 
operação e manutenção

Condições ótimas de 
operação e manutenção

Quadro 17 – Coeficiente de atrito para transportadores

Fonte: (MERCÚRIO, 1988, p.9)

�

�

Coeficiente de atrito para roscas 

Whitworth 2� = 55º µ’ = 1,15µ 

Métrico e Seller 2� = 60º µ’ = 1,15µ 

Trapezoidal � = 15º µ’ = 1,035µ 

Coeficiente de atrito para roscas 

Fonte: (PROVENZA, 1977, p. 3.14) 

Atrito rolante 

Coeficiente de atrito para transportadores 

Referências 
Coeficientes 

µv µc 

Condições regulares de 
operação e manutenção 

0,035 0,050

Condições ótimas de 
operação e manutenção 

0,030 0,040

Coeficiente de atrito para transportadores 

RIO, 1988, p.9) 
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0,050 

0,040 
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ANEXO 10 – Motorredutor SEW® da corrente transportadora

Quadro 18 - Motorredutor SEW® da corrente transportadora

Fonte: (SEW, 2009) 

ANEXO 11 - Motorredutor

Quadro 19 - Motorredutor SEW® para o motor do fuso trapezoidal

Fonte: (SEW,2009) 

Motorredutor SEW® da corrente transportadora 

Motorredutor SEW® da corrente transportadora 

otorredutor SEW® para o motor do fuso trapezoidal

Motorredutor SEW® para o motor do fuso trapezoidal 
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ara o motor do fuso trapezoidal 
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ANEXO 12 - Motorredutor

Quadro 20 - Motorredutor SEW® para o atuador linear:

Fonte: (SEW, 2009) 

�

�

Motorredutor SEW® para o atuador linear: 

Motorredutor SEW® para o atuador linear: 
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ANEXO 13 - Quadro de roscas métricas de perfil triangular série normal 

Externa (Parafuso) Interna (Porca) 
Externa e Interna 

(Parafuso e Porca) 

M
ai

or
 

(N
om

in
al

) 

M
en

or
 

A
ltu

ra
 d

o 
fil

et
e 

R
ai

o 
da

 r
ai

z 
da

 r
os

ca
 

ex
te

rn
a 

M
ai

or
 

M
en

or
 

R
ai

o 
da

 r
ai

z 
da

 r
os

ca
 

in
te

rn
a 

P
as

so
 

E
fe

tiv
o 

d (mm) d1 (mm) he (mm) re (mm) D (mm) D1 (mm) ri (mm) P (mm) d2D2 

1 0,693 0,153 0,036 1,011 0,729 0,018 0,250 0,838 

1,2 0,893 0,153 0,036 1,211 0,929 0,018 0,250 1,038 

1,4 1,032 0,184 0,043 1,413 1,075 0,022 0,300 1,205 

1,6 1,171 0,215 0,051 1,616 1,221 0,022 0,350 1,373 

1,8 1,371 0,215 0,051 1,816 1,421 0,022 0,350 1,573 

2 1,509 0,245 0,058 2,018 1,567 0,025 0,400 1,740 

2,2 1,648 0,276 0,065 2,220 1,713 0,028 0,450 1,908 

2,5 1,948 0,276 0,065 2,520 2,013 0,028 0,450 2,208 

3 2,387 0,307 0,072 3,022 2,459 0,031 0,500 2,675 

3,5 2,764 0,368 0,087 3,527 2,850 0,038 0,600 3,110 

4 3,141 0,429 0,101 4,031 3,242 0,044 0,700 3,545 

4,5 3,580 0,460 0,108 4,534 3,690 0,047 0,750 4,013 

5 4,019 0,491 0,115 5,036 4,134 0,051 0,800 4,480 

6 4,773 0,613 0,144 6,045 4,917 0,06 1,000 5,351 

7 5,773 0,613 0,144 7,045 5,917 0,06 1,000 6,351 

8 6,467 0,767 0,180 8,056 6,647 0,08 1,250 7,188 

9 7,467 0,767 0,180 9,056 7,647 0,08 1,250 8,188 

10 8,160 0,920 0,217 10,067 8,376 0,09 1,500 9,026 

11 9,160 0,920 0,217 11,067 9,376 0,09 1,500 10,026 

12 9,853 1,074 0,253 12,079 10,106 0,11 1,750 10,863 

14 11,546 1,227 0,289 14,090 11,835 0,13 2,000 12,701 

16 13,546 1,227 0,289 16,090 13,835 0,13 2,000 14,701 

18 14,933 1,534 0,361 18,112 15,294 0,16 2,500 16,376 

20 16,933 1,534 0,361 20,112 17,294 0,16 2,500 18,376 

22 18,933 1,534 0,361 22,112 19,294 0,16 2,500 20,376 

24 20,320 1,840 0,433 24,135 20,752 0,19 3,000 22,052 

27 23,320 1,840 0,433 27,135 23,752 0,19 3,000 25,052 

30 25,706 2,147 0,505 30,157 26,211 0,22 3,500 27,727 

33 28,706 2,147 0,505 33,157 29,211 0,22 3,500 30,727 

36 31,093 2,454 0,577 36,180 31,670 0,25 4,000 33,402 

39 34,093 2,454 0,577 39,180 34,670 0,25 4,000 36,402 

42 36,479 2,760 0,650 41,102 37,129 0,28 4,500 39,077 

Quadro 21 - Quadro de roscas métricas de perfil triangular série normal 

Fonte: (DORTE, 2010, p.91) 
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ANEXO 14 - Dados construtivos de roscas trapezoidais:

Ds P E 

22 5 19,5 

24 5 21,5 

Quadro 22 – Dados construtivos de roscas trapezoidais

Fonte: (TRAPEZOIDAL, 2012)

ANEXO 15 - Dados do rodízio do fabricante Novex®

Rodizio FS 62 BPN 

• Material da roda: “BP” 

• Tipo de Mancal: “N” 

• Capacidade de carga (kg): 250

• Dimensão do furo (mm): 13

• Diâmetro: 6”/155mm

• Largura da Roda (mm): 50

• Temperatura: 

• Peso da peça (kg): 1,925

• Fixo/Giratório: Fixo

Quadro 23 – Dados do rodízio do fabricante Novex®

Fonte: (Novex, 2008) 

 

Dados construtivos de roscas trapezoidais: 

he a b Ks hs Dn

2 0,25 0,75 16,5 2,25 22,5

2 0,25 0,75 18,5 2,25 24,5

Dados construtivos de roscas trapezoidais 

Fonte: (TRAPEZOIDAL, 2012) 

do rodízio do fabricante Novex® 

Rodizio FS 62 BPN – Novex: 

Material da roda: “BP” – Resina Termoplástica Cinza

Tipo de Mancal: “N” – Bucha de Nylon 

Capacidade de carga (kg): 250 

Dimensão do furo (mm): 13 

Diâmetro: 6”/155mm 

Largura da Roda (mm): 50 

Temperatura: -20 A +70 ºC 

Peso da peça (kg): 1,925 

Fixo/Giratório: Fixo 

rodízio do fabricante Novex® 
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Dn Kn hn 

22,5 18 2 

24,5 20 2,25 

Resina Termoplástica Cinza 
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ANEXO 16 - Valores práticos de pressão específica p [kgf/cm

Quadro 24 – Valores práticos de pressão específica

Fonte: (PROVENZA, 1977, p. 3.19)

ANEXO 17 - Quadro de resistência dos materiais

Quadro 25 – Quadro de resistência dos materiais

Fonte: (PROVENZA, 1960, p. 3

 

Valores práticos de pressão específica p [kgf/cm2] 

Ferro/ferro p � 150 kg/cm2 

Ferro/bronze p � 125 kg/cm2 

Ferro/ferro fundido p � 100 kg/cm2 

Aço/aço p � 200 kg/cm2 

Aço/bronze p � 175 kg/cm2 

Valores práticos de pressão específica 

Fonte: (PROVENZA, 1977, p. 3.19) 

ro de resistência dos materiais 

Quadro de resistência dos materiais 

Fonte: (PROVENZA, 1960, p. 3-15) 
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ANEXO 18 - Atuador linear ROLLON®

Quadro 26 – Atuador linear ROLLON®

Fonte: (ROLLON, 2009) 

Atuador linear ROLLON® 

Atuador linear ROLLON® 
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