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Manipulador automático a vácuo foi projetado para automatizar o processo de
descarregamento de portas de madeira fabricadas na empresa Adami S/A
madeiras®, na saída de uma máquina que usina o canal da fechadura e das
dobradiças. Baseado em um manipulador semelhante encontrado na mesma
empresa, foi desenvolvido o desenho em três dimensões através do software
Solidworks1® para visualização, e cálculos da estrutura que se baseiam na teoria de
resistência dos materiais. Todos esses dimensionamentos são necessários para que
a estrutura do manipulador não sofra danos e suporte as cargas aplicadas. Também
se efetuaram os dimensionamentos da bomba de vácuo, redutor, cremalheira,
ventosas e guia linear, através de cálculos e escolha em catálogos de fabricantes.
Foi utilizado um CLP2 Omron® no projeto para comandar o manipulador e
possibilitar ajustes e modificações necessárias, adequando a máquina aos
processos fabris. A IHM3 será utilizada com a finalidade de possibilitar ajustes e
correções de posicionamentos pelo próprio operador da máquina, sem que haja
necessidade de um técnico da área de automação para este fim, e para informar
possíveis falhas que ocorram no manipulador. Este trabalho não traz o projeto
elétrico do manipulador. Por fim, mostram-se todos os resultados dos
dimensionamentos, e a escolha de cada equipamento, mostrando os resultados do
projeto do manipulador e como o mesmo funcionará.
Palavras – chave: Manipulador, Dimensionamento, CLP.

1

SolidWorks: software para realização de desenho mecânicos.
CLP: Controlador Lógico Programável.
3
IHM: Interface Homem-máquina.
2

 
The automatic vacuum manipulator was designed to automate the process of
unloading wooden doors manufactured by company Adami S / A ®, on the exit of a
machine which plants the channel of the lock and the hinges. Based on a similar
manipulator found in the same company, we developed the design in three
dimensions using Solidworks® software for viewing, and also for the structure
calculations, which are based on the theory of strength of materials. All these
dimensioning were necessary for so that the structure of the manipulator does not
suffer damage and may be able to handle applied loads. We also made the
dimensioning of the vacuum pump, gearbox, rack, linear guide rails and, through
calculation, as well as the choice in catalogs of manufacturers. We used a PLC]
Omron® in the project to run the manipulator and enable necessary adjustments and
modifications, adapting the machine to the manufacturing processes. The IHM will
be used in order to allow positioning adjustments and corrections by the operator of
the machine, without the need of a technician for this purpose, and also to report
possible failures that may occur in the manipulator. This paper does not show the
electrical design of the manipulator. Finally, it shows all the results of sizing and
dimensioning, and the choice of each device, detailing the results of the project and
how it will work.
Key Words: Manipulator, Sizing, PLC.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, as empresas automatizam os processos, visando diminuir gastos,
aumentar a produtividade e evitar acidentes de trabalho. A cada dia que passa,
surgem novas tecnologias, que tornam os processos mais seguros, deixando o ser
humano o mais longe possível da máquina. As empresas que não acompanham o
crescimento industrial se tornam obsoletas, e perdem mercado em relação às
indústrias com melhores recursos.
O crescente aumento da tecnologia torna-se indispensável à automação,
substituindo pessoas por máquinas e robôs. Nas indústrias são utilizados robôs
industriais, que são manipuladores reprogramáveis projetados com o intuito de
mover materiais, componentes, ferramentas ou dispositivos especiais, através de
braços mecânicos, que se destacam pela sua alta precisão e um controle rígido da
velocidade, viabilizando sua aplicação, principalmente em ambientes hostis e casos
que põem a vida humana em risco.
Existem muitos casos, em que sistemas automáticos não são considerados
robôs, são apenas sistemas com funções fixas, onde não há a capacidade de
programação e ajustes a novos problemas, são apenas máquinas que seguem
comandos numéricos. Já os robôs têm a flexibilidade de programação, a capacidade
de se adaptar a diferentes situações, o autodiagnóstico de falhas e a prevenção de
acidentes e realização de tarefas repetitivas. Robôs industriais possuem diferentes
níveis de autonomia.
O Robô industrial é constituído por um sistema mecânico, controlado por um
computador que, conforme as variáveis do sistema, ordena sua locomoção através
de seus eixos, transportando de um lado para outro os objetos, com uma garra
mecânica ou ferramenta apropriada para a aplicação. Sua movimentação é realizada
através de uma série de movimentos elementares independentes, que são
designados como grau de liberdade.
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1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Projetar uma máquina, que automaticamente retire a porta da esteira
transportadora e empilhe-a em uma das duas esteiras de roletes, utilizando-se de
vácuo para transportar a porta. Contém uma IHM, que auxilia o operador com dados
da produção, podendo ainda ser alterados parâmetros e alguns acionamentos.

1.2 PROBLEMA

É possível automatizar o processo de retirar a porta da esteira da máquina e
empacotá-la, eliminando problemas de LER4 nos colaboradores que trabalham na
saída da máquina sem prejudicar o acabamento da porta?

1.3 JUSTIFICATIVA

O processo de usinagem de fechaduras e dobradiças nas portas é realizado
por uma máquina CNC5 totalmente automatizada, porém, a alimentação e o
descarregamento da máquina são feitos manualmente. Cada porta, leva em média
quarenta segundos para ser usinada, e são necessários dois funcionários para
realizar o processo de retirar a porta da esteira de saída da máquina, e empilhá-la
em uma esteira de roletes ao lado.
Este processo além de pouco trabalhoso, pode expor os funcionários a riscos,
como prender a mão na esteira motorizada ou problemas na coluna. Com a
automação deste processo, o descarregamento e empilhamento de portas se
tornariam automáticos, eliminando a mão de obra de dois funcionários, controlando
e monitorando a produção através de uma IHM e tornando-o mais ágil e seguro.

4
5

LER: Lesão por Esforços Repetitivos.
CNC: Controle Numérico Computadorizado.
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1.4 OBJETIVOS

O Objetivo deste trabalho é projetar um manipulador.

1.4.1 Objetivo Geral

Projetar um manipulador automático para descarregar e empilhar portas, com
um sistema a vácuo para não danificar as mesmas com acabamentos já realizados.

1.4.2 Objetivos Específicos

a) Projetar a estrutura de uma máquina para a automação do processo de
descarregamento e empilhamento de portas de madeira, com objetivo de
aumentar a segurança e a produtividade.
b) Dimensionar a estrutura da máquina e seus componentes, como viga,
colunas, redutores, bomba de vácuo, entre outros.
c) Desenvolver o projeto de automação do manipulador a vácuo, controlado por
um CLP.
d) Interligar com o CLP uma IHM, que fará acionamentos remotos, e
disponibilizará dados.

1.5 METODOLOGIA

Este trabalho trata-se do projeto de um manipulador automático, que fará o
descarregamento de portas de madeira da esteira de saída de uma máquina,
localizada na empresa Adami S/A®, através de um sistema de vácuo realizado por
uma bomba de vácuo, empilhando-as em uma esteira ao lado.
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O estudo iniciará através da análise de uma máquina semelhante, existente
na mesma empresa, onde serão coletadas as medidas da sua estrutura física para
que seja efetuado o desenho em três dimensões no software SolidWorks®. Em
seguida será escolhido o tipo de material a ser utilizado para cada objeto da
estrutura do manipulador, para que o mesmo software, através das propriedades de
massa, calcule o peso de cada parte.
Tendo todos os pesos e dimensões da estrutura, se iniciarão os
dimensionamentos da mesma. Através do estudo de resistência dos materiais, será
possível a análise de como a estrutura se comportará com as cargas e tensões em
que o manipulador está sujeito. Também serão realizados dimensionamentos dos
mecanismos de transmissão e atuadores através de cálculos de potência,
resistência e velocidade, sendo escolhido posteriormente o atuador adequado
através de catálogos de fabricantes.
Por fim serão definidos os equipamentos necessários para a automação, bem
como CLP, encoders e IHM, levando em consideração a disponibilidade do
equipamento para realização de testes e o mais adequado conforme requerem as
configurações do manipulador. Em seguida, será desenvolvido o programa do CLP e
da IHM, efetuando testes constantemente.

1.6 ESTRUTURA CAPITULAR

Este trabalho está dividido em quatro capítulos, organizados em pré-textuais,
textuais, e pós-textuais. Os elementos textuais estão divididos em introdução,
desenvolvimento e conclusão.
A introdução faz uma abordagem do trabalho, definindo os objetivos,
problemas e justificativa.
O desenvolvimento traz uma revisão bibliográfica sobre o tema do trabalho,
mostra a metodologia de como foi projetado o manipulador e todos os equipamentos
utilizados.
A conclusão traz uma análise sobre o projeto realizado.
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2. DESENVOLVIMENTO

Desenvolvimento do manipulador automático á vácuo para o processo de
descarregamento de portas de madeira de uma máquina.

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.1 História da Automação Robótica

O conceito de robô industrial foi criado por Joseph Enhelberger, que
desenvolveu o primeiro protótipo de robô junto com Devolt, no ano de 1962,
chamado de Unimate, que seria utilizado em aplicações industriais, para o
descarregamento de uma máquina de fundição sob pressão (PIRES, 2002).
Segundo a norma apresentada pela ISO6 10218(1992), define-se um robô
manipulador industrial como sendo:
“uma máquina manipuladora com vários graus de liberdade controlada
automaticamente, reprogramável, multifuncional, que pode ter base fixa ou
móvel para utilização em aplicações de automação industrial”.

A origem da palavra robô vem do tcheco robota, criada pelo escritor tcheco
Karel Capek, que significa uma forma de serviço compulsória exercida por um
trabalhador. Traduzida para o inglês, o termo virou robot. Em 1950 Issac Asimov
descreveu as três leis fundamentais da robótica (SANTOS, 2004):
1º) Um robô não deve prejudicar nunca um ser humano nem através da ação
direta, nem através da inação;
2º) Um robô deve sempre obedecer os seres humanos, a menos que isso
entre em conflito com a primeira lei;
3º) Um robô deve sempre se proteger de danos a menos que isso entre em
conflito com a primeira ou a segunda lei.
No decorrer dos tempos, a maioria dos desenvolvimentos em robótica
baseou-se no desenvolvimento dos computadores, microeletrônica, com circuitos
6
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eletrônicos cada vez menores, mais rápidos e mais eficientes que a partir da década
de 70, se tornaram adequados para o controle de operações. Hoje, praticamente
todos os robôs são controlados por computadores ou um controlador, que pode ser
um CLP (PAZOS, 2002).
A automação começou a despertar interesse nas empresas, no início da era
industrial no século XVIII, com o início das linhas de montagens desenvolvidas por
Henry Ford, que viu a necessidade de aumentar a produtividade das indústrias de
máquinas para realizar as tarefas com mais precisão, qualidade e rapidez, desde
então, a automação evolui todos os dias (PAZOS, 2002).
A criação de máquinas que produzissem componentes com elevada precisão,
a disponibilidade de fontes de energia como hidráulica, pneumática e elétrica, o
desenvolvimento da transmissão mecânica, a evolução de motores, suspensões e
sensores, e muitos outros itens, permitiram que fosse possível emular o “braço
humano” (PIRES, 2002).

2.1.1.1 Definição da automação

Dentro de um contexto industrial, automação é a tecnologia que através de
mecanismos mecânicos, eletrônicos e computacionais, opera e controla a produção.
Segundo Marco Antônio Ribeiro (2005), automático significa ter um
mecanismo de atuação própria, que faça uma ação requerida em tempo
determinado ou em resposta a certas condições. Assim, definimos a automação de
sistemas, como uma forma de robótica industrial, separada em três áreas não
claramente delimitadas: a automação fixa, a automação programável e a automação
flexível.
A automação fixa refere-se aquela onde existe uma linha de produção
específica e determinada, direcionada a grandes quantidades e a um produto
específico (CARRARA, 2011).
A automação programável baseia-se em um equipamento projetado para ser
adaptável às diferentes características e configurações dos produtos fabricados.
Indicado para produções baixas e de várias qualidades de produtos, seguindo
instruções previamente introduzidas por um operador (FILHO e FLÓRIO, 2007).
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Sistema de manufatura integrada por computador (CIM7) ou automação
flexível, é uma mistura da automação programável e da fixa, direcionado a
produções por lote, onde a programação é feita em menor escala que a automação
programável, para uma variedade de produtos, mas com apenas algumas
características diferentes (PAZOS, 2002). A máquina deve ser adaptável a um
número grande de produtos similares, sendo mais flexível que a automação fixa
(CARRARA, 2011).

2.1.1.2 Segurança da automação de manipuladores

Uma das primeiras aplicações de robôs em indústrias foi com materiais de
alta temperatura, substituindo funcionários que necessitavam de materiais pesados
para realizar o serviço, colocando a integridade física em risco. Elementos tóxicos,
radioativos, explosivos ou combustíveis são outras formas de trabalho prejudicial à
saúde e segurança do colaborador, e que podem ser evitados com a utilização de
máquinas (PAZOS, 2002; CARRARA, 2011).
Os robôs também são usados em lugares onde o homem não poderia chegar
sem a ajuda da tecnologia de robôs, na utilização de máquinas para processos
como a solda submarina ou trabalhos em ambientes de elevada pressão. Tarefas
onde dependemos dos robôs mostram o quanto é essencial a sua utilização para
nossa própria segurança (PAZOS, 2002).

2.1.1.3 Robôs e a sociedade

Milhares de tarefas, principalmente nas indústrias que trabalham com linhas
de produção, que antes eram executadas por operários, hoje estão dando lugar aos
robôs industriais. Apesar de esse avanço tecnológico causar desemprego, essa é
uma questão a se analisar, pois toda automação precisa de alguém controlando,
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então essa mão-de-obra que antes era usada para o serviço pesado, pode ser
capacitada e reaproveitada, mesmo que seja uma tarefa automática, é necessário
alguém para controlar a produção, para programar os manipuladores, colher dados.
Com certeza o número de vagas será menor, mas a capacidade do homem em criar,
ter idéias, controlar, organizar, não vai ser substituída (PAZOS, 2002).

2.1.2 Estrutura Construtiva de um Manipulador

Robôs industriais são desenvolvidos com o intuito de realizar uma tarefa
conforme projetado e programado. O trabalho acontece quando o robô se
movimenta para deslocar algum objeto, movimentando assim, sua estrutura. O Robô
é constituído por corpos rígidos, de material resistente como o aço, denominados
elos, interligados por juntas que possibilitam um movimento relativo entre si.
Normalmente se constrói um manipulador sobre uma base fixa, ligando um elo
através de uma junta. A base pode estar sobre uma superfície fixa ou móvel,
dependendo de sua aplicação. No último elo, normalmente se fixa o efetuador,
conhecido como punho, fazendo papel semelhante à mão humana (PAZOS, 2002).
Segundo Campbell et al. (2011) e Pazos (2002), a junta é quem determina o
tipo de movimento que o elo fará. Pode conter dois tipos de elos, o principal elo
encontrado em manipuladores é o de rotação, onde o elo pode girar um determinado
ângulo em relação ao anterior. Neste caso, a junta que une os elos chama-se de
revolução. Outro sistema de elo é o linear, que acontece quando um elo se afasta ou
aproxima do anterior a uma determinada distância, a junta neste caso é a prismática,
indiferente da direção deste movimento linear relativo.
Em um projeto de manipulador, os tipos de juntas não precisam ser
necessariamente as mesmas, podendo conter tanto prismática quanto de revolução
em um mesmo projeto, conforme for a conveniência da aplicação. Por se
assemelhar com o braço humano, a junta costuma ser de revolução em projetos de
braços mecânicos. Na maioria dos manipuladores, normalmente se divide as juntas
em principais, que são as três mais próximas da base, e as juntas secundárias, que
são as restantes e que estão mais próximas do efetuador (SANTOS, 2003-2004).
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2.1.2.1 Graus de liberdade

Graus de liberdade de um robô, é o numero de movimentos independentes
que ele pode realizar dentro de um sistema de eixos coordenados. O número de
juntas que um manipulador contém, determina o seu grau de mobilidade, que pode
ser ilimitado (SANTOS, 2004).
Um robô pode ter no máximo seis graus de liberdade, sendo três para
translação e três para rotação. A grande maioria dos robôs manipuladores é
constituída com seis graus de liberdade, três são utilizados para posicionar o punho
no local desejado, os outros três servem para obter uma orientação do efetuador
adequada para segurar o objeto (PAZOS, 2002).

2.1.2.2 Anatomia dos manipuladores

Existem inúmeras configurações físicas nos manipuladores com aplicações
distintas. As configurações são determinadas pelos movimentos das três primeiras
juntas destinadas a posicionar o efetuador. Como já dito antes, as juntas podem ser
de revolução, prismática ou podem ainda ser uma combinação das duas. Então as
configurações físicas se caracterizam pelas coordenadas de movimento ou
generalizadas das três primeiras juntas, que são quem determinam o movimento das
juntas.
O tamanho do elo não interfere na configuração física do manipulador,
somente no tamanho do espaço de trabalho. Dispõe-se de quatro configurações
básicas (PAZOS, 2002):
1. Coordenadas cartesianas.
2. Coordenadas cilíndricas.
3. Coordenadas esféricas ou polares.
4. Coordenadas de revolução.
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2.1.2.2.1 Coordenadas cartesianas

Nos robôs cartesianos, os movimentos dos elos são retilíneos nas direções X,
Y e Z, as juntas são todas prismáticas, o que possibilita ao efetuador se deslocar ao
longo de três eixos perpendiculares entre si, como mostra a ilustração 1. É o robô de
configuração mais simples, e opera dentro de um espaço de trabalho cúbico
(PAZOS, 2002; GOZZI, 2011).

Figura 1 - Robô cartesiano
Fonte: (PAZOS, 2002)

2.1.2.2.2 Coordenadas cilíndricas

Segundo Pazos (2002), robôs de coordenadas cilíndricas são constituídos por
duas juntas prismáticas e uma de revolução, sendo essa última a primeira junta,
como mostra a ilustração 2. Mas para Carrara (2011), este braço possui na base
uma junta prismática, sobre a qual se apóia uma junta rotativa, que se conecta a
uma terceira junta do tipo prismática, formando uma configuração PRP. Seu volume
de trabalho é cilíndrico.

BCEGHI J K NOPQ RIHSTVCIXO
Fonte: (PAZOS, 2002)
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2.1.2.2.3 Coordenadas esféricas

Conforme Pazos (2002), robôs esféricos ou polares contam com duas juntas
rotativas e uma prismática, sendo a primeira referente ao eixo vertical e a segunda
ao eixo horizontal, ambas de juntas de revolução, como mostra a ilustração 3.

Figura 3 - Robô cartesiano
Fonte: (PAZOS, 2002)

2.1.2.2.4 Coordenadas de revolução

As três primeiras juntas que tem a função de posicionar o efetuador, devem
ser de revolução, que correspondem com os ângulos de rotação da base, ombro e
cotovelo, simulando os movimentos do braço humano, como mostra a ilustração 4.
Estas configurações permitem ao robô alcançar qualquer ponto dentro do volume de
trabalho com relativa flexibilidade, a dificuldade encontra-se no controle dos três elos
pela complexidade dos algoritmos que controlam o braço (MEDINA, 2011).

BCEGHI Y K NOPQ RIHSTVCIXO
Fonte: (PAZOS, 2002)
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2.1.2.3 Efetuadores

O efetuador é instalado no final do último elo do manipulador, para que ele
possa realizar uma tarefa específica. É ele quem manuseia a peça, o restante da
estrutura apenas desloca esse dispositivo. O efetuador é projetado conforme a
tarefa desejada, podendo ser uma ferramenta ou uma garra. Alguns efetuadores são
dotados de sensores, para controlar a força e obter informações sobre os objetos
(PAZOS, 2002; SANTOS, 2003-2004).

2.1.2.3.1 Garras

As garras são efetuadores destinados a pegar e segurar objetos para que se
possa locomovê-los. As garras podem ser de várias configurações físicas, a mais
comum é a mecânica, com alguns “dedos” que servem para segurar o objeto. Existe
uma grande variedade de modelos de garras que podem ser utilizadas em diversas
aplicações (MEDINA, 2011).

2.1.2.3.1.1 Garras com dedos de movimentação mecânica

A garra com dedos tem pelo menos dois dedos, que se abrem e fecham
mecanicamente. Os dedos fazem o contato com o objeto, podendo ser por atrito
entre os dedos e a peça, ou por constrição física da peça entre os dedos. Este
modelo de garra proporciona pouca versatilidade na manipulação dos objetos,
devido à limitação na abertura dos dedos (PAZOS, 2002; CARRARA, 2011).
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2.1.2.3.1.2 Garras a vácuo

As garras a vácuo funcionam através de uma bomba de vácuo acionada por
uma eletroválvula, que ao ser acionada, puxa o ar pela bomba, criando um vazio nos
copos de sucção ou ventosas, que adere a peça. As ventosas exigem apenas uma
superfície para pegar a peça, o que a torna muito prática (PAZOS, 2002; DOS
SANTOS, 2011).
As ventosas são fabricadas com material elástico, como borracha ou plástico
macio, exceto quando se trabalha com materiais macios, nesse caso utiliza-se
material duro. Os materiais devem ser planos, lisos e limpos, para que possa se
formar o vácuo entre o objeto e as ventosas. O tamanho da ventosa e a pressão da
bomba definirão o peso máximo a ser carregado. Normalmente se utiliza mais de
uma ventosa aumentando sua área de contato, para que possa transportar pesos e
objetos maiores, e evitar o risco de escorregamento (PAZOS, 2002; DOS SANTOS,
2011). A ilustração 5 mostra um exemplo de ventosa.

BCEGHI Z [ \IHHIV I ]^RGO

Fonte: (DOS SANTOS, 2011).

2.1.2.3.1.3 Eletroímãs

As garras magnéticas são muito semelhantes às garras a vácuo, com a
diferença que utilizam eletroímãs ao invés de ventosas, e são utilizadas apenas com
materiais ferromagnéticos. Podem carregar grandes pesos e objetos com furos, mas
a superfície com a qual haverá o contato deve ser lisa (PAZOS, 2002).
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2.1.2.3.1.4 Ganchos tipo de guindaste

Muito utilizado para aplicações onde é preciso transportar volumes pesados,
peças com formas irregulares e de grande porte, onde outras garras não se
adéquam, podem ser utilizadas garras tipo gancho, onde a peça é amarrada ou
contém algum ponto onde o gancho pode pegá-la. Esse sistema não permite o
manuseio do objeto, apenas faz o transporte. Não há necessidade de mudar o
efetuador se o tipo de peça mudar, basta apenas que tenha um ponto onde o
gancho possa pegá-la (HENRIQUE, 2011; PAZOS, 2002).

2.1.2.3.1.5 Adesivos ou garras feitas com material adesivo

O processo de pegar o objeto é feito através de substâncias adesivas,
utilizadas para transportar objetos leves e flexíveis, onde outras garras não
conseguiriam manusear. Conforme se utiliza a garra adesiva, ela vai perdendo sua
aderência, para isso, há um sistema que faz com que o adesivo vá se enrolando a
cada operação (HENRIQUE, 2011; PAZOS, 2002).

2.1.2.3.2 Ferramentas

Em algumas aplicações, ao invés de se utilizar garras, utilizam-se
ferramentas. Estas, na grande maioria são presas no punho do manipulador ou no
último elo, fazendo o papel do efetuador, destinado a trabalhar sobre a peça. Ao
contrário da garra, a ferramenta é que se desloca e o objeto fica fixo. Pode-se fazer
uma combinação e utilizar garra e ferramenta juntas, o que permite que as
ferramentas sejam trocadas durante o ciclo de trabalho (PAZOS, 2002).
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2.1.3 Estrutura Mecânica de um Manipulador

É a parte que envolve toda a confecção da estrutura do manipulador, partindo
de sua base, colunas, vigas e parafusos. O objetivo principal da estrutura mecânica
é garantir que o equipamento tenha sustentação para poder desempenhar suas
funções sem quaisquer deformações ou problemas ocasionados por vibrações. Seu
dimensionamento é feito através de cálculos estruturais (BARETA, 2010).

2.1.3.1 Aços estruturais para chapas

A empresa siderúrgica é a responsável pelo processo de redução, que é a
transformação do minério de ferro em aço comercial. A liga ferro-carbono contém
entre 0,008% e 2,11% de carbono, além de vários elementos residuais resultantes
dos processos de fabricação (CHIAVERINI, 2005).
Aços estruturais são fabricados com diversas formas, como chapas, barras,
perfis laminados, fios treliçados, todos direcionados para aplicações estruturais. São
projetados para suportarem grandes cargas. Aços estruturais devem ter elevada
tensão de escoamento, que faz com que se evite a deformação plástica
generalizada, deve ter elevada tenacidade para prevenir uma fratura rápida, também
deve ter uma boa soldabilidade para que não ocorram alterações do material na
junta soldada (FERRAZ, 2003).

2.1.3.1.1 Tipos de aços estruturais

Os aços estruturais são altamente empregados em construções civis e
equipamentos de transporte. Muito utilizados pelo baixo custo, alta resistência
mecânica, soldabilidade e pela sua deformabilidade, são classificados como sendo
aços carbono ou aços de baixa liga (CHIAVERINI, 1986b).
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2.1.3.1.1.1 Aço carbono

Segundo PFEIL e PFEIL (1982), os aços carbono são os mais usados. Com o
aumento do teor de carbono, a resistência do aço também aumenta, o que faz com
que a ductilidade do material diminua, esse é um dos motivos pela preferência de
aços com baixo teor de carbono até moderado, por permitirem soldas sem
preocupações. A tabela 1 mostra a classificação do aço carbono quanto ao seu teor
de carbono.
Tabela 1 - Classificação do aço carbono quanto ao teor de carbono
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Fonte: Estruturas de aço (PFEIL, 1982)

2.1.3.1.1.2 Aços de baixa liga

PFEIL e PFEIL (1982) nos dizem que aços de baixa liga, são aços carbono
acrescidos de elementos de liga (cromo, colúmbio, cobre, manganês, molibdênio,
fósforo, vanádio, zircônio), que fazem com que o material tenha uma resistência
maior de carbono na ordem de 0,20%, através da modificação da microestrutura
para grãos finos, possibilitando a soldagem sem preocupações.

2.1.3.2 Chapas

As chapas são materiais caracterizados pela sua ductilidade e pela grande
facilidade de conformação. Não apresentam grande resistência mecânica devido às
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baixas cargas a que são submetidos, que normalmente são apenas seu próprio peso
(CHIAVERINI, 2005).
Para se formarem as chapas, os aços precisam ser laminados, com uma
largura superior a 500mm, podendo ser classificados como chapas grossas e
chapas finas, de espessura superior a 5mm e inferior ou igual a 300mm
respectivamente. As chapas metálicas podem ser dobradas a frio, formando perfis
de chapa dobrada. Esta dobragem é feita em prensas especiais com gabaritos que
limitam os raios internos de dobragem (PFEIL; PFEIL , 1982).

2.1.3.3 Perfis

Entre os vários componentes de uma estrutura metálica, os perfis são
evidentemente os mais importantes para o projeto. Podem ser de uma seção
transversal, que se assemelha às formas das letras I, H, U e Z, recebendo
denominação análoga a essas letras. São obtidos através da laminação ou por
operação de formação a frio ou de soldagem de chapas. Muito utilizados em
construções de edifícios, por possuírem uma inércia significativa (SILVA, 2011).

2.1.3.3.1 Perfis soldados

O perfil soldado é constituído por chapas de aço estrutural, que são unidos
entre si por soldagem com eletrodo revestido, arco submerso ou algum outro tipo
(PFEIL; PFEIL 1982). A ilustração 6 mostra exemplos de perfis soldados.

Figura 6 - Exemplos de perfis soldados
Fonte: (PFEIL; PFEIL, 1982)
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2.1.3.3.2 Perfis formados a frio

Perfis formados a frio, são utilizados em grande escala em estruturas
metálicas leves, fabricados para uma aplicação específica com as dimensões
desejadas. São de chapas finas, razoavelmente leves e possuem resistência e
ductilidade adequadas ao uso em estruturas. Possuem facilidade de fabricação, de
manuseio e de transporte (SILVA, 2011).

2.1.3.3.3 Perfis Laminados

São fabricados a quente nas usinas siderúrgicas e são os mais adequados
para utilização em edificações de estruturas metálicas, já que substituem a utilização
de perfis soldados ou dos perfis formados a frio, que dependem de uma fabricação
artesanal (SILVA, 2011). A ilustração 7 mostra vários exemplos de perfis laminados.

Figura 7 - Tipos de Perfis (barra quadrada, barra redonda, barra retangular, chapa, cantoneira
de abas iguais, cantoneira de abas desiguais, U, I, H, trilho, tudo quadrado e tubo redondo)
Fonte: (PFEIL; PFEIL, 1982)

2.1.3.4 Propriedades do Aço

Propriedades que definem as características de cada liga. Chamados de
aços-carbono possuem elementos de liga, podendo ser divididos em baixo, médio e
alto carbono. Para construções civis, é mais adequado utilizar aços de baixo
carbono (SILVA, 2011).
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2.1.3.4.1 Ductilidade

Para Souza (1986), define-se ductilidade como sendo a capacidade de um
material deformar-se antes que ocorra o rompimento. Os aços dúcteis, quando
sujeitos a grandes tensões, sofrem deformações plásticas capazes de redistribuir as
tensões. A ductilidade pode ser medida através da deformação unitária residual
após a ruptura do material. A ilustração 8 mostra o diagrama de tensão e
deformação.

Figura 8 - Diagrama Tensão X Deformação característico dos materiais dúcteis
Fonte: (PINTO, 2002)

2.1.3.4.2 Fragilidade

Segundo Pfeil e Pfeil (1982), a fragilidade que ocorre nos aços é causada por
diversos fatores, como baixas temperaturas ambientais, efeitos térmicos locais
causados por solda elétrica, efeito de encruamento. Materiais frágeis podem se
romper bruscamente sem aviso prévio. A ilustração 9 ilustra o diagrama de tensão e
deformação.

Figura 9 - Diagrama Tensão Deformação característica dos materiais frágeis
Fonte: (PINTO, 2002)
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2.1.3.4.3 Resiliência

Pfeil e Pfeil (1982) caracterizam resiliência como sendo a capacidade de
absorver energia mecânica em regime elástico. Módulo de resiliência é a quantidade
de energia elástica que pode ser absorvida por unidade de volume total do metal
tracionado.
Chiaverini (1986, p. 113a) “defini-se resiliência como a capacidade de um
metal absorver energia quando deformado elasticamente e devolvê-la, quando
descarregado do esforço que provocou a deformação”.

2.1.3.4.4 Tenacidade

Segundo Chiaverini (1986, p113a), “tenacidade corresponde à capacidade do
material deformar-se plasticamente e absorver energia antes da ruptura.
Tenacidade é a energia total, elástica ou plástica, que o material pode
absorver por unidade de volume até a sua ruptura. Um material dúctil com a mesma
resistência de um material frágil vai requerer maior quantidade de energia para ser
rompido, portando, sendo mais tenaz (PFEIL; PFEIL, 1982).

2.1.3.4.5 Dureza

Não podemos dar uma única definição sobre dureza, cada área classifica-o
de uma forma diferente. Para um engenheiro mecânico, por exemplo, a dureza é
definida como sendo a resistência à penetração de um material duro no outro.
Comparado ao metalurgista, que conceitua dureza como sendo a resistência à
deformação plástica permanente, podemos ver a diferença entre as áreas (SOUZA,
1982).
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2.1.3.4.6 Fadiga

Pfeil e Pfeil (1982) definem ruptura por fadiga, aquela que acontece por
esforços repetitivos, onde a tensão de ruptura é menor do que as obtidas em
ensaios estáticos. A fadiga é conhecida como um fenômeno que acontece quando
um corpo que sofre uma tensão de uma máquina ou estrutura começa a falhar sob a
ação de uma tensão inferior a sua resistência estática (CHIAVERINI, 1986a).
As normas americanas e brasileiras verificam a resistência à fadiga pela
flutuação de tensões elásticas (

) provocadas pelas cargas variáveis.

2.1.3.4.7 Efeito da temperatura

Para Pfeil e Pfeil (1982), as temperaturas elevadas modificam as
propriedades físicas dos aços. O limite de escoamento do material é eliminado com
temperaturas acima de 100ºC, conforme ilustração 10.

Figura 10 - Variação do modulo de elasticidade e resistência com a temperatura
Fonte: (PFEIL,1982)

2.1.3.4.8 Corrosão

Segundo Pfeil e Pfeil (1982), corrosão é o processo de reação do aço com
alguns elementos presentes no ambiente em que se encontra exposto. A corrosão
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promove a perda de seção das peças de aço, podendo se constituir em causa
principal de colapso.
Pode se proteger o material da corrosão por galvanização ou pintura.

2.1.3.5 Tensão e deformação

O comportamento mecânico de um material reflete a relação entre sua
deformação a uma força ou carga que esteja sendo aplicada. A carga pode ser
aplicada por tração, compressão ou cisalhamento, flexão ou ainda por torção onde a
força não é puramente cisalhante. Quando a tensão aplicada for baixa, a estrutura
sofre elasticidade, voltando ao seu estado de origem assim que a força deixar de
agir sobre a mesma. A maior tensão que a estrutura pode suportar é denominada
como “limite de resistência”, ou “tensão de ruptura” (KUNIOSHI, 1985).

2.1.3.5.1 Tensão

A definição de tensão é dada pela relação de uma força por unidade de área,
como mostra a equação 1.
Força
N
= 2 = 1Pa
(1)
Área m
Se a tensão atinge o valor de σ r (tensão de ruptura) característico do material

usado, a barra se rompe (BARETA, 2010).

Figura 11 - Tensão normal atuante em uma peça
Fonte: (PINTO, 2002)
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2.1.3.5.1.1 Tensão normal

A tensão normal pode tender a comprimir a coluna, fazendo com que diminua
o seu comprimento e aumente sua seção transversal, que é a tensão de
compressão. A tensão normal pode ser também de tração, onde as características
são contrárias às de compressão, a coluna tende a tracionar, o que faz com que ela
aumente seu comprimento e diminua sua seção transversal. A equação 2 mostra a
fórmula da tensão normal (BERNARDI, 2007).
A carga normal que atua no sistema origina uma tensão normal, que é
determinada através da relação entre a intensidade da carga aplicada e a área da
seção transversal (MELCONIAN, 1999).

σ=

P
A

(2)

Onde:
= Tensão normal
P = Força normal
A = Área

2.1.3.5.1.2 Tensão de cisalhamento

Para Pinto (2002), a tensão de cisalhamento surge através de forças que
agem paralelamente à seção. A equação 3 mostra a fórmula da tensão de
cisalhamento. Sua representação é dada pela letra tau ( ). A ilustração 12 mostra a
tensão cisalhante em um parafuso.

Figura 12 - Tensão cisalhante em um parafuso
Fonte: (PINTO, 2002)

8;
P
A
Onde:

τ=

(3)

τ = Tensão cisalhante
P = Força cortante
A = Área da seção do parafuso

2.1.3.5.2 Deformações

Quando um corpo sofre a ação de uma força, sua forma e tamanho tendem a
mudar, essas mudanças são chamadas de deformações. Existe deformação através
de alterações na temperatura do material. Essas deformações podem comprometer
seu desempenho, podendo ocasionar quebra do equipamento, e até mesmo
problemas relacionados à segurança (HIBBELER, 2004).

2.1.3.5.2.1 Materiais elásticos e plásticos

Segundo Pinto (2002), materiais elásticos são aqueles capazes de voltar á
sua forma primitiva após a causa de sua deformação ser interrompida, sendo
proporcional à tensão aplicada. O módulo de elasticidade ou módulo de Young é o
quociente entre a tensão aplicada e a deformação elástica resultante, relacionada
com a rigidez do material: E(N/m²).
Já os materiais plásticos sofrem deformações permanentes provocadas por
tensões que ultrapassam o limite e elasticidade. Essa deformação acontece por um
deslocamento permanente dos átomos que constituem o material (PINTO, 2002).
Pode ocorrer de um material apresentar as duas características, como o aço
que suporta até uma determinada tensão, voltando à sua forma original, mas se a
tensão for mais elevada, a deformação é permanente (BERNARDI, 2007).
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2.1.3.5.2.2 Materiais dúcteis e frágeis

Pinto (2002) nos diz que materiais Dúcteis apresentam grandes deformações
plásticas antes de romper-se e apresentam as mesmas características na tração e
na compressão. A ilustração 13 mostra o diagrama de tensão e deformação.

Figura 13 - Diagrama Tensão X Deformação característico dos materiais dúcteis
Fonte: (PINTO, 2002)

Já nos materiais frágeis a deformação plástica não acontece, e as
características de tração e compressão são diferentes. A ilustração 14 mostra o
diagrama de tensão e deformação (BERNARDI, 2007).

Figura 14 - Diagrama Tensão X Deformação característica dos materiais frágeis
Fonte: (PINTO, 2002)

2.1.3.5.3 Lei de Hooke

Robert Hooke, em 1676, descobriu que os diagramas de tensão-deformação
para a maioria dos materiais, apresentam uma relação linear entre a tensão e a
deformação na região da elasticidade, ou seja, conforme aumenta a tensão,
aumenta proporcionalmente a deformação (HIBBELER, 2004).
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Segundo Pinto (2002), Robert Hooke concluiu que, dentro de certos limites, o
alongamento sofrido por um corpo era proporcional à força de tração P e
estabeleceu a seguinte relação matemática, dada pela equação 4.
Segundo Melconian (1999), o alongamento será positivo, quando a
carga aplicada tracionar a peça, e será negativo quando a carga aplicada comprimir
a peça.
P *l
E*A
Onde:

δ=

(4)

= Alongamento total da barra
P = força que atua na barra
l = comprimento da barra
A = área da seção transversal da barra
E = módulo de elasticidade da barra

2.1.4 Mecanismos de Transmissão de Potência Mecânica

Em muitos casos, o atuador não pode agir diretamente no ponto desejado por
questão estrutural, então o atuador acaba tendo que ficar em outro local,
normalmente distante. Existem casos que o tipo de movimento desejado não pode
ser obtido pelo atuador. Por esses motivos, faz-se necessário obter algum
mecanismo que transmita a potência do atuador para o local e da forma que for
necessária. Os mecanismos de transmissão deslocam o objeto ao longo de uma
trajetória, normalmente por meio de energia mecânica (PAZOS, 2002).

2.1.4.1 Formas de transmissões mecânicas

As

transmissões

mecânicas

podem

ser

divididas

em

transmissões

transformadoras, que se referem a engrenagens e polias, ou pode ser através de
transmissões conversoras, onde se enquadram a cremalheira, os fusos hidrostáticos
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e aerostáticos e os fusos de esferas (BURATO, 2003).

2.1.4.1.1 Transformadoras

Transmissões transformadoras são aquelas que têm como entrada a rotação
de um eixo, gerando uma saída de menor velocidade e com maior torque,
desprezando as perdas, a potência é mantida constante. Exemplos de transmissões
transformadoras são as engrenagens e as polias (BURATO, 2003).

2.1.4.1.2 Conversoras

A função das transmissões conversoras é realizar a conversão de movimento
rotacional em movimento de translação. O sistema de pinhão-cremalheira é a
principal forma de posicionamento quando se tem um curso muito longo, devido a
sua inércia ser menor que a dos fusos de esferas recirculantes (BURATO, 2003).

2.1.4.2 Polias

Provavelmente uma das primeiras formas de transmissão mecânica utilizados.
Formado por duas rodas, com um canal ao longo de sua circunferência externa, por
onde passa uma correia fechada, unindo as duas rodas. No centro se tem um furo
por onde se acopla um eixo, de maneira com que as rodas possam girar livremente,
sendo que a rotação de uma, faz rotacionar a outra (PAZOS, 2002).
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2.1.4.3 Engrenagens

Segundo Melconian (2000, p. 75):
“Denomina-se engrenagem a peça de formato cilíndrico (engrenagem
cilíndrica), cônico (engrenagem cônica) ou reto (cremalheira), dotada de
dentadura externa ou interna, cuja finalidade é transmitir movimento sem
deslizamento e potência, multiplicando os esforços com a finalidade de
gerar trabalho”.

O sistema de transmissão através de engrenagens consiste em um par de
rodas dentadas ao longo de suas circunferências externas. Os dentes de uma
engrenagem devem encaixar nos dentes da outra. Conforme uma gire, a outra
também girará, mas em sentido contrário (PAZOS, 2002). A ilustração 15 ilustra um
par de engrenagens cilíndricas de dentes retos.

BCEGHI _Z K `XEHTXIETXV RCabXcHCRIV cT cTXSTV HTSOV
Fonte: (MELCONIAN, 2000)

2.1.4.4 Correias dentadas e correntes

Segundo Pazos (2002, p.240) “Uma correia flexível, com dentes na sua
superfície interna, pode ser movimentada por um par de engrenagens paralelas
distantes”.
A grande vantagem em se utilizar correias dentadas, é que não há perigo delas
escorregarem, como acontece com polias.
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2.1.4.5 Cremalheira

Cremalheira é uma barra provida de dentes, destinada a engrenar-se com
uma roda dentada. Neste sistema, a cora tem um diâmetro infinito. Os dentes podem
ser tanto retos quanto inclinados. Dimensiona-se a cremalheira semelhante às
engrenagens cilíndricas retas ou helicoidais. É dessa forma que transformamos o
movimento rotacional em movimento de translação (BINI; RABELLO, 1975). A
ilustração 16 mostra um par de engrenagens cilíndricas de dentes retos.

BCEGHI _d K eHTfIagTCHI T HOcI cTXSIcI
Fonte: (CAMPOS, 2008)

2.1.4.6 Parafusos de acionamento

Muito utilizados para transformar um movimento rotativo em um movimento
linear. Acionamento através de parafuso, consiste em um eixo cilíndrico roscado,
acoplado em um motor. Ao longo da rosca, se encontra a peça que deve ter uma
guia, para não deixar com que ela gire junto com o parafuso, conforme o motor
rotaciona, a peça vai para frente ou para trás conforme a rotação (PAZOS, 2002).

2.1.4.7 Cames

Came é um dispositivo que consiste numa roda com um determinado perfil,
acoplado ao eixo do motor. O objeto a ser deslocado deve ter uma guia, para que
ele não gire, e deve ter uma ponta em contato com o perfil da roda, pressionando-a
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com uma mola, fazendo com que o objeto se movimente para cima e para baixo
(PAZOS, 2002).

2.1.4.8 Guias lineares

Guias lineares são muito utilizadas quando se há a necessidade de ter grande
precisão, elas desempenham o papel de direcionamento, garantindo que o
movimento e o posicionamento sejam precisos, com o menor erro possível. São
superfícies, ranhuras, barras prismáticas ou cilíndricas, as quais são utilizadas para
dar estabilidade e direção ao mecanismo ou máquina. O acionamento é realizado
por outra parte do mecanismo (BENISA®, 2011).

2.1.5 Atuadores

Todo dispositivo que transforma alguma forma de energia em outro tipo de
energia é denominado atuador. Na robótica, o atuador tem o papel de transformar
algum tipo de energia em movimento mecânico, para que o robô possa mover-se e
atuar sobre o ambiente. Os atuadores mais utilizados são hidráulicos, pneumáticos e
elétricos (CAMPBELL at al., 2011; PAZOS, 2002).
Em cada junta do robô, há normalmente um atuador, ao contrário do corpo
humano, em que há dois músculos por cada junta para realizar a movimentação
(SANTOS, 2003-2004).
Segundo Romano (2002, p. 5):
São componentes que convertem energia elétrica, hidráulica ou pneumática
em potência mecânica. Através dos sistema de transmissão, a potência
mecânica gerada pelos atuadores é enviada aos elos para que se
movimentem.
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2.1.5.1 Motores elétricos

Motores elétricos são definidos como um elemento que converte energia
elétrica em energia mecânica de rotação (PAZOS, 2002).
As duas principais peças de um motor elétrico são o estator, que é um
conjunto de elementos que está fixado à carcaça do motor e o rotor, que é um
conjunto de elementos fixados em torno do eixo internamente ao estator
(BONACORSO; NOLL, 2001).

2.1.5.1.1 Motores de corrente contínua

Na robótica, utilizam-se muito motores de corrente contínua. São constituídos
por um par de terminais, que são ligados em uma fonte de alimentação e as bobinas
de campo são substituídas por ímãs permanentes, em motores de alta potência, o
motor de corrente contínua pode ter quatro terminais, dois para as bobinas de
campo e dois para as bobinas da armadura. Com um movimento suave e contínuo,
são capazes de desenvolver um alto torque em volumes reduzidos (PAZOS, 2002;
BONACORSO, NOLL, 2003).
Geralmente seu valor de torque mantém-se numa faixa constante para
grandes variações de velocidade, mas necessitam de sensores para realizar o
posicionamento angular e um controle de velocidade (ROMANO, 2002).
Em motores de corrente contínua a ligação das bobinas de campo e
armadura pode ser associada tanto em paralelo quanto em série. Controlando o
fluxo magnético do motor através de um resistor variável pode-se controlar a
velocidade. Com um fluxo magnético mínimo e a resistência máxima do resistor, se
tem a velocidade máxima, e com o fluxo magnético máximo e a resistência igual a
zero, obtém-se a velocidade mínima. Para inverter o sentido de giro de um motor de
corrente contínua basta inverter um terminal da bobina de armadura (PAZOS, 2002).
A ilustração 17 mostra o esquema do motor de corrente contínua.

99

BCEGHI _h K `ViGTfI cO fOSOH cT ROHHTXST ROXSbXGI
Fonte: (BONACORSO, NOLL, 2003)

2.1.5.1.2 Motores de corrente alternada

Pouco usados em robótica, motores de corrente alternada tem um volume
relativamente grande e difícil controle de velocidade e torque. Em aplicações
industriais, onde se necessita de torque elevado, a utilização de motores de corrente
alternada é maior (PAZOS, 2002).
Mas segundo Romano (2002, p. 6), os motores lineares e os atuadores do
tipo solenóide vêm sendo cada vez mais empregados em projetos de manipuladores
mecânicos.
O fluxo magnético do estator é gerado nas bobinas de campo por uma
corrente alternada da fonte de alimentação, o que faz com que a intensidade varie
continuamente e a polaridade é invertida constantemente (BONACORSO, NOLL,
2003).

2.1.5.1.2.1 Motor síncrono

Os motores síncronos, como o próprio nome diz, trabalham em sincronia, ou
seja, o rotor gira na mesma freqüência da corrente do estator. É constituído por um
ímã permanente ou bobinas alimentadas em corrente contínua mediante anéis
coletores (BONACORSO; NOLL, 2001).
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2.1.5.1.2.2 Motor assíncrono

Motores assíncronos são também conhecidos como motores de indução
porque a corrente alternada é induzida no circuito do rotor pelo campo magnético
rotativo do estator. Motores de indução são os preferidos das indústrias, em virtude
de sua robustez, simplicidade e baixo custo. No estator estão alojados três
enrolamentos referentes às três fases, cada uma com defasagem de 120º em
relação à outra. No rotor, são conectados vários condutores em curto-circuito no
formato de uma “gaiola de esquilo”. Em motores assíncronos, o rotor gira com uma
velocidade

inferior

à

freqüência

da

corrente

do

estator,

sem

sincronia

(BONACORSO; NOLL, 2001).

2.1.5.1.3 Motor de passo

Normalmente encontramos motor de passo em impressoras, na robótica ele é
utilizado em aplicações leves, já que o torque é pequeno comparado ao seu
tamanho. Em aplicações que o torque seja maior, o eixo pode não girar, o que faz
com que o motor “perca passos”, em aplicações de malha aberta se perde a
referência (PAZOS, 2002).
O motor de passo tem um rotor magnético e um estator. Normalmente, os
motores de passo possuem quatro fases e seis terminais, como mostra a ilustração
18. O estator tem vários pólos eletromagnéticos que podem ser polarizados de
várias maneiras, cada fase é energizada quando sua respectiva chave fecha. A cada
passo executado, o eixo do motor realiza um determinado deslocamento angular ou
ângulo de passo. O motor de passo pode ainda produzir um deslocamento de meio
passo, ao invés de um passo (BONACORSO; NOLL, 2001).
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Figura 18 - Circuito simplificado de acionamento
Fonte: (BONACORSO, NOLL, 2003)

2.1.5.1.4 Servo-motor

Servos-motores são motores de corrente contínua normais, muito utilizado em
robótica, a sua diferença é um sensor de posição ou de velocidade que permite
conhecer suas grandezas físicas, para ter um controle rígido (PAZOS, 2002).
Seu princípio de funcionamento baseia-se em um controlador com um
comparador e um amplificador, o controlador principal envia o sinal de referência, o
comparador subtrai o valor do sensor, dando um sinal de erro, o qual é amplificado e
mandado para o motor. Se caso a resposta do comparador seja zero, a alimentação
será nula, conseqüentemente, o motor está na posição ou velocidade correta
(PAZOS, 2002).

2.1.5.2 Atuadores pneumáticos e hidráulicos

Sistemas hidráulicos e pneumáticos estão baseados na aplicação dos
estudos de mecânica dos fluidos compressível e incompressível, que se baseiam no
desenvolvimento de componentes e circuitos. A hidráulica e a pneumática também
se relacionam com a automação que, através da atuação mecânica, gera forças,
torques, velocidades e rotações através de fluidos. São inúmeras as aplicações
desses atuadores, como direções, alimentação de processos, máquinas, mineração,
etc. (NEGRI, 2001).
Podem ter a forma de cilindros lineares para gerar os movimentos lineares, ou
motores para proporcionar deslocamentos angulares. Tanto atuadores pneumáticos
e hidráulicos são conectados a válvulas direcionais, que através de um sinal gerado
de uma unidade de comando, determinam a direção do deslocamento do fluido nos
atuadores (ROMANO, 2002).
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2.1.5.2.1 Princípio de funcionamento

O princípio de funcionamento dos atuadores pneumáticos e hidráulicos vem
das leis que regem o comportamento de fluidos confinados. Baseado na lei de
Pascal, que parte do fato de que um fluido confinado num recipiente não pode ser
comprimido, mantendo sempre seu volume constante. Se uma pressão externa é
aplicada a esse fluido, esta pressão será transmitida para todas as superfícies em
contato com o fluido sem perda de energia. Por exemplo, uma aplicação de uma
força de baixa magnitude é capaz de suportar uma força de maior magnitude
(PAZOS, 2002). A ilustração 19 mostra um princípio de Pascal para transmissão de
forças.
A base para a transmissão de energia através de fluidos é o Princípio de
Pascal (Blaise Pascal) o qual estabelece que “ se uma força externa for
aplicada sobre uma parcela de área de um fluido confinado, a pressão
decorrente será transmitida integralmente a todo o fluido e à área do
recipiente que o contém” (LINSINGEN apud NEGRI, 2001, p 16).

BCEGHI _j K klaCRImnO cO lHCXRblCO cT oIVRIa lIHI Sransmissão de forças
Fonte: (NEGRI, 2001).

Os sistemas pneumáticos e hidráulicos têm como objetivo a geração de uma
força ou torque através de uma haste ou eixo, onde uma bomba ou compressor
transfere fluido, através de tubulações e válvulas de controle, para um atuador.
Quando o circuito estiver em equilíbrio, a pressão estará igualmente distribuída em
todo o fluido como mostra a equação 5 (NEGRI, 2001).

p=

F1 F2
=
A1 A2

(5)
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2.1.5.2.2 Atuadores pneumáticos

São elementos mecânicos que por meio de movimentos lineares ou rotativos
transformam a energia cinética gerada pelo ar pressurizado em energia mecânica,
que pode ser movimento retilíneo, angular ou rotativo. Entre todos os atuadores, os
pneumáticos são os mais simples (PAZOS, 2002).
Atuadores pneumáticos operam com ar comprimido entre 6 a 8 bar de
pressão. Atuadores lineares, ou cilindros pneumáticos, recebem o nome de
atuadores porque são eles que atuam no processo, substituindo os acionamentos
manuais em sistemas automáticos (SILVA, 2008).
A baixa rigidez desses atuadores, devido à compressibilidade do ar, permite
um trabalho suave, apesar de ser pouco preciso, quanto ao controle de
posicionamento entre as posições-limites. Recomenda-se a instalação de unidades
de preparação no circuito de ar comprimido antes das válvulas direcionais
(ROMANO, 2002).

2.1.5.2.3 Atuadores hidráulicos

Com o mesmo princípio dos atuadores pneumáticos, os hidráulicos têm como
objetivo, gerar um movimento linear através de uma haste, ou rotativo, no caso de
um eixo, convertendo energia de trabalho em energia mecânica. O líquido é
armazenado em um recipiente perfeitamente selado, para que não haja vazamento
(PAZOS, 2002; PARKER, 1999).
Atuadores hidráulicos permitem um controle contínuo e acurado de
posicionamento e velocidade, devido à incompressibilidade do fluido, o que carreta
uma elevada rigidez, este sistema pode tornar instável o controle de força
(ROMANO, 2002).
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2.1.5.2.3.1 Pistões hidráulicos

Cilindros hidráulicos transformam trabalho hidráulico em energia mecânica
linear, a qual é aplicada a um objeto resistivo para realizar o trabalho. São formados
por um diafragma rígido com uma haste solidária dentro de um cilindro. Uma bomba
hidráulica injeta um fluido de alta pressão, que empurra ou puxa a haste (PAZOS,
2002; PARKER, 1999).

2.1.5.2.3.2 Motores hidráulicos

Motores hidráulicos transformam a energia de trabalho hidráulico em energia
mecânica rotativa, que é aplicada ao objeto por meio de um eixo. Formado por um
estator com dois furos para entrada e saída do fluído, e um rotor de aço inoxidável,
no formato de uma hélice. Motores hidráulicos apresentam um torque maior que nos
motores elétricos de mesmas características. A ilustração 20 mostra um exemplo de
motor hidráulico (PAZOS, 2002; PARKER, 1999).

BCEGHI Jp K qOSOH rCcH^GaCRO
Fonte: (PAZOS, 2002)
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2.1.6 Controlador Lógico Programável

O CLP é definido como um equipamento eletrônico, digital, baseando em
microprocessador, que pode controlar um processo ou máquina, pode ser
programado e reprogramado com grande facilidade, contém ainda uma memória
programável para armazenamento de instruções como funções de: lógica,
seqüenciamento, temporização, contagem, controle proporcional integral derivativo,
intertravamentos, operações aritméticas, etc. O controlador trabalha através de um
programa, que pode ser inserido através de um microcomputador, teclado numérico
portátil ou um programador dedicado (RIBEIRO, 2005; ATOS, 2006).
O controlador lógico programável foi projetado visando a automação de
processos repetitivos e rápidos, como em linhas de montagem, principalmente pela
capacidade de alarmes e intertravamento, que podem ser controlados em tempo real
(RIBEIRO, 2005)

2.1.6.1 Histórico

Desenvolvidos no final da década de 60, com a finalidade de substituir painéis de
relés em controles baseados em lógicas combinacional/seqüencial, principalmente
em indústrias automobilísticas, onde se utiliza linhas de montagens.
A empresa General Motors Corporation foi quem deu o primeiro passo para a
substituição de painéis de controles por relés, visando diminuir o alto custo de tal.
Inicialmente se queria criar um sistema que fosse fácil de programar e reprogramar,
que tivesse uma manutenção rápida e fácil, e que pudesse expandir a automação, já
que em painéis com relés era necessário aumentar e modificar toda a sua fiação.
A utilização de CLP’s foi um sucesso nas indústrias, o que fez aumentar a
demanda e a necessidade de ter controladores com mais entradas e saídas e com
novas funções (ATOS, 2006; CEFET, 2000).
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2.1.6.2 Princípio de funcionamento

Ao ser energizado, o CLP realiza um teste de escrita/leitura da memória RAM8,
faz uma limpeza das memórias imagens de entrada e saída, testa o programa de
usuário e executa todas as rotinas de inicialização. Após serem realizados esses
procedimentos, a CPU9 passa a fazer uma varredura constante, que ocorre em um
ciclo, chamado de Varredura ou Scan (ATOS, 2006).
A primeira etapa da varredura é verificar os dados das entradas, transferindo
para uma memória interna, denominada memória imagem de entrada. A segunda
etapa acontece com a execução do programa, onde se inicia com a varredura do
software na memória de programa, executando todas as lógicas programadas pelo
usuário. Por fim o ciclo termina com o CLP transferindo esses dados para as saídas
físicas, e reiniciando a varredura. A ilustração 21 mostra como acontece a varredura
(ATOS, 2006; AUGUSTO, 2010).

BCEGHI J_ K ]IHHTcGHI OG sRIX
Fonte: (AUGUSTO, 2010)

O tempo de cada varredura depende muito do tipo de controlador, do tamanho
do programa e da programação das instruções. Esse tempo indica a velocidade com
que o controlador pode reagir às entradas e resolver a lógica de controle (ATOS,
2006).

8
9

RAM: Memória de Acesso Aleatório.
CPU: Unidade Central de Processamento)
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2.1.6.3 Arquitetura de controladores programáveis

Os controladores programáveis têm sua estrutura baseada no hardware de
um computador, t. São compostos normalmente por Unidades Básicas, que são
compostas por unidade de entrada, unidade de saída, unidade de processamento e
unidade fonte de alimentação, como mostra a ilustração 22 (ATOS, 2006).

BCEGHI JJ K `VSHGSGHI t^VCRI cT Gf eOXSHOaIcOH oHOEramável
Fonte: (CEFET, 2000)

2.1.6.3.1 Unidades de entrada

As unidades de entrada fornecem as conexões entre os dispositivos de
campo e a unidade central de processamento. Os sinais de entrada são isolados do
sistema de processamento através de acopladores ópticos, para que sejam
compatíveis com os sinais do sistema (ATOS, 2006).

2.1.6.3.1.1 Unidade de entrada digital

As entradas discretas recebem os sinais de comutação e os convertem em
níveis lógicos de tensão usados no CLP. Essas características limitam a interface os
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sinais do tipo ON/OFF10. Normalmente estas entradas são sinalizadas através de
led’s11 (ATOS, 2006).

2.1.6.3.1.2 Entrada em corrente contínua

Segundo Atos (2006), pode haver dois tipos de entrada:
•

Entrada Tipo N: A comutação é executada quando o dispositivo externo aplica
o pólo negativo da fonte na entrada digital.

•

Entrada Tipo P: A comutação é realizada quando o dispositivo externo aplica
o pólo positivo da fonte na entrada digital.

2.1.6.3.1.3 Unidade de entrada analógica

A tensão ou a corrente de entrada é convertida para um código digital
proporcional ao valor analógico, através de um conversor A/D12, normalmente
expresso como um valor decimal (BCD13) e são de 10 ou 12bits (ATOS, 2006).
As principais faixas de valores de tensão e corrente para entradas analógicas
são:

10

•

0 a 20mA14

•

4 a 20mA

•

0 a 10Vdc15

•

-10 a 10Vdc

ON/OFF: Ligado/Desligado.
Led’s: diodos emissores de luz.
12
A/D: Analógico/Digital.
13
BCD: Código Binário-Decimal
14
mA: Miliampéres
15
Vdc:Volt Corrente Contínua
11
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2.1.6.3.1.4 Unidade de leitura de temperatura

Os módulos de leitura de temperatura são similares aos de entrada analógica
com exceção de que os sinais dos termopares são de pequena amplitude. Esses
sinais são filtrados, amplificados e digitalizados por um conversor, em seguida são
enviados para o processador e disponibilizados para a utilização no programa de
usuário (ATOS, 2006).

2.1.6.3.2 Unidades de saída

As unidades de saída fazem a conexão entre a unidade central de
processamento e os atuadores, podendo ter um ou mais canais, que fornecem sinais
digitais ou analógicos, amplificados para energizar os elementos de operação e
sinalização de diversos atuadores (ATOS, 2006). Estas saídas podem ser em
corrente contínua ou alternada, digital ou analógica.

2.1.6.3.3 Unidade de processamento

A Unidade de Processamento ou apenas CPU é responsável pelo
funcionamento lógico de todos os circuitos, isto é, a coleta dos dados dos cartões de
entrada, efetua o processamento conforme o programa armazenado na memória, e
envia o sinal para os cartões de saída (CEFET, 2000).
A CPU é composta por um microcontrolador, memória de programa básico,
memória de dados, memória de programa de usuário, interface de programação e
interface homem-máquina. Nos CLPs modulares a CPU está em uma placa
separada das demais, já em CLPs de menor porte, a CPU e os demais circuitos
estão todos em um único módulo (ATOS, 2006).
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2.1.6.4 Linguagens de programação

Para a execução de tarefas ou resolução de problemas através de
dispositivos microprocessados, é necessária a utilização de uma linguagem de
programação, onde o usuário se comunica com a máquina é através deste programa
que será executado as funções que o microprocessador deve executar (CEFET,
2000).
Segundo a norma IEC16 61 131 (1997), são definidas cinco formas de
linguagem de programação, sendo três gráficas e duas funcionais (RIBEIRO, 2005).

2.1.6.4.1 Lógica ladder (LD17)

Desenvolvida das normas lógicas de relés, a lógica ladder já foi a mais
utilizada para programar as CLPs na América, mas com a evolução, quando se
utiliza variáveis analógicas, a preferência é por linguagem de blocos de função
(RIBEIRO, 2005). A ilustração 23 mostra um exemplo de lógica Ladder.

BCEGHI Ju K `vTflaO cT awECRI xIccTH

Fonte: (ATOS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, 2006)

2.1.6.4.2 Lista de instruções (IL18)

Baseada em linguagem assembler, semelhante à utilizada na elaboração de
programa para computadores, consiste de uma sequência de comandos
padronizados correspondentes a funções. Muito utilizada em linguagem de
programação de CLPs na Europa (RIBEIRO, 2005; ATOS, 2006).

16

IEC: International Electrotechinal Commitee.
LD: Lógica Ladder.
18
IL: Lista de Instruções.
17
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2.1.6.4.3 Texto estruturado (ST19)

É semelhante à linguagem de programação C, que é a linguagem mais
utilizada no mundo dos computadores pessoais, e Pascal, linguagem muito
poderosa e de alto nível, contém todos os elementos essenciais de uma linguagem
de programação moderna (RIBEIRO, 2005; ATOS, 2006).

2.1.6.4.4 Carta de função seqüencial (SFC20)

A carta de função sequêncial é baseada em linguagem GRAFCET21 da
Telemechanique®. O SFC é um modo gráfico de programar as chamadas
sequenciadas de subprogramas. (RIBEIRO, 2005).

2.1.6.4.5 Diagrama de bloco funcional (FBD22)

O Diagrama de bloco funcional é uma forma gráfica de apresentar instruções
ou comandos a serem executados. O FBD tem semelhança com os esquemas
elétricos com lógica ladder, com elementos de programação lançados nele (ATOS,
2006; RIBEIRO, 2005). A ilustração 24 mostra um exemplo de diagrama de bloco
funcional.

BCEGHI JY K `vTflaO cT lHOEHIfImnO Bty

Fonte: (ATOS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, 2006)

19

ST: Texto Estruturado.
SFC: Carta de Função seqüencial.
21
GRAFCET: Gráfico Funcional de Comandos Etapa-Transição.
22
FBD: Diagrama de Bloco Funcional.
20
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2.1.6.4.6 Funções básicas

Existem várias funções de programação, mas as três principais são
mostradas no quadro 1, mostrada em linguagem Ladder. Essas instruções básicas
se originam do diagrama eletromecânico, cujo elemento principal é o relé (ATOS,
2006).
TIPO

Símbolo

Aplicações

Contato
Aberto

Aplica-se à entradas digitais, saídas digitais, leds, estados de
temporizadores ou contadores, estados auxiliares.

Contato
Fechado

Aplica-se à entradas digitais, saídas digitais, leds, estados de
temporizadores ou contadores, estados auxiliares.

Saída

Aplica-se à saídas digitais, leds, estados auxiliares.

Quadro 1- Funções Básicas em Linguagem Ladder
Fonte: (ATOS, 2006)

2.4.6.5 Interfaces

Inicialmente, quando as primeiras máquinas foram criadas, os equipamentos
eram montados e o operador deveria ir até a máquina para fazer o acionamento.
Anos depois, foram colocados dentro de painéis eletrônicos pequenos. Logo, com o
aumento da tecnologia, houve a necessidade de construir painéis maiores.
Finalmente, a interação entre o processo e o operador mudou para os monitores ou
IHM23s, possibilitando que o operador monitore e atue no processo através da tela
(RIBEIRO, 2005).
Segundo Pazos (2002, p. 80):
Deve-se reparar que há casos em que as interfaces servem somente para
fornecer informações ou somente para receber informação para e do mundo
externo. As primeiras são chamadas de interfaces de saída e as segundas
de interfaces de entrada. Exemplos delas são os casos de uma tela de
computador e um mouse numa interface homem-máquina. Mas também
existem interfaces que podem receber e fornecer informações: estas são
chamadas de bidirecionais. Um exemplo de interface bidirecional pode ser
encontrado nas placas de rede. Efetivamente, um computador ligado em
rede fornece e recebe informações através da mesma interface, constituída
pela placa de rede.
23

IHM: Interface homem-máquina.
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Define-se interface, como sendo uma forma de se comunicar ou de transferir
informação (PAZOS,2002). A ilustração 25 mostra um exemplo de uma IHM.

BCEGHI JZ K zrq cI OfHOX{ fOcTaO |sZ cT Z{h}
Fonte:(OMRON, 2011)

2.1.7 Sistema de Vácuo

Segundo DALL’AMICO (2003 p. 1), “Dá-se o nome de vácuo à pressão
negativa

ou

depressão

(toda

pressão

abaixo

da

pressão

atmosférica)”.

Normalmente se utiliza o vácuo quando se tem a necessidade de manipular,
movimentar ou operar peças frágeis e pequenas. O principal problema encontrado
para a geração de vácuo está na vedação, que deve ser a melhor possível, para que
o ar não entre.

2.1.7.1 Geração de vácuo

Quando se tem a necessidade de gerar um vácuo, os equipamentos mais
comuns são os geradores e as bombas de vácuo. Como visto na ilustração 26,
percebe-se que o ponto máximo que pode ser atingido por qualquer um dos
equipamentos de geração de vácuo é de 1atm (760mmHg ou -0.1MPa, sempre
relacionada à pressão atmosférica) (DALL’AMICO, 2003).
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Figura 26 - gráfico pressão negativa
Fonte: (DALL’AMICO, 2003)

2.1.7.2 Geradores de vácuo

É através da pressão positiva que o vácuo é gerado. Seu funcionamento
baseia-se no princípio de Venturi, onde se tem uma redução da área de passagem
do ar na entrada, o que provoca um aumento na velocidade do ar e
consequentemente uma depressão no ponto de velocidade maior. É nesse ponto
que se instala a entrada de vácuo. Muito utilizado por ter um investimento inicial
baixo, tempo de resposta baixo, permite que a montagem seja realizada próximo às
ventosas pelo seu tamanho e leveza. A ilustração 27 mostra em detalhes o gerador
de vácuo (DALL’AMICO, 2003)

Figura 27 - Gerador de vácuo
Fonte: (DALL’AMICO, 2003)
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2.1.7.3 Bombas de vácuo

Bomba de vácuo é um equipamento capaz de criar um vácuo em uma câmera
de bombeamento de moléculas de gás para fora da câmera. Seu princípio básico de
funcionamento é o deslocamento positivo, que envolve a criação de um vácuo,
expandindo uma parte de uma câmera, fechando-a, esgotando-a e então repetindo o
processo (SARAIVA, 2011).
DALL’AMICO (2003), define para o cálculo da força de levantamento a
equação 6.
W=

P
× S × 1,033
760

(6)

Onde:
W = Força de levantamento (Kgf).

P = Pressão de vácuo (mmHg).
S = Área da ventosa (cm²)

Podem-se classificar as bombas de acordo com o princípio básico de
operação:
a) Bombas de compressão ou rotatórias: consiste em tomar uma amostra do gás
presente no interior da câmera, comprimí-lo e expulsá-lo para o exterior;
b) Bombas de transferência de momentum: consiste em transferir momentum
linear para as moléculas gás presentes no interior da câmera, expulsando-as
para fora da câmera;
c) Bombas de adsorção: consiste em aprisionar as moléculas do gás residual
presente na câmara.

2.1.8 Transdutores e Sensores

Define-se como transdutor um dispositivo que transforma uma forma de
energia em outra, com o objetivo de definir parâmetros de medição ou controle de
processos físicos.
O sensor é um dispositivo que transforma as grandezas físicas em sinais
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elétricos (grandezas analógicas). Dependem do nível de energia e da grandeza
física que afeta esse dispositivo sensitivo. São indispensáveis em aplicações onde a
pretensão é controlar os comportamentos físicos através de um dispositivo
eletrônico (SUÁREZ, 2000).

2.1.8.1 Sensores analógicos e digitais

Os sensores apresentam como saída um sinal elétrico. Sensores analógicos
podem tomar qualquer valor de sinal elétrico dentro de determinados limites e
tempo. Nos casos em que esse sinal elétrico só pode apresentar dois valores ao
longo do tempo, o sensor é denominado digital (PAZOS, 2002).

2.1.8.2 Características dos sensores

a) Faixa: define-se como faixa ou range os níveis de amplitude da grandeza
física medida nos quais se supõe que o sensor pode operar dentro da
precisão especificada. A amplitude desse sinal necessariamente vai ter
um valor máximo e um valor mínimo, que vão determinar por
correspondência o limite máximo e mínimo da grandeza física mensurada,
determinando dessa forma a faixa do sensor (Pazos, 2002).
b) Resolução: pode-se definir a resolução como o menor valor de entrada
que produz um sinal detectável na saída (Martins, 2011).
c) Sensibilidade: a sensibilidade é a transferência do sensor, ou seja, a
relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada (Martins, 2011).
d) Histerese: pode-se definir como um desvio no sinal de saída do sensor
representa a diferença máxima entre os valores medidos de uma mesma
grandeza, em situações em que se percorre a escala do instrumento de
medida nos sentidos ascendentes e descendentes. Essa situação pode
ser conseqüência de atritos, deformações, entre outras alterações
(Pinheiro, 2007).
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e) Exatidão ou Erro: é a diferença absoluta entre o valor real do sinal de
saída e o sinal ideal que o sensor deveria fornecer para tal grandeza física
(Pazos, 2002).
f) Relação Sinal/Ruído: essa relação é entre a potência do sinal entregue na
saída do instrumento e a potência do sinal de ruído, medida sem sinal de
entrada (Thebas, 2009).
g) Resposta em Frequência: de acordo com a variação de entrada, a
resposta de freqüência define a velocidade de resposta embasada na
faixa de espectro que esse sensor consegue reproduzir (Martins, 2011).

2.1.8.3 Sensores de presença

Em diversas aplicações faz-se necessário receber a informação se a peça
utilizada está em determinada posição ou não. Esse aspecto é utilizado com grande
freqüência na área de robótica e automação industrial. Para esta função foram
desenvolvidos os sensores de presença, estes através de sinais elétricos digitais
possibilitam a identificação da presença ou ausência da peça no local determinado.
(Pazos, 2002). A ilustração 28 mostra um exemplo de sensor fotoelétrico.

Figura 28 - Sensor Fotoelétrico
Fonte: (HERMES®, 2011)

2.1.8.4 Sensores de posição

Na área da automação industrial os sensores de posição podem ser
considerados fatores de grande importância, são utilizados em diversas aplicações e
apresentam funções importantes nos sistemas automatizados.
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Os sensores de posição são dispositivos que atuam para controlar a posição
da peça no sistema, são determinados por fatores de monitoramento, os quais
apresentam com maior importância o tipo de movimento da peça (rotação ou
linear),a faixa de movimento possível e do tipo do atuador (PAZOS,2002).

2)*)~))* ,'"#

Utilizado em aplicações para determinar diversas grandezas físicas, o
encoder pode ser caracterizado como um transdutor que realiza a conversão de um
movimento linear ou angular em pulsos elétricos digitais (GOMES, 2006). A
ilustração 29 mostra um exemplo de encoder.

BCEGHI Jj K `XROcTH

Fonte: (AUTOMATION DIRECT©, 2011)

2.1.8.4.1.1 Encoders Incrementais

Normalmente

fornecem

dois

pulsos

quadrados

defasados

em

90º,

denominados usualmente de canal A e canal B. Analisando apenas um canal,
determina-se a velocidade, analisando dois canais, apresenta-se também o sentido
do movimento. Apresentam ainda outro sinal chamado de zero ou Z, o mesmo
apresenta a posição absoluta zero do encoder (GOMES, 2006).
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2.1.8.4.1.2 Encoders Absolutos

Sua posição é determinada pela leitura de um código, único para cada
posição do seu curso, dessa forma, no caso de uma eventual queda da tensão de
alimentação o encoder absoluto não perde sua posição real. No retorno da energia,
a posição é atualizada e disponibilizada para o mesmo, sendo assim torna-se
desnecessário deslocar-se até a posição zero para redefinir sua localização
(GOMES, 2006).
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2.2 METODOLOGIA

O presente projeto teve inicio em abril deste ano, após análise do processo de
usinagem de portas de madeira realizada por uma CNC Homag24 da empresa Adami
S/A madeiras, que faz canais para fechadura e dobradiças. Averiguando o processo,
foi diagnosticado que havia a necessidade de automatizar o descarregamento das
portas, visto que o tempo que a máquina leva para usinar cada peça, em média, é
de quarenta segundos, o que não faz valer a pena manter dois funcionários para
realizar apenas o descarregamento da porta na saída da máquina para uma pilha ao
lado. A ilustração 30 mostra exatamente como é o processo de descarregamento de
portas atualmente.

BCEGHI up K oHORTVVO cT cTVRIHHTEIfTXSO cT lOHSIV
Fonte: Própria - Adami S/A madeiras

A ociosidade de dois funcionários para desempenhar o trabalho de empacotar
os produtos que saem da esteira da máquina de usinagem, levou ao
desenvolvimento deste equipamento para que seja feito o mesmo trabalho sem a
necessidade de mão de obra humana, e os funcionários que ali estão
desempenhando esta função poderiam estar ajudando em outro setor para uma
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maior produção. Existe também o fato de que com o descarregamento sendo
automático, também se elimina o perigo de estar com funcionários próximos à
esteira em funcionamento, podendo ocasionar um acidente de trabalho, ou ainda o
problema com o esforço repetitivo de empilhar a porta, principalmente quando a
pilha está no início ou no final, podendo causar-lhes problemas de saúde.
Para eliminar o problema, a idéia foi desenvolver um projeto de um robô do
tipo manipulador cartesiano, que através de dois eixos, manipulasse as portas de
um lado para outro, utilizando-se de vácuo para carregá-la.

2.2.1 Desenvolvimento do Desenho

A primeira etapa do projeto foi desenhar a máquina, para isso foram coletados
alguns dados como altura, largura e comprimento da esteira de saída da máquina e
espaço disponível no local para programar o manipulador, o desenho foi baseado
em uma máquina muito semelhante, um SL05®25 da empresa italiana Sergiani que
foi adquirida pela empresa Adami S/A.
Todos os desenhos foram realizados através do programa de desenho
mecânico SolidWorks.v2011.SP0.0.x64.Multilingual-SSQ®26.
Iniciou-se o desenho através das colunas, que é a parte de sustentação da
máquina, para formar a outra coluna apenas foi usado o comando espelhar. A
princípio foram usados valores baseados no SL05 e na esteira de saída da CNC,
para que depois de todo o desenho pronto posa ser realizado o dimensionamento
adequado da coluna. A ilustração 31 mostra exatamente como ficou a coluna
esquerda do nosso manipulador, com uma altura de 2.5m.
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SolidWorks.v2011.SP0.0.x64.Multilingual-SSQ: Versão do software para desenhos mecânicos.



          no
Fonte: Própria

Com as duas colunas já desenhadas, partiu-se para a viga. A idéia principal
era de fazer um manipulador que descarregasse tanto para o lado direito, quanto
para o lado esquerdo, para que a empresa pudesse ganhar tempo de produção sem
precisar parar a máquina para retirar o pacote de portas já completo. Então como a
máquina necessita de 2m para a esteira de saída da CNC, e mais 2m disponível
para levar a porta até uma esteira de roletes e descarregá-la, a viga foi deixada com
6m. Foram criadas duas vigas, uma como principal, e outra para a passagem dos
cabos. A ilustração 32 mostra-nos como ficaram as duas partes.

             cabos
Fonte: Própria

Com a parte de sustentação já desenhada, o próximo passo foi desenhar o
efetuador. Iniciou-se o desenho da estrutura que carregaria as portas. A escolha de
perfis laminados se deu pelo fato de que além de terem um design que suporta as


cargas aplicadas no sistema. Optou-se pela forma de um retângulo para que o
espaço de contato com a porta fosse maior, devido às dimensões da mesma. Todos
os quatro perfis que aparecem na ilustração 33 são de 45x45 mm sendo que os dois
maiores com 2300 mm de comprimento e os dois menores com 800 mm de
comprimento, unidos com suportes que possibilitem o ajuste conforme o necessário
(valores baseado no SL05®).

            stavel

Fonte: Própria

Depois de pronta a estrutura do efetuador, partiu-se para as ventosas e os
suportes que a sustentarão. Como já mensionado, através de valores retirados do
SL05®, utilizou-se um cano de 200 mm de comprimento com 16 mm de diâmetro
externo para que o ar chegue até a ventosa, fixado a um soporte, na ponta vai um
conector 8mm para as mangueiras. O projeto conta com dezesseis ventosas, sendo
oito de cada lado. A ilustração 34 mostra como ficou a montagem com a estrutura,
os suportes e as ventosas.

            as ventosas
Fonte: Própria


O passo seguinte foi desenhar um perfil para fixar o efetuador a uma outra
viga que foi desenhada posteriormente. Este perfil foi construído para suportar pesos
superiores ao que a estrutura estará submetido. Suas dimensões ficaram com 90x90
mm e um comprimento de 1400 mm (valores retirado do SL05®). Fixados no centro
da estrutura do efetuador.
Para que a distribuição do ar fosse de forma organizada e com mais
eficiência, foram desenhados dois perfis pequenos, com furos na parte de cima para
interligar as ventosas, e um furo central no perfil, por onde seria ligada a mangueira
principal da bomba de vácuo. Pode-se ver através da ilustração 35 a montagem do
efetuador já com o perfil central e os dois perfis para distribuir o vácuo até as
ventosas.

  ¡    

Fonte: Própria

Para interligar o efetuador com a estrutura da máquina, desenhou-se mais
uma viga, baseando-se no SL05®. Suas dimensões ficaram com 160X192 mm, um
comprimento de 2700 mm e com expesssura de 7,76 mm. Fixado em cima de um
suporte, para que houvesse um espaço para a passagem da mangueira da bomba
de vácuo. A ilustração 36 mostra como ficou a montagem.

¢

Figura 36 - Efetuador
Fonte: Própria

Com a base estrutural desenhada, o passo seguinte foi desenhar um
suporte para os motores com redutores27. Seria como um carro, que faria o
movimento do efetuador tanto na vertical quanto na horizontal. Para que esse
movimento fosse possível, optou-se por utilizar guias lineares28, assim, foram fixadas
quatro guias de cada lado do suporte para a movimentação vertical e horizontal.
Foram utilizadas duas sapatas na viga central que está acoplada junto ao efetuador,
para fazer o movimento na vertical. Outras duas sapatas foram fixadas na parte de
trás da viga vertical da estrutura da máquina. A ilustração 37 mostra o desenho do
suporte com dois motores já com os redutores acoplados e as oito guias.
Depois de pronto o suporte, efetuou-se a montagem e o posicionamento
milimétrico das guias com as sapatas, virtualmente através do software Solidworks®,
assim, o efetuador estaria unido ao carro, que é quem faz o trabalho horizontal. A
ilustração 38 mostra a montagem da guia com detalhe.

27

Desenho dos motores foram retirados do site do fabricante:
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Desenhos das guias lineares foram retirados do site: 2 -,33>>>)$
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Fonte: Própria

  ¦     
Fonte: Própria

Depois de pronto todo o desenho, iniciou-se a montagem, mas para que o
desenho estivesse totalmente montando seria necessário posicionar o pinhão com a
cremalheira, tanto da parte que fará o trabalho na vertical, quanto o da parte

§
horizontal, mas para isso seria necessário dimensioná-los29 antes de criar os
desenhos. A ilustração 39 mostra a montagem quase completa.

  ¨       r
Fonte: Própria

2.2.2 Dimensionamento

Com os desenhos quase concluídos, o passo seguinte foi a realização dos
dimensionamentos da estrutura. Ponto muito importante em um projeto, os cálculos,
definirão o quanto a estrutura é resistente através das especificações de cada
material que constitui a estrutura.

29

Dimensionamento da cremalheira realizado no item 2.2.2.4.

©
Para realizar o dimensionamento, levamos em conta a estabilidade da
estrutura, levando em consideração as equações universais de equilíbrio estático:
e
Considerando também que toda estrutura deverá resistir às tensões internas
geradas pelas ações solicitantes, além de não deformarem-se excessivamente.

2.2.2.1 Dimensionamento das colunas

Com a ajuda “editar material” do solidworks®, foi definido para a maioria dos
materiais o aço AISI1020 com espessura 3/16 polegadas, para as partes que
necessitavam maior resistência e trabalho definiu-se o mesmo material, porém com
espessura de 3/8 polegadas. Com estes dados, o programa gerou o peso total que
atuará sobre as duas colunas, exceto o peso do objeto a ser manipulado (neste caso
a porta), para os dois motores que, uma vez que os desenhos foram baixados do
fabricante, não conseguimos especificar o peso, e mais o peso das 2 cremalheiras
com os pinhões. Acrescentando cerca de 25 quilogramas para cada motor, mais um
valor de 80 quilogramas para o objeto a ser manipulado, para uma maior segurança,
aumentou-se o valor para 700 quilogramas, para poder iniciar os cálculos. Sabendo
que em uma estrutura, a resistência dos materiais não pode ser totalmente
aproveitada, levando em consideração que devemos deixar uma margem para evitar
com segurança a ruptura. Por isso utilizou-se a tensão admissível, que é a tensão de
ruptura dividida pelo fator de segurança, representada na norma brasileira σ admissivel
como σ .
Como as duas colunas são iguais, foi dimensionada apenas uma coluna.
Alguns dados:
•

Viga de expessura 4.763mm, com dimensões 400x200mm;

•

Comprimento de 2500mm;

•

adm = 1400Kgf/cm²;

•

Carga aplicada = 700kg;

•

Aço duro = λ ≤ 89 ;

•

Aço BR18 = λ ≤ 105 ;

ª
•

E = 210GPa ;

•

Fator de segurança K = 4.

Calculou-se através da equação 7 a área.

A = HB − hb

(7)

Onde:

B = base externa
H = altura externa
b = base interna
h = altura interna

Então:
A = 400 × 200 − 390,48 × 190,48 => A = 5621,37 mm ²
A = 56,2cm ²

2.2.2.1.1Tensão e compressão

Para se ter uma idéia de qual seria a área mínima suportável, foi utilizada a
equação 8.
Amin =

F

(8)

σ adm

Onde:

Amin = Área mínima
F

= Força

σ adm = Tensão admissível
Então:

Amin =

7000
=>
140 × 10 6

Amin = 5 × 10 −5 m² ou Amin = 50mm²

Como se percebe, a área é superior à mínima.

«
Sabendo

σ=

que

uma

estrutura

é

suficientemente

resistente

quando

F
≤ σ adm , se a tensão atinge o valor σ R , característico do material utilizado, a
A

viga tende a se romper.
Então:

σ=

700kgf
=> σ = 12,45kgf / cm² < σ adm = 1400kgf / cm²
56,2cm²

2.2.2.1.2 Flambagem

Partiu-se agora para o cálculo da flambagem, que é a capacidade de suportar
uma determinada carga sem sofrer uma mudança brusca em sua estrutura,
verificando através da formula de Euler, como mostra a equação 9.
Pcr =

π²× E× J
Le ²

(9)

Onde:
Pcr = Carga crítica;
E = Módulo de elasticidade longitudinal do material;
J = Momento de inércia;
Le = Comprimento efetivo de flambagem.

Iniciou-se com o cálculo do Momento de inércia da estrutura, através da
equação 10.

Jx =

B × H ³ b × h³
−
12
12

Onde:
Jx = momento de inércia

B = base externa (cm)
H = altura externa (cm)
b = base interna (cm)
h = altura interna (cm)

(10)

¬
Então:

Jx =

20 × 40³ 19,048 × 39,048³
−
=> Jx = 12159cm 4
12
12

Jy =

H × B³ h × b³
40 × 20³ 39,048 × 19,048³
−
−
=> Jy =
=> Jy = 4177,9cm 4
12
12
12
12
Utilizando o conceito de raio de giração i da seção, tem-se:

Jx = A × i x ² => i x ² =
Jy = A × i y ² => i y ² =

Jx
12159
=> i x ² =
=> i x = 14,7cm
A
56,2
Jy
A

=> i y ² =

4177,9
=> i y = 8,6cm i
56,2

Condição de extremidade para pilar com comprimento l :
A carga crítica para a coluna para extremidade da viga inferior engastada e a
extremidade superior onde se aplica a carga livre utiliza-se Le = 2 × l .
Le = 2 × 2500mm => Le = 5000mm => Le = 5m => Le = 500cm
Índice de Esbeltez:

λ=

Le
500
=> λ =
=> λ ≅ 58,14
imin
8,6

Carga crítica:

Pcr =

π ² × E × J min
Le ²

=> Pcr =

π ² × (210 × 10 6 )× 4177,9
500²

=> Pcr = 34636745 N

ou

Pcr = 3463674,5Kgf
Carga Admissível:

Padm =

Pcr
3463674,5
=> Padm =
=> Padm = 865918 Kgf
K
4

2.2.2.2 Dimensionamento dos parafusos

Para uma maior proteção, dimensionaram-se os parafusos, que unem a
coluna com a viga principal, utilizando quatro parafusos sextavados M12 com porcas
para segurarem a estrutura. Segue a baixo os cálculos que comprovam a segurança
na utilização dos parafusos.

¬¬
2.2.2.2.1 Cisalhamento puro

Como se tem uma estrutura que sofre um esforço cortante, que é a carga que
atua tangencialmente sobre a área de secção transversal da peça, necessitou-se
realizar o cálculo de cisalhamento puro. Como o momento fletor é de baixa
intensidade, será desprezado para a realização dos cálculos através da equação 11.
Sendo:
ABNT NB14 – Material aço ABNT 1020
Parafusos: sextavado M12
Tração: σ = 140MPa
Corte: parafusos não ajustados τ = 80MPa
Pressão de contato média: Cisalhamento simples σ d = 225 MPa
Dados:
P = 700Kg
Parafuso = M12 (x4)
Porca = M12 (x4)
Chapa de aço ABNT 1020 espessura = 9.525mm ou 3/8 polegadas
Utilizando-se de um coeficiente de segurança de 3.5, foi determinado o
diâmetro do parafuso.
Sendo:

τ = 80MPa
τ=

Q
Acis * n

Onde:

τ = tensão de cisalhamento

Q = carga cortante
n

= número de elementos submetidos a cisalhamento

Acis = área da seção transversal da peça
Então:

τ
3,5

=

πd ²
80
7000
7000
Q
=>
=
=> Acis =
=> Acis = 76,55 =>
= 76,55 =>
3,5 Acis * 4
Acis * n
4
22,86 * 4

(11)

®¯
76,55 * 4

d² =

π

=> d ² = 97,47 => d = 97,47 => d = 9,87 mm => d = 10mm

Utilizando-se de um coeficiente de segurança de 3.5, o resultado foi a
utilização mínima de quatro parafusos M10, para que não haja cisalhamento. Por
fim, optou-se por utilizar quatro parafusos M12.

2.2.2.2.2 Tensão de cisalhamento atuante

τ=

7000
7000
Q
7000
=> τ =
=> τ =
=> τ =
=> τ = 15476453Pa
−3
π
²
d
0,0004523
Acis
π
×
(
12
×
10
)²
4×
4

τ = 15,47MPa ≤ τ = 80MPa

2.2.2.2.3 Pressão de contato nas chapas

A carga de compressão que causa a pressão de contato entre o furo da
chapa e o parafuso é de 3500N, pois a carga de 7000N divide-se na mesma
intensidade para cada uma das duas chapas. A pressão de contato cria um esforço
de compressão entre o parafuso e a parede do furo, o que pode acarretar em um
esmagamento. A pressão de contato nas chapas é calculada pela equação 12.

σd =

Q
n × dt

Onde:

σ d = Pressão de contato
Q = Carga cortante aplicada na junta
n = Número de elementos

d = Diâmetro dos elementos
t = Espessura da chapa

(12)

®°
Então:

σd =

Q
3500
3500
=> σ d =
=> σ d =
−3
−3
Tch × d p × n
4 × 0,00952 × 0,012
4 × (9,525 × 10 ) × (12 × 10 )

σd =

3500
=> σ d = 7655293Pa ou σ d = 7,65MPa
0,0004572

2.2.2.3 Dimensionamento da viga

O dimensionamento da viga central, que está apoiada sobre as duas colunas,
foi realizado através dos cálculos de momento fletor, esforço cortante e flexão.

2.2.2.3.1 Momento Fletor e Esforço cortante

Para iniciar o dimensionamento da viga, começaram-se calculando os
esforços internos que representam o efeito de forças e momentos entre duas partes
de uma estrutura, resultantes de um corte em uma seção transversal. A viga é
biapoiada com as reações nas duas colunas, e com o carregamento da própria viga
e do efetuador concentrado no centro, como mostra a ilustração 40.

±²³´µ¶ ·¸ ¹ º²³¶ »²¶¼½²¶¾¶
Fonte: Própria

ΣMa = 0
7000 × 3025 − B × 6050 = 0 => B = 3500N

ΣFy = 0
A − 7000 + B = 0 => A = 3500N

¯¿

1º Corte:

±²³´µ¶ ·À ¹ ÀÁ Â½µÃÄ
Fonte: Própria

ΣFy = 0
A −V 1 = 0 => V 1 = 3500N
ΣM 1º corte = 0

A * x − M = 0 => M = 3500x
2º Corte:

±²³´µ¶ ·Å ¹ ÅÁ Â½µÃÄ
Fonte: Própria

ΣFy = 0
A − 7000 − V 2 = 0 => V 2 = −3500N
ΣM 2 ºcorte = 0

A * x − 7000( x − 3025) − M = 0 => M = −3500x + 21175000
Depois de obter todos os dados, elaboraram-se os diagramas de esforço
cortante e momento fletor atuantes na estrutura. A ilustração 43 mostra as seguintes
configurações.

M max = 10587500..Nmm

ÆÇ

±²³´µ¶ ·È ¹ É²¶³µ¶Ê¶ ¾Ä ÄËÌ½µÍ½ Â½µÃ¶ÎÃÄ Ä Ê½ÊÄÎÃ½ fletor
Fonte: Própria

2.2.2.3.2 Flexão

Como a viga sofre a ação de cargas cortantes, o que origina um momento
fletor significativo, denominado esforço de flexão, necessitou-se a realização do
dimensionamento à flexão através da equação 13.

M
W
Sendo:

σ=

(13)

σ = Tensão normal atuante na fibra mais afastada
σ = Tensão admissível
M = Momento fletor
W = módulo de resistência da secção transversal
Para encontrar a tensão admissível para este projeto, utilizando um fator de
segurança 4 (k=4), utilizou-se a seguinte formula:

σ adm =

σ
4

=> σ adm =

210
=> σ adm = 52,5MPa
4

ÆÏ
Para dimensionar a viga, foi calculado através do módulo de resistência.

σ adm =

M max
10587500
3
=> 52,5 =
=> W = 201666,67 mm
W
W
Assim encontrou-se o módulo mínimo para essa seção, o que permitiu

calcular com as dimensões da estrutura, e comparando com os valores anteriores
definiu se a viga resiste com segurança a flexão.
Através do estudo realizado no item 2.1.3.5, sabe-se que para uma viga
trabalhar com segurança é necessário que a tensão admissível estipulada para o
projeto seja igual ou maior que a tensão máxima de flexão. Então foi dimensionado o
módulo de resistência da seção transversal do tubo retangular, como mostra a
ilustração 44, através da equação 14, devendo ser maior que 201666,67cm³:

±²³´µ¶ ·· ¹ ÐµÄ¶ ¾¶ Ñ²³¶ ¼µ²ÎÂ²¼¶Ò
Fonte: Própria

Wx =

B * H ³ − b * h³
6H

(14)

Onde:
Wx = módulo de resistência

B = base externa
H = altura externa
b = base interna
h = altura interna

Então:

200 * 400³ − 190,5 * 390,5³
12800000000 − 11343787820,0625
=> Wx =
=>
6 * 400
2400
Wx = 606755mm³

Wx =

Aplicando esse valor na fórmula da flexão, juntamente com o momento fletor
máximo, definiu-se a tensão admissível atuante:

ÆÓ
σ=

M max
10587500
σ =
σ = 17,45MPa
=>
W
606755 =>
Conclui-se que a tensão máxima é inversamente proporcional ao módulo

resistente W, de modo que uma viga deve ser projetada com maior valor de W
possível. A estrutura tem um módulo de resistência igual a 606755mm³, o que dá
uma tensão admissível atuante de 17,45MPa, inferior aos 52,5MPa de tensão
máxima admissível de flexão.

2.2.2.4 Dimensionamento cremalheira e engrenagem

Características:
- Motor = 3cv -> 2kw
- Rotação do motor= 1700 RPM
- Redutor = 1 para 6
- Rotação = 283,34 RPM
- Duração prevista para 10000 h
- Tempo de serviço 16hs diário
- material = SAE 1040

HB = 1800-2300

- b1/do1 = 0,25 (relação entre a largura e o diâmetro primitivo da engrenagem)
- Z1 = 30
- Z2 =

2.2.2.4.1 Critério de pressão

Torque no Pinhão:
Mt = 67,405 Nm
30 × P
30 × 2000
=> Mt =
=> ou
Mt =
π ×n
π × 283,34
67405 Nmm

ÆÔ
Relação da Transmissão (i):
i=

Z2
∞
=> i =
=> Usa-se uma relação de 1 para 1 em dimensionamento de
Z1
30

cremalheira.
Pressão Admissível:
- Fator de Durabilidade (w)
O fator de dureza especificada equivale a 2300 HB, ou seja, 2300N/mm².
W=

60 × np × h
60 × 283,34 × 10000
=> W =
=> W = 170 =>
1000000
1000000

6

W = 2,35

- Cálculo da Pressão:
Padm =

0,487 × HB
0,487 × 2300
=> Padm =
=> Padm ≅ 476,64 N / mm²
6
2,35
W

Fator de Serviço:
-eixo de transmissão
-Cargas Pesadas
-24hs diárias
- ϕ = 1,50 (retirado da tabela)
Volume Mínimo:
b1 / do ²1 = 5,72 × 10e5 ×

Mt
i +1
×
×ϕ
P ² adm i + 0,14

b1 / do ²1 = 5,72 × 10e5 ×

67405
1+1
× 1,50
×
(476,64)² 1 + 0,14

b1 / do ²1 = 5,72 × 10e5 × 0,2967 × 1,754386 × 1,50
b1 / do ²1 ≅ 446605mm ³

Módulo de engrenamento:
b1 / do ²1 ≅ 446605mm ³
b1
= 0,25 => b1 = 0,25do1 => 0,25do1 × do²1 ≅ 446605mm³
do1
do ³1 =

446605mm³
=> do ³1 = 893210 => do1 = 96,3
0,5

ÆÕ
Módulo:
M=

do1
96,3
=> M =
=> M = 3,21mm
Z1
30

Por meio da Din 780 fixa-se o módulo da ferramenta em Mn=3,25mm
Recálculo do Diâmetro primitivo do pinhão:
do1(r ) = Mn × Z1 => do1(r ) = 3,25 × 30 => do1(r ) = 97,5mm

Largura do Pinhão:
b1 / do ²1(r ) ≅ 446605mm ³

b1 =

446605
446605
=> b1 =
=> b1 ≅ 47 mm
do ²(r )
97,5²

2.2.2.4.2 Resistência a Flexão no pé do dente

Força Tangencial:
Ft =

2 × 67405
2 Mt
=> Ft =
=> Ft = 1382 , 67 N
97,5
do1(r )

Fator de forma (q):
Como Z=30, encontramos na tabela “Fator de forma q” fator q=3,0668
Fator de Serviço
-eixo de transmissão
-24hs diárias
- ϕ = 1,50 (retirado da tabela)
Módulo normalizado:
Mn=3,25mm
Largura do pinhão
b1 ≅ 47mm

ÆÖ
2.2.2.4.2 Tensão máxima atuante no pé do dente

σ max =

Ft × q × ϕ
1382,67 × 3,0668 × 1,5
< σ mat => σ max =
b × Mn
47 × 3,25

σ max = 41,64 N / mm² < σ 1040 = 120 N / mm²

2.2.2.4.3 Análise do dimensionamento

σ max = 41,64 N / mm² < σ 1040 = 120 N / mm² , conclui-se que o pinhão está em perfeitas
condições de utilização.
Relação entre largura e diâmetro primitivo:
b1
47
=
= 0,48
do1 97,5
Portanto, a relação encontra-se dentro da especificação indicada.
Para essa estrutura, definiu-se um pinhão com as seguintes características.
Número de dentes: 30
Módulo: 3,25 mm
Diâmetro primitivo: 97,5mm
Largura: 47mm

2.2.2.5 Dimensionamento da Bomba de Vácuo

O dimensionamento da bomba de vácuo é realizado através da formula da
pressão, que equivale a força aplicada sobre a área de contato, como mostra a
equação 15.
F = P× A

(15)

×Ø
Onde:
F = força
P = pressão
A = área

Antes de serem realizados os cálculos, definiu-se o diâmetro da ventosa.
Como a empresa Adami S/A utiliza ventosas com diâmetro de 100mm, optou-se por
utilizar o mesmo diâmetro. Também foi estabelecido um peso para levantamento,
que no nosso caso seria a porta de madeira, para não haver problemas futuros e
realizar um dimensionamento com segurança, foi definido uma carga de 100Kg.
Então se calculou a área das ventosas, levando em consideração que são
dezesseis ventosas.
A=

πd ²
4

=> A =

π 100²
4

=> A = 7853,98mm ² = 78,54cm²

=> 78,54 × 16ventosas = 1256,64cm ² .
A = 1256,64cm ²

Utilizando-se da equação 6, definida por DALL’AMICO, temos:
W=

P
P
P
× S × 1,033 => 100 =
× 1256,64 × 1,033 => 100 =
× 1298,11
760
760
760

P
P
100
=>
= 0,077 => P = 0,077 × 760 => P = 58,54mmHg .
=
760
760
1298,11

Então se define que a bomba deverá ter um nível de vácuo de no mínimo
58,54 milímetros de mercúrio ou 80 milibares. Pegou-se como exemplo a bomba de
vácuo da marca Becker, modelo VT4.40, que tem 25,5 inHg, que corresponde a 647
mmHg. Muito superior aos 58,54 mmHg necessários para levantar os 100Kg.

2.2.2.6 Dimensionamento dos motores e redutores

Para dimensionar-se o motor e o redutor, foi preciso definir a velocidade em
que a máquina trabalhará. Cada porta fica pronta a cada 40 segundos, ou seja, o
tempo necessário para descarregar cada porta. Para possíveis melhorias futuras,
dimensionou-se para um tempo de dois ciclos em um minuto.

××
O trajeto no eixo de translação é de 2m para ida e mais 2m para volta. Já no
eixo de elevação, seria um total de 7,5m. Então, foi definido que o manipulador
percorrerá cerca de 12 metros por ciclo.
Quanto maior a rotação do motor, maior a redução do redutor e,
consequentemente, o torque de saída. Assim, a resolução da posição se torna
melhor, devido a redução maior, porém, a vida útil dos rolamentos do motor é
menor, por requerer torque de partida mais alto. Então foi definido o motor com 1700
rpm, por ter um torque menor.
O diâmetro primitivo da engrenagem é de 97,5mm, assim calculou-se o
comprimento da circunferência da engrenagem através da fórmula 16.

C =π ×d

(16)

Onde:

C = circunferência
d = diâmetro
Então:

C = π × 97,5 => C = 306,31mm ou C = 0,30631.m
Para calcular o redutor a ser escolhido, levou-se em consideração que o
deslocamento por ciclo é de doze metros e deverá fazer dois ciclos por minuto. A
rotação do motor escolhido foi de 1700rpm, o redutor trabalhará com redução de 1
para 6, para que tenha uma velocidade mais alta, o que dá uma rotação na saída do
redutor de 283,34rpm.
Então:

deslocamento / min = 0,30631.m × 283,34rpm
deslocamento / min = 86,79m / min
Como para cada ciclo, o manipulador percorre 12 metros, tem-se:

nº ciclos / min =

86,79
=> nº ciclos / min = 7,23
12

Assim, concluí-se que se podem fazer sete ciclos por minuto, bem acima dos
dois ciclos necessários para dar conta da produção da máquina.
Para os cálculos, foi levada em consideração a rotação nominal do motor.
Como se trabalha com três velocidades diferentes, faz-se a analogia de que o
trabalho com velocidade constante de 50% da rotação nominal do motor é possível
realizar 3,6 ciclos por minuto, suportando com folga a produção da máquina.

×Ù
2.2.2.6.1 Cálculo do dimensionamento do redutor

Para calcular o redutor, foi utilizada a fórmula 17, retirada do catálogo técnico
da Nord.

M2 =

9550 * P1 * h
n2

(17)

Onde:

M 2 = Torque de Saída (Nm).
P1 = Potência de Entrada (KW).

h = Eficiência do redutor (%).
n2 = Rotação de saída (RPM).
Então:
M2 =

9550 * 2 *1
=> M 2 = 67,41Nm
283,34
Com os dados obtidos acima, foi definido através do catálogo técnico da

Nord, o modelo de redutor SK22 – 100/4, com redução de 1 para 6, um motor de 2,2
kw com 1740 rpm, o que dá uma rotação de 299 rpm e torque de 70 Nm na saída do
redutor.

2.2.2.7 Dimensionamento da Guia linear

Para este projeto, o trabalho realizado através do peso da estrutura de todo o
conjunto é que vai definir a guia linear. Através do catálogo da Sfera Tech, escolheuse o modelo GR20TA, que é para 600 kg cada sapata, utilizando duas sapatas, a
capacidade em cada eixo será de 1200 kg. Como não se encontra modelo menor no
catálogo, optou-se por utilizar esta mesma, mesmo sabendo que o peso da estrutura
a ser movimentada não passará dos 700 kg.
O comprimento máximo da guia linear é de 3000mm, como necessita-se de
4000mm para o eixo de translação, necessita-se utilizar mais do que uma peça para
que atenda o comprimento, alinhando corretamente na hora da montagem. Para o

ÙÚ
eixo de elevação, o comprimento é de 2000mm. A ilustração 45 mostra as
dimensões da guia escolhida.
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Fonte: Catálogo Sfera Tech

2.2.3 Automação

Com a parte mecânica pronta, partiu-se para a automação do manipulador.
Onde se realizou os cálculos do encoder, definiu o CLP a ser utilizado, desenvolveu
o programa em Ladder interligado com uma IHM.

2.2.3.1 Dimensionamento do encoder

Para poder definir o modelo do encoder a ser utilizado, efetuou-se um cálculo
de freqüência máxima admitida pelo CLP. Levando em consideração que quanto
maior o número de pulsos, maior será a precisão para o posicionamento.
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O CLP escolhido trabalha com um máximo de 100 kHz utilizando apenas um
canal de entrada em seu contador rápido, e com um máximo de 50 kHz, utilizando o
canal A e B no seu contador rápido. Foi calculada a frequência através da equação
18.
Freq =

rpm × ppr
60

(18)

Onde:
Freq: é a frequência de saída do encoder;
RPM: é a rotação na qual o encoder irá girar;
PPR: é o número de pulsos por rotação do encoder.
Escolheu-se

o

encoder

de

1024

pulsos,

facilmente

encontrado

comercialmente, e com um custo mais acessível.
Então:
Freq =

1740 × 1024
=> Freq = 29696 Hz
60

Caso seja necessário trabalhar com uma rotação acima da nominal do motor
em um acréscimo da produção, ou seja, utilizando uma rotação de 2000 rpm no
motor, a frequência máxima ficará:
Freq =

2000 × 1024
=> Freq = 34134 Hz
60

Para ambos os casos o CLP atenderá com folga na aplicação.
Para facilitar o ajuste no momento do deslocamento do manipulador, as
medidas inseridas na IHM serão todas em milímetros, e para este ajuste foi feito a
seguinte dedução: para a engrenagem de diâmetro primitivo 97,5 milímetros, o
deslocamento linear a cada volta será de 306,306 milímetros. Levando em
consideração a redução do motoredutor que é de 1 / 6, então para cada seis voltas
na entrada será uma volta na saída do redutor, assim o número de pulsos dados
pelo encoder para proporcionar uma volta na saída é de 6144. Portanto efetuou-se
uma divisão entre o deslocamento linear de cada volta e o número de pulsos do
encoder, o que deu uma constante de 0,049854.
Este valor proporcionará trabalhar com todas as posições da máquina em
milímetros, pois o endereço do contador rápido efetuará uma multiplicação do valor
de entrada pela constante encontrada nos cálculos, ou seja, todos os valores de
leitura de posição serão dados em milímetros.

Ùí
A capacidade de memória do CLP é dada em formato de bits, ou seja, os
endereços que foram utilizados no programa para comparação de posições, podem
trabalhar com um valor máximo de 65535, utilizando apenas um endereço simples.
Para garantir que não ocorrerá um problema de estouro de pilha, calcula-se
para o maior deslocamento da máquina que é a viga superior, sendo seu
deslocamento total de 4 metros.
Então para cada volta que a engrenagem der, o número de pulsos dados no
endereço será de 6144 pulsos.
Para o deslocamento total dos quatro metros, a engrenagem dará 13,058
voltas, portanto o número de pulsos que o encoder dará no CLP será de 80233,49.
Trabalhando com uma palavra dupla (long Word) o CLP proporciona um total
de 4294967295 pulsos.
Com este cálculo foi possível confirmar que não haverá problemas no
tamanho dos dados a serem escritos no CLP.

2.2.3.2 Programação do CLP

Definiu-se primeiramente o controlador a ser utilizado, optou-se por utilizar um
CLP da omron, modelo CP1L-M30, que utiliza comunicação serial RS23231 ou
RS48532, por ser um controlador que disponibiliza quatro entradas de alta
velocidade, já que o projeto utiliza-se de dois encoders para posicionamento e cada
um necessita de duas entradas, e também por existir disponibilidade de testes em
bancadas. O programa foi criado em linguagem Ladder.

30

CP1L-M: Modelo de CLP da Omron.
RS232: (Recommended Standard 232) sinal que promove comunicação série entre computadores.
32
RS485: (Recommended Standard 485) sinal que promove comunicação série entre computadores.
31
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2.2.3.3 Proteção e acionamento da máquina

Para que a máquina comece a trabalhar automaticamente, toda vez que for
iniciada, é preciso primeiramente verificar os botões de emergência, liga geral e para
máquina. Como foi decidido utilizar encoders incremental, que apenas gera uma
sequência de pulsos e não informa a posição, necessitou-se deslocar o sistema
mecânico para uma posição de referência zero toda vez que a máquina for ligada,
pois a contagem é perdida quando a máquina estiver desligada. Então, a máquina
só é liberada para iniciar o ciclo após os dois encoders estarem zerados, o que só
acontecerá quando ambos estiverem na posição de referência. A ilustração 46
mostra como iniciar o ciclo automático.

ÛÜÝÞßà áï ã ðÜÝàß à åñòÞÜçà
Fonte: Própria

Para o referenciamento, foram utilizados dois sensores indutivos normalmente
fechados, um no fim da viga principal do lado direito da máquina, e o outro na viga
central, na parte de baixo. Primeiramente deve-se pressionar o botão de
referenciamento do eixo “y”, quando o sensor da viga acionar, deve parar o motor,
pressionando o botão para referenciar o eixo “x”, o motor acionará até o sensor da
viga central acionar, informando que os dois eixos estão referenciados.

óô
Quando os dois sensores estiverem acionados, os valores dos encoders
serão zerados para que a partir daquele ponto, seja feita a contagem dos pulsos. A
ilustração 47 mostra como foi realizado o reset do encoder do eixo “x”.
Após serem zerados os dois encoders, o programa compara cada um para
ver se realmente está zerado e se está na posição de referenciamento, para então,
liberar o início do ciclo.

õö÷øùú ûü ý þÿùúF
Fonte: Própria
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Quando o ciclo é iniciado, o programa manda a máquina ir para uma posição
padrão de espera de porta. Para realizar esta ação, o programa compara o valor do
encoder, com o valor da posição de espera, enquanto o valor for diferente, o motor
continuará acionado. Este procedimento é realizado para os dois eixos,
primeiramente o eixo “y” e depois o eixo “x” por segurança. Quando os dois eixos
estiverem em suas posições de espera, o programa acionará uma memória interna
(W.015) indicando que o programa está apenas esperando o sinal do sensor da

ó9
esteira indicando que há uma porta pronta para ser retirada. A ilustração 48 mostra
como foi realizado o procedimento de mandar a máquina para a posição de espera
de porta.
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Fonte: Própria

2.2.3.4 Início do empacotamento

Quando o sensor indicar que a porta está na esteira, começa a lógica de
descarregamento, através de blocos de comparador, que compara o valor do
encoder com a posição desejada, e manda atuar a saída para o motor com o sentido
e freqüência desejada. Após descarregar a primeira porta, o programa calcula e

ó
desconta o valor da primeira porta, para fazer o empacotamento. A ilustração 49
mostra uma parte da lógica de empacotamento.
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Fonte: Própria

2.2.3.5 Controle de velocidade dos motores

Para se controlar a velocidade dos motores, foram utilizados dois conversores
estáticos indireto de freqüência (inversores de freqüência), modelo ACS 350® da
ABB®. Utilizaram-se quatro entradas digitais, ED1 para acionamento, ED2 para

ó
inverter o sentido, e ED3 e ED4 para velocidade. Controlam-se três velocidades
diferentes, sendo elas: lenta, média e rápida, conforme a necessidade do programa.
A Figura 50 mostra como é feito o acionamento das entradas digitais do inversor,
através das saídas do CLP.
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Fonte: Própria.

 önversores de freqüência.

ó
2.2.3.6 Programação da IHM

A parte final do projeto foi a programação da IHM, realizada através do
software NV-Designer, usando o modelo de IHM NV3W, que utiliza comunicação
RS232 ou RS485.

A interface fará ações muito importantes, como definir as

dimensões da porta, já que a máquina trabalha com várias dimensões diferentes.
Fará ainda acionamentos remotos, como ligar e desligar vácuo, liberar porta,
comandar manualmente o robô. Também disponibilizará dados, como número de
portas em um pacote, produção diária, tela de alarmes. A ilustração 51 mostra a tela
inicial da IHM.

õö÷øùú  ý ÿú öFööú
Fonte: Própria

Ao clicar em menu 1, aparecerá os blocos de funções, que são tela de
alarmes, comando manual e tela de medidas. A ilustração 52 mostra a tela de menu
1.
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Fonte: Própria

Foi criada uma tela especialmente para alarmes, como mostra a ilustração 53.

õö÷øùú  ý ÿú ÿ úúùÿ
Fonte: Própria

Existe a possibilidade de trabalhar manualmente com o manipulador.
Movendo para a posição desejada. As ilustrações 54 e 55 mostram as telas de
comandos manuais.

1
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3. CONCLUSÃO

A proposta de desenvolvimento de um manipulador que retirasse as portas de
madeira que saem de uma máquina CNC, e as empilhasse em uma esteira ao lado,
com o cuidado de não danificar as mesmas para que fossem eliminados os
possíveis problemas de lesão por esforço repetitivo aos dois funcionários que
trabalham na saída da máquina, foi atingida.
Com base inicial em outra máquina da empresa Adami S/A, denominada
SL05, e utilizando-se do software SolidWorks®, foram desenhadas todas as partes
que compõe o manipulador e definidos quais materiais seriam utilizados. Assim foi
possível analisar as dimensões e as distâncias entre peças do manipulador e o peso
da estrutura.
Durante as etapas de pesquisas e o desenvolvimento do projeto, foi colocada
grande parte das matérias realizadas em sala de aula em prática para a realização
deste trabalho. A realização de um manipulador como esse envolve desde desenho
técnico, propriedades dos materiais, resistência dos materiais até o desenvolvimento
de um programa de CLP.
O principal objetivo foi o dimensionamento de todas as partes e componentes
do manipulador, para que ao ser aplicado em campo, suporte todas as tensões,
imprevistos e falhas que podem acontecer no sistema, e também para que seja
utilizado o equipamento mais adequado para a função a qual foi designado. Os
dimensionamentos foram baseados na teoria de resistência dos materiais, para a
parte estrutural, e cálculos e escolha de atuadores e mecanismos de transmissão
através de catálogos.
Iniciaram-se os cálculos estruturais, através do dimensionamento da coluna.
Para saber se a estrutura seria suficientemente resistente, verificou-se se a tensão
aplicada na coluna seria inferior a sua tensão admissível. Como a coluna está em
um sistema instável, analisou-se a sua capacidade para suportar a carga sem sofrer
uma mudança brusca em sua configuração, então, determinou-se o valor crítico da
carga para a qual o sistema deixa de ser estável, e através dos cálculos, concluiu-se
que o peso crítico da estrutura é inferior a carga a qual o sistema está sujeito.
Para engatar a viga central às colunas foram utilizados quatro parafusos em
cada coluna. Para isso determinou-se o diâmetro mínimo a ser utilizado através da

1

fórmula da tensão tangencial, também chamada de tensão de cisalhamento, então
se chegou ao valor de 10mm para cada parafuso, mas preferiu-se utilizar quatro
parafusos de 12mm.
O último dimensionamento da estrutura foi referente à viga central, que está
sujeita à flexão por sofrer esforços de forças atuantes que passam por um dos seus
eixos centrais de inércia. Através do cálculo do momento fletor máximo e do módulo
de resistência da seção, encontrou-se uma tensão máxima atuante de 17,45 MPa,
inferior a tensão admissível do material.
Foram

realizados

dimensionamentos

de

todos

os

componentes

de

transmissão de potência mecânica. Como nem sempre o atuador pode agir
diretamente no ponto desejado, faz-se necessário obter algum tipo de mecanismo
de transmissão para realizar o deslocamento do elo. Nesse projeto foi utilizado como
mecanismo de transmissão duas guias lineares e duas cremalheiras, para que estas
realizem os movimentos de elevação e translação.
Para transformar a energia elétrica em energia mecânica, foram utilizados
como atuadores, dois motores com redutores de velocidade para realizar os
deslocamentos nos eixos x e y através dos mecanismos de transmissão. Seus
dimensionamentos se deram através de cálculos de potência e escolha em
catálogos de fabricantes, onde se definiram dois motores de 4 pólos e 2,2kW de
potência, e dois redutores de velocidade com redução de 1 para 6 e torque para
70Nm.
O sistema utilizado para o descarregamento foi o vácuo, que além de não
danificar as portas, necessita apenas de uma superfície para realizar o manuseio do
objeto, dezesseis ventosas farão o deslocamento das portas da esteira de saída da
máquina para uma pilha ao lado. Para que se possa gerar o vácuo, foi dimensionada
uma bomba de vácuo. Através da formula da pressão, definiu-se uma pressão
mínima necessária de 58,54mmHg para realizar o levantamento de 100kg.
Por fim, foi definido o CLP da Omron®, que fará o comando do manipulador
através de um programa desenvolvido em linguagem Ladder, controlando todas as
entradas do CLP e mandando acionar os atuadores através das saídas. Dois
encoders farão o posicionamento da máquina e uma IHM interligada com o
controlador, ajudará o operador com acionamentos remotos, alteração de
parâmetros, e disponibilizará dados como: quantidades de portas por pacote, portas
usinadas por turno e produção mensal.

1!

Para aperfeiçoar ainda mais o projeto deste manipulador, são apresentadas a
seguir algumas sugestões para trabalhos futuros:
• Adaptar a esteira da saída da máquina, de forma que os roletes sejam
inclinados, para que as portas parem exatamente no mesmo lugar.
• Após o empacotamento, seria vantajoso se a esteira fosse motorizada, que
retirasse o pacote do lado da máquina automaticamente.
• Utilizou-se dois encoders incrementais, a troca por encoders absolutos,
deixaria o sistema mais preciso, e não haveria a necessidade de efetuar o
referenciamento da máquina manualmente.
• Uma comunicação entre os conversores estáticos indiretos de freqüência e o
controlador lógico programável através de uma comunicação por rede,
permitiria ao sistema um controle maior na velocidade e diminuiria as perdas.

1ô
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