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RESUMO 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de projetar um manipulador 
descarregador Esquadra Borda da fábrica de portas da empresa Adami S/A 
Madeiras. A ideia desse projeto surgiu diante de um problema prático encontrado 
dentro do parque fabril da empresa, onde se buscou desenvolver uma solução que 
pudesse agilizar o processo de descarregamento, proporcionar segurança aos 
colaboradores que trabalham na máquina e a logo prazo gerar um retorno financeiro 
à empresa, através da diminuição de pessoal na operação da esquadra borda. Para 
verificação de como o sistema funciona atualmente foi realizado um levantamento de 
dados e visitas in loco que possibilitaram entender a importância desta máquina 
dentro do processo e observar as dificuldades com seu descarregamento manual. 
Com os dados coletados e a identificação do problema, foi possível desenvolver um 
esboço de uma provável resolução para o mesmo, servindo este como base do 
projeto, contendo nele as principais dimensões do local e um layout prévio da 
estrutura. Pôde-se assim dimensionar e simular cargas em determinados 
componentes que sofreriam maior esforço através da carga aplicada sobre eles. 
Observou-se deste modo que alguns componentes do sistema estavam 
superdimensionados e que algumas estruturas deveriam ser diferentes, também se 
conseguiu desenvolver o projeto mecânico (estático) que consiste na parte estrutural 
do equipamento e o projeto mecânico (dinâmica) que trata dos acionamentos que 
atuarão no sistema. Os resultados obtidos permitem concluir que é possível 
desenvolver um projeto mecânico (estático e dinâmico) de um descarregador para 
portas para uma esquadra borda, utilizando-se de um esboço de como o sistema 
deve ser, apenas aplicando sobre este, cálculos estruturais para verificação e 
adequação dos desenhos projetados, além de simulações com auxilio de software 
especifico para a verificação de esforços, permitindo assim o desenvolvimento de 
um protótipo virtual definitivo. Deste modo fica nítido a importância de se ter um 
projeto mecânico ao fabricar uma máquina ou equipamento dentro da indústria, 
devido às questões de confiabilidade e segurança aos colaboradores envolvidos no 
processo. 

Palavras-chave: Projeto, Projeto Mecânico (Estático e Dinâmico), Prototipagem 
Virtual. 

 

 
 

  



8 
 

 
 

ABSTRACT 

This study was conducted with the objective of designing a discharger manipulator 
for the machine Esquadra Borda to the company's factory doors Adami S/A 
Madeiras. The idea of this project came before a practical problem found within the 
company's industrial park, where they sought to develop a solution that could 
streamline the discharge process, providing security to employees who work on the 
machine and then run to generate a financial return to the company, through 
reduction of personnel in the operation of fleet edge. To check how the system works 
currently a survey data and site visits that allowed understand the importance of this 
machine in the process and observe the difficulties downloading your manual. With 
the collected data and the identification of the problem, it was possible to develop an 
outline of a possible resolution for the same, serving as the basis of this project, it 
contains the main dimensions of the location and layout of the previous structure. It 
was possible to dimension and thus simulate loads on certain components that would 
suffer greater effort by the load applied on them. Thereby observed that some 
components of the system were oversized and that some structures should be 
different, also succeeded in developing mechanical design (static) which constitutes 
a structural part of the equipment and mechanical design (dynamic) that covers the 
drives that will function in system. The results showed that it is possible to develop a 
mechanical design (static and dynamic) of a weir door for a squadron edge, using an 
outline of how the system should be, just applying on this, structural calculations for 
verification and adequacy of drawings designed, and simulations with the aid of 
specific software for checking efforts, thus allowing the development of a virtual 
prototype definitive. Thus it is clear the importance of having a mechanical design to 
manufacture a machine or equipment within the industry, due to issues of reliability 
and security to the employees involved. 

Keywords: Design, Mechanical Design (Static and Dynamic), Virtual Prototyping 
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1.0 INTRODUÇÃO 

Atualmente o crescimento da automação dentro da indústria vem 

apresentando linhas de produção cada vez mais independentes, dispondo de um 

número reduzido de pessoas para sua operação, muitas vezes com um operador 

apenas para ligar, inserir a tarefa ou gerenciar a atividade do sistema.  

Na fabricação de portas, atualmente são usadas inúmeras máquinas para dar 

forma e acabamento ao produto final. Dentre elas se destacam: prensas, centros de 

usinagem (CNC1), lixadeiras, linhas de pintura e máquinas esquadra borda. Todas 

estas dispostas dentro de um parque fabril formando uma linha ou células de 

fabricação, onde uma máquina pode depender da outra para executar sua tarefa 

dentro do processo. 

No presente trabalho será realizado o projeto mecânico, (estático e dinâmico) 

de um manipulador descarregador para uma máquina Esquadra Borda, (máquina 

esta responsável por esquadrejar os quatro lados da porta e colar a borda). Serão 

realizados cálculos estruturais, revisões bibliográficas pertinentes ao assunto, bem 

como a prototipagem para verificar as funcionalidades do projeto para a possível 

implantação. 

Por não possuir um descarregador automatizado, a retirada de portas da 

máquina Esquadra Borda da empresa Adami S/A é totalmente manual, o que além 

de ocasionar desconforto e problemas ergonômicos aos colaboradores, também 

apresenta atraso no processo de usinagem, pois esta máquina funciona como 

pulmão na linha de produção de portas, ou seja, todo fluxo de portas necessita 

passar por ela para dar continuidade à linha de fabricação. 

1.1 PROBLEMA 

Como fazer o projeto mecânico (estático e dinâmico) de um descarregador 

para portas de uma máquina Esquadra Borda para a fábrica de portas da Empresa 

Adami S/A madeiras? 

                                            
1 Comando Numérico Computadorizado 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Na máquina onde se tem o interesse de implantar descarregador 

automatizado, os colaboradores trabalham ao lado de um elevador hidráulico que 

eleva o pacote de portas até a altura da esteira de entrada colocando-as dentro da 

máquina. Na saída os colaboradores pegam as portas e as colocam em um estrado 

em cima de uma esteira de rolos, montando as portas em pacotes. 

|}vido o descarregamento da máquina ser manual, não possibilita que esta 

opere em velocidade muito alta, o que seria possível se fossem implantados um 

sistema de descarregamento automatizado aliado à troca ou adaptação das 

ferramentas que atuam na máquina. Atualmente a esquadra borda trabalha com um 

volume de sete portas por minuto o que gera um desconforto e prejuízos à saúde do 

colaborador, pois o trabalho é constante e repetitivo, tendo que empilhar as portas 

em pacotes de 25 a 36 peças que podem variar o peso de 50 a 80 quilos 

dependendo de seu modelo.  

Tendo a possibilidade de implantar um sistema automatizado que retire as 

portas da máquina com mais agilidade, a linha de produção poderá ser ampliada, 

levando em consideração que todo fluxo de portas produzidas na fábrica passa pela 

máquina, onde são esquadrejados os quatro lados e dado às dimensões 

estabelecidas para cada produto.   

Com um projeto mecânico dimensionado verificando estrutura e materiais 

necessários, à implantação de uma automação ficará mais acessível. Pois, para que 

se tenha a segurança de instalar um sistema totalmente automatizado dentro da 

indústria, se tem a necessidade de confiar nos sistemas mecânicos que vão atuar 

efetivamente. Saber a resistência, se o material é adequado, se suporta a devida 

carga ou se apresenta as características necessárias para aquela aplicação. 

 Em suma, o projeto mecânico tem grande importância dentro da indústria, 

sabendo que a automação trabalha em conjunto com a mecânica e elétrica. Sem 

estas duas áreas não há possibilidade de se inserir uma automação realmente 

funcional dentro de um processo, e é preciso projetar a estrutura mecânica estática, 

projetar os comandos para atuar na mecânica dinâmica e fazer a integração de tudo 

através da automação. 
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Após definido projeto mecânico com dimensões e componentes, será possível 

uma futura implantação automatizada, onde o processo será agilizado, todavia ao 

operador só restará identificar qual tipo de porta será usinado e levar o pacote até a 

entrada da máquina através de roletes, depois que as portas estão na máquina, 

verificar se estas apresentam alguma não conformidade e informar um sinal para 

que o descarregador automatizado separe esta porta. 

1.3 OBJETIVOS 

Para desenvolver um projeto mecânico de uma máquina faz-se necessário os 

seguintes objetivos: 

1.3.1 Objetivo Geral 

Projetar descarregador para portas de uma máquina Esquadra Borda, 

tratando do projeto mecânico estático e dinâmico. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Revisar bibliografia sobre projeto; 

b) Revisar bibliografia sobre mecânica estática; 

c) Revisar bibliografia sobre mecânica dinâmica; 

d) Dimensionar projeto mecânico estático; 

e) Dimensionar projeto mecânico dinâmico; 

f) Apresentar os resultados.  
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1.4 MÉTODO 

a) Fazer uma verificação de como o sistema funciona atualmente 

b) Dimensionar projeto mecânico estático 

· Fazer prototipagem virtual estática; 

· Calcular e dimensionar componentes estruturais;  

c) Dimensionar projeto mecânico dinâmico; 

· Fazer prototipagem virtual dinâmica; 

· Calcular e dimensionar componentes dinâmicos. 
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2.0 PROJETO 

Com o constante crescimento da indústria onde através da automação 

surgem novas técnicas, máquinas e equipamentos para realização de diversas 

tarefas dentro de um processo, é de fundamental importância um embasamento 

prático-teórico para que se tenha a possibilidade de implantar esses novos 

dispositivos, dentro de um parque fabril já estruturado ou ainda em construção. É 

preciso ter um planejamento adequado, verificando as reais necessidades, 

identificando o problema e procurando as alternativas adequadas para a solução do 

mesmo. 

Segundo NBR-ISO 10006 (2000) apud Gabriel, Matos e Francisco (2011, p.3) 

projeto é definido como sendo: 

[...] processo único, constituído de um grupo de atividades coordenadas e 
com datas para início e término, empreendido para alcance de um objetivo 
conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e 
recursos. 

Para Silva (200?, p.5) todo produto industrial necessita de um projeto para 

que possa existir, este projeto pode ser um desenho, um organograma ou 

simplesmente uma sequência de fases ou eventos. Tem por objetivo encontrar 

soluções ótimas para a resolução de problemas técnicos, levando em consideração 

fatores que possam agir ou interferir em sua aplicação final, assim é importante 

seguir procedimentos sistemáticos e metodológicos para que se obtenha o resultado 

esperado.  

Vargas (2005, p.7) define projeto como “[...] empreendimento não repetitivo, 

caracterizado por uma sequencia clara e logica de eventos, com inicio, meio e fim, 

que se destina a atingir um objetivo claro e definido [...]” considerando parâmetros 

de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. Pode ser considerado como um 

conjunto de ações, que são executadas de forma programada seguindo uma logica 

previamente estipulada, dispondo de dispositivos e materiais necessários, para que 

em um período de tempo estipulado se possa alcançar o objetivo.  

 “A primeira metodologia apresentada foi proposta por ASIMOW (1968) e 

procura determinar de forma extensiva e encadeada todos os passos do 

desenvolvimento de produtos” (SILVA, 200?, p.5). Segundo esse modelo o projeto 

será baseado em uma sequência de fases, onde estas são dependentes uma das 
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outras para dar continuidade ao projeto, podendo apenas ter alguma variação 

conforme a necessidade do mesmo, esta sequência de fases pode ser observada na 

Figura 1. 

 
FIGURA 1 - Morfologia para desenvolvimento de um projeto. 
Fonte: Adaptado de Silva (200?, p.6). 

O modelo proposto é dividido em Fase Primária que inclui (I, II e III) e fases 

relacionadas ao ciclo de produção (IV, V, VI e VII) sendo o primeiro grupo 

relacionado ao desenvolvimento efetivo do projeto, e o segundo ligado ao 

desenvolvimento da produção e serviços de apoio (SILVA, 200?). 

Segundo definição de Shigley, Mischke, Budynas (2005, p.26): 

Projetar consiste tanto em formular um plano para a satisfação de uma 
necessidade específica quanto em solucionar um problema. Se tal plano 
resultar na criação de algo tendo uma realidade física, então o produto 
deverá ser funcional, seguro, confiável, competitivo, utilizável, 
manufaturável e mercável.  
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Conforme Silva (200?, p.7), ~��� �} ����}���� �� ��� ~���}�� � ~�}����

seguir algumas regras básicas; o projeto tem de ser simples, apresentando 

simplicidade em formas construtivas e número de componentes. Deve ser seguro, 

oferecendo altos requisitos de segurança na forma construtiva, funcional, 

operacional e ambiental. E por fim o projeto deve ser inequívoco, deixando claro 

como irá funcionar e a função que irá desempenhar ficando nítidos os “[...] 

Princípios, Cargas, Comportamento, Sequência de montagem, Detalhamento de 

fabricação, Uso e Manutenção” (SILVA, 200?, p.7). 

2.1 DESENHO TÉCNICO 

“O desenho técnico é um tipo de representação gráfica utilizada por 

profissionais de uma mesma área, como, por exemplo, na mecânica, na marcenaria, 

na eletricidade” (TELECURSO 2000, 2012). Consiste em uma forma de 

representação gráfica, utilizada para ilustrar e apresentar características de 

instrumentos de trabalho, máquinas, peças e ferramentas. Ainda segundo Telecurso 

2000 (2012), o desenho técnico deve transmitir com exatidão todas as 

particularidades do objeto que representa, seguindo regras estabelecidas 

previamente, denominadas normas técnicas. 

Um desenho pode ser interpretado apenas pela sua forma, pela aplicação de 

uma norma, ou na maioria das vezes através da utilização destas duas formas 

anteriores. “Deste modo, ao se redigir um desenho técnico, deve-se verificar, se as 

vistas, os cortes, as cotas e as indicações, são suficientes para que o desenho 

alcance a finalidade a que se destina” (VALE, 2006, p. 7). 

 Ainda de acordo com Vale (2006, p.7): 

[...] ao se redigir um desenho técnico, seja com instrumento convencional 
(esquadros, compasso, etc.), esboço a mão livre ou com o auxílio do 
computador, que será apenas através da leitura e interpretação correta do 
desenho, que o elemento mecânico ou máquina será construído, daí a 
necessidade de se ter conhecimento e o domínio das normas técnicas para 
que se possa redigir e interpretar os desenhos corretamente. 

Já para Arruda (2004, p.2): 

[...] desenho técnico é usado pelos projetistas para transmitir uma ideia de 
produto, que deve ser feita da maneira mais clara possível. Mesmo preso 
por procedimentos e regras, um desenho técnico necessita que o projetista 
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use sua criatividade para mostrar, com facilidade, todos os aspectos da sua 
ideia, sem deixar dúvidas. 

Arruda (2004) também afirma que as normas são guias para a padronização 

de procedimentos e que dependendo do contexto do projeto, podem-se encontrar 

normas internacionais, nacionais e internas de cada empresa, que buscam 

padronizar os desenhos. Todavia desenhos técnicos não apresentam normas que 

comprometam diretamente a segurança pessoal, ficando para o profissional a 

responsabilidade de manter um padrão e seguir ou não determinada norma. 

As seguintes normas, descritas no quadro 1, se aplicam diretamente ao 

desenho técnico no Brasil: 

����� ��������� 

��� ���� �� ¡¢£¤¥¦ §¨  ¡©ª£« ¨¬ §¨«¨©ª¦« ¯¢©¡¢¦« 

��� °��±² ³´¡©¢µ�¡¦« ¶¨´£¡« §¨ ´¨�´¨«¨©£¤¥¦ ¨¬ §¨«¨©ª¦ ¯¢©¡¢¦ 

��� ���· �¸¨¢¹¤¥¦ §¨ ¢£´£¢¨´ �£´£ ¨«¢´¡£ ¨¬ §¨«¨©ª¦« ¯¢©¡¢¦« 

��� °�°·± �¦£º¨¬ ¨¬ §¨«¨©ª¦« ¯¢©¡¢¦« 

��� �°»± �¬�´¨º¦ §¨ ¨«¢£ £ 

��� °°¼�� �¨�´¨«¨©£¤¥¦ §¨ ¨©º´¨©£º¨©« ¨¬ §¨«¨©ª¦ ¯¢©¡¢¦ 

��� °�¼�· ��´¨«¨©£¤¥¦ §¨ ½¦ ª£ �£´£ §¨«¨©ª¦ ¯¢©¡¢¦ 

��� °°°�¼ �¨�´¨«¨©£¤¥¦ §¨ ¬¦ £« ¨¬ §¨«¨©ª¦ ¯¢©¡¢¦ 

��� °··»� �¨�´¨«¨©£¤¥¦ §¨ ¾´¨£ §¨ ¢¦´¨ �¦´ ¬¨¡¦ §¨ ª£¢ª¹´£« ¨¬ §¨«¨©ª¦ ¯¢©¡¢¦ 

��� �»»� �¨�´¨«¨©£¤¥¦ §¨ �£´¨« ´¦«¢£§£« ¨¬ §¨«¨©ª¦ ¯¢©¡¢¦ 

��� °�±�² �¨«¨©ª¦ ¯¢©¡¢¦ 

��� °��±�  ¿¦ ª£« §¨ §¨«¨©ª¦À  ¨¡£¹¨ ¨ §imensões. 

��� °··�� �¨�´¨«¨©£¤¥¦ «¡¬� ¡½¡¢£§£ §¨ ½¹´¦ §¨ ¢¨©´¦ ¨¬ §¨«¨©ª¦ ¯¢©¡¢¦ 

��� ²°±¼ �µ¬Á¦ ¦« º´¾½¡¢¦« §¨ «¦ §£ 

��� °�··�-2 �£©¢£¡« §¨ §¨« ¡Â£¬¨©¦ 

��� °�°�±°° �¨�´¨«¨©£¤¥¦ «¡¬� ¡½¡¢£§£ §¨ ¨«´¹¹´£« ¬¨¾ ¡¢£« 

��� °�»¼² �¨�´¨«¨©£¤¥¦ §¨ recartilhado 
ÃÄÅÆÇÈ É – Relação de algumas normas utilizadas no desenho técnico mecânico. 
Fonte: ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas apud adaptado de Vale (2006, p.12). 

2.2 PROTOTIPAGEM 

Ao projetar uma máquina ou um equipamento qualquer, é preciso representá-

lo de forma clara e objetiva de modo a obter êxito na construção do projeto final. 

Segundo Müller, Saffaro (2011, p.106): 

[...] a elaboração dos projetos deve considerar as interfaces com o processo 
de produção e deve ocorrer mediante o emprego de ferramentas que 
representem os diferentes atributos do produto, de forma a amparar as 
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tomadas de decisões envolvendo o nível de detalhamento adequado a cada 
etapa do desenvolvimento. 

Prototipagem é o processo onde protótipos são elaborados, sendo definidos 

como um original ou um primeiro exemplar de um modelo do produto final. “A 

palavra é derivada do grego, prototypon, que significa a primeira forma” (GRIMM, 

2004 apud MÜLLER, SAFFARO, 2011, p.106).   

Os protótipos podem ser divididos em físicos e analíticos, sendo os físicos 

uma forma tangível, onde se tem realmente ideia de ergonomia e estabilidade do 

projeto, e os analíticos são uma forma intangível, dispostos virtualmente através de 

softwares específicos (MÜLLER, SAFFARO, 2011).  

Assim, a prototipagem virtual é entendida como um processo de 
aproximação do produto que ocorre ao longo das etapas do PDP2, por meio 
da utilização de tecnologias CAD3 (desenho bidimensional ou modelagem 
tridimensional no computador) com RV4. Em geral, esse termo refere-se a 
uma experiência imersiva e interativa baseada em imagens gráficas 3D 
geradas em tempo real por computador (MÜLLER; SAFFARO, 2011 p.107). 

Deste modo a prototipagem virtual propicia a simulação de movimentos das 

partes moveis, possibilitando observar conflitos, verificando falhas no 

dimensionamento, e ou constatando que realmente o projeto é funcional e atende as 

expectativas, desempenhando as funções estipuladas a este equipamento. 

2.3 PROJETO MECÂNICO 

Tendo em mente a real definição de projeto dentro do contexto industrial, é 

preciso agora entender e saber como é feito um projeto mecânico, onde se aplica e 

quais técnicas são necessárias para realizar um projeto mecânico bem estruturado. 

Através do projeto mecânico é possível desenvolver as partes mecânicas do 

equipamento, verificando possíveis falhas que possam ocorrer no equipamento, 

fazendo com que estas possam ser sanadas antes de qualquer aplicação ou 

desenvolvimento. 

Para Silva (200?, p.5), o projeto mecânico é “[...] desenvolvido pela 

engenharia de projeto, engenharia de produto ou ainda pela engenharia de 

concepção”. Segundo Júnior (2002), projeto mecânico geralmente surge de uma 
                                            

2 Processo de desenvolvimento do produto 
3 Computer Aided Design (desenho assistindo por computador) 
4 Realidade virtual 
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necessidade de resolver algum problema utilizando algum dispositivo ou artefato que 

torne a tarefa mais simples. Sendo assim para que um projeto mecânico seja capaz 

de atender o objetivo e resolver o problema ele deve seguir algumas etapas: definir 

necessidade e problema, realizar a síntese de soluções, analisar e avaliar soluções 

e por fim apresentar o projeto (Figura 2) (JÚNIOR, 2002). 

Júnior (2002, p.4) descreve estas etapas da seguinte forma: “saber definir a 

necessidade claramente permite que o projeto realmente atenda o objetivo [...]” 

evitando assim que ao fim do projeto este seja ineficiente ou não atenda a todas as 

necessidades. Na definição do problema deve-se levar em consideração não apenas 

as necessidades, mas também conhecer as limitações que o ambiente oferece para 

a implantação dos artefatos ou dispositivos ÊËÌNIOR, 2002). 

Í~Î� �Ï}���Ð���� � �}�}���Ï�Ï} } � ~���Ñ}��Ò ~����-se para a síntese de 

soluções onde se faz uma coleta de possíveis alternativas para sua resolução. “Essa 

fase é a que todos associamos com Engenharia. É o momento de pensar nas 

soluções” (JÚNIOR, 2002; p.5). Também nessa fase são analisadas as propostas e 

as que apresentam viabilidade para o projeto são selecionadas para a próxima 

etapa. 

Na etapa de avaliação, as propostas consideradas convenientes passam por 

uma análise mais rigorosa levando em consideração fatores que até então não 

tinham sido examinados. O projeto que resulta desta etapa será o projeto 

apresentado, devendo este ser exposto para instâncias superiores que aprovam ou 

não o projeto (JÚNIOR, 2002). 
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ÓÔÕÖ×Ø Ù – Fluxograma simplificado de um projeto mecânico.  
Fonte: Adaptado de SHIGLEY (1986) apud JÚNIOR (2002, p.7), 
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3.0 MECÂNICA  

“A Mecânica é uma ciência física aplicada que trata dos estudos das forças e 

dos movimentos. Descreve e prediz as condições de repouso ou movimento de 

corpos sob a ação de forças”. Tem por finalidade explicar fenômenos físicos para 

fornecer fundamentos para aplicações da engenharia. Pode ser subdividida em 

Mecânica dos Corpos Rígidos, Mecânica dos Corpos Deformáveis e Mecânica dos 

Fluídos como mostra a figura a seguir (GASPAR, 2005, p.1; PRATAP; RUINA, 

2001). 

ÓÔÕÖ×Ø Ú – Subdivisões da mecânica. 
Fonte: GASPAR (2005, p.1) 

De acordo com Silva (2012), mecânica “[...] é a parte da Física que estuda os 

movimentos dos corpos e seu repouso”, sendo estes movimentos: uniforme e 

uniformemente variado, movimento circular, e lançamento vertical e oblíquo. Busca 

explicar suas ocorrências, analisando as forças que atuam sobre os corpos, sejam 

em movimento ou em repouso. Segundo Pratap e Ruina (2001), a estática estuda os 

objetos que não se movem ou apenas realizam pequenos movimentos, enquanto a 

dinâmica estuda objetos que realizam movimentos quando aplicado uma força sobre 

este, a seguir pode-se verificar os conceitos fundamentais da mecânica: 

a) espaço: este conceito é associado à noção de posição de um ponto material, 

ou seja, são as coordenadas deste ponto, que podem ser definidas a partir de 

três comprimentos, medidos a partir de certo ponto de referência, ou de 

origem, segundo três direções dadas;  

b) tempo: “para se definir um evento não é suficiente definir sua posição no 

espaço. O tempo ou instante em que o evento ocorre também deve ser dado” 

(GASPAR, 2005, p.2); 
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c) força: [...] é a causa que tende a produzir movimento ou a modificá-lo. A força 

é caracterizada pelo seu ponto de aplicação, sua intensidade, direção e 

sentido; uma força é representada por um vetor (GASPAR, 2005, p.2). 

3.1 MECÂNICA ESTÁTICA  

Para (GASPAR, 2005, p.1): 

A Estática se refere aos corpos em repouso e estuda as forças em 
equilíbrio, independentemente do movimento por elas produzido. Na 
Estática, os corpos analisados são considerados rígidos, 
consequentemente, os resultados obtidos independem das propriedades do 
material. 

“A mecânica estática trata do equilíbrio dos corpos, isto é, daqueles que estão 

em repouso ou em movimento, com velocidade constante [...]” (HIBBELER, 2005 

p.1). “É uma das partes da mecânica que estuda as forças e as condições 

necessárias para o seu equilíbrio” (Costa, 2005 p.5). Sendo esta força qualquer 

evento ou causa capaz de produzir ou modificar o estado de repouso ou de 

movimento de um corpo. 

As principais características de uma força são: 

a) ponto de aplicação; 

b) direção ou reta de ação; 

c) sentido; 

d) intensidade. 

O quilograma (Kg) é a unidade de medida de força e é representada 

graficamente por um segmento de reta orientado, chamado vetor. 

 
 FIGURA 4 – Representação de uma força. 
 Fonte: COSTA (2005, p.5). 
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“Duas ou mais forças constituem um sistema de forças, sendo que cada uma 

delas é chamada componente” (Costa, 2005 p.5). As forças ainda podem ser 

classificadas de acordo com o ponto em que se aplicam, por exemplo, se as forças 

têm um mesmo ponto de aplicação, ou encontram-se num mesmo ponto depois de 

prolongadas, recebem o nome de forças concorrentes. Se agirem na mesma reta de 

ação são denominadas forças coincidentes (Costa, 2005). 

a) Composição de forças coincidentes 

Todo sistema de forças coincidentes pode ser substituído por uma única 
força, chamada resultante, que produz o mesmo efeito das componentes. 
A resultante terá a mesma reta de ação das componentes, com intensidade 
e sentido igual à soma algébrica das componentes (Costa, 2005 p.5). 

b) Composição de forças concorrentes 

“Todo sistema de forças concorrentes pode ser substituído por uma única 

resultante que produz o mesmo efeito, se esta substituir aquelas” (Costa, 2005, 

p.10). 

3.1.1 Equipamentos de fixação  

Na fabricação de máquinas e equipamentos é comum à necessidade de se 

unir peças, sejam elementos estruturais ou partes moveis que compõem um 

sistema, para isso é preciso utilizar-se de dispositivos que permitam a união destas 

partes. Os elementos de fixação basicamente se dividem em permanentes e móveis, 

sendo que os permanentes são aquelas uniões onde o sistema de fixação não pode 

ser retirado, sem inutiliza-lo ou danificar a peça que esta sendo unida, um exemplo 

são as peças rebitadas ou soldas. Já a peças fixas por meio de fixação móvel 

possibilitam a montagem e desmontagem dos componentes sem danificar as peças, 

um exemplo clássico é a união por com parafusos porcas e arruelas. 

3.1.1.1 Parafusos 

Segundo Moro e Auras (2002, p.10), “[...] parafuso é um elemento de ligação 

formada por um corpo cilíndrico, sendo cabeça (há parafusos sem) e rosca (há 
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alguns com parte da haste sem rosca).” É utilizado para fixação de peças, máquinas 

ou equipamentos de forma não permanente, permitindo fácil montagem e 

desmontagem dos mesmos. Podem ser classificados em quatro grandes grupos; 

passante, não passantes, de pressão e prisioneiros sendo estes descritos e 

exemplificados a seguir: 

a) passante é utilizado para unir duas ou mais peças onde o mesmo passa por 

elas e é fixo através de uma porca na outra extremidade (MORO; AURAS, 

2002). 

 
FIGURA 5 – Exemplo de parafuso passante unindo duas peças.  
Fonte: MORO; AURAS (2002, p.10). 

b) não passante são utilizados para unir duas ou mais peças sendo que existe 

rosca na ultima peça a ser fixada, não sendo necessário o uso de porca para 

a fixação (MORO; AURAS, 2002). 

 
FIGURA 6 – Exemplo de parafuso não passante. 
Fonte: MORO; AURAS (2002, p.10). 

c) parafuso de pressão é utilizado para a fixação de buchas em eixos ou outras 

aplicações similares, a pressão e feita pela ponta do parafuso na peça ser 

fixada (MORO; AURAS, 2002). 

 

FIGURA 7 – Exemplo de parafuso de pressão.  
Fonte: MORO; AURAS (2002, p.10). 
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d) prisioneiros são frequentemente usados em aplicações que necessitam ser 

montados e desmontados com frequência, como tampas de máquinas ou 

proteções, consistem em um parafuso sem cabeça que possui rosca nas duas 

extremidades (MORO; AURAS, 2002). 

 

FIGURA 8 – Exemplo de parafusos prisioneiros.  
Fonte: MORO; AURAS (2002, p.11). 

Para SENAI - ES (1996), além dos tipos de parafusos classificados acima 

existem mais quatro modelos a serem citados; 

e) parafuso Allen 

O parafuso Allen é fabricado com aço de alta resistência à tração e 
submetido a um tratamento térmico após a conformação. Possui um furo 
hexagonal de aperto na cabeça, que é geralmente cilíndrica e recartilhada. 
Para o aperto, utilizasse uma chave especial: a chave Allen (SENAI - ES 
1996, p.10). 

ÓÔÕÖ×Ø 9 – Exemplo de parafuso Allen. 
Fonte: SENAI – ES (1996, p.10). 

f) parafuso de fundação farpado ou dentado é utilizado para prender máquinas 

e equipamentos em fundações de concreto ou alvenaria, são feitos de aço ou 

ferro, possui cabeça trapezoidal delgada e áspera para ser envolvida pelo 

concreto, e assegurar excelente fixação (SENAI - ES 1996).  
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 FIGURA 10 – Exemplo de parafuso de fundação farpado ou dentado. 
 Fonte: SENAI – ES (1996, p.11). 

g) parafuso auto-atarraxante “[...] tem rosca de passo largo em um corpo cônico 

e é fabricado em aço temperado. Pode ter ponta ou não e, às vezes, possui 

entalhes longitudinais com a função de cortar a rosca à maneira de uma 

tarraxa [...]”. Suas cabeças possuem formato redondo, em latão ou 

chanfradas podendo apresentar fendas simples ou em cruz (tipo Phillips). 

 
FIGURA 11 – Exemplo de parafuso auto-atarraxante. 
Fonte: SENAI – ES (1996, p.12). 

h) parafuso para pequenas montagens “[...] apresentam vários tipos de roscas e 

cabeças e são utilizados para metal, madeira e plásticos” (SENAI – ES, 1996, 

p.12). 

ÓÔÕÖ×Ø 12 – Exemplo de parafuso para pequenas montagens. 
Fonte: SENAI – ES (1996, p.12). 
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Devido a grande usabilidade e importância dentro da indústria e por se tratar 

de peças metálicas usadas para fixar uma infinidade de elementos de máquinas 

para especificar um parafuso e sua porca é preciso englobar “[...] os mesmos itens 

cobertos pelo projeto de um elemento de máquina, ou seja: material, tratamento 

térmico, dimensionamento, tolerâncias, afastamentos e acabamento” (SENAI - ES, 

1996, p.6). 

Ainda de acordo com o mesmo autor os parafusos são empregados na 

mecânica para unir e manter juntas componentes de máquinas, em geral formando 

conjuntos com porcas e arruelas. Podem ser fabricados em aço de baixo e médio 

teor de carbono, por meio de forjamento ou usinagem. Sendo que os forjados são 

opacos e os usinados brilhantes, as roscas podem ser usinadas ou laminadas. 

Aço de alta resistência à tração, aço-liga, aço inoxidável, latão e outros 
metais ou ligas não-ferrosas podem também ser usados na fabricação de 
parafusos. Em alguns casos, os parafusos são protegidos contra a corrosão 
por meio de galvanização ou cromagem (SENAI - ES, 1996, p.6). 

“Apos expor múltiplas e variadas aplicações dos parafusos, urge citar também 

algumas de suas características desvantajosas, em virtude das quais, em vários 

casos, devem-se tomar precauções especiais” (NIEMANN, 1971, p.161). 

Necessitando de dispositivos de segurança contra afrouxamento devido o fato de 

não se saber se durante o movimento o parafuso mantem o momento de aperto 

inicial. Outra desvantagem a se notar também é o desgaste prematuro dos filetes de 

rosca e em alguns casos a impossibilidade de centragem por meio dela. 

Para o dimensionamento adequado de um parafuso é preciso saber a carga 

real que ele terá que suportar e demais esforços que atuaram sobre ele. A classe de 

resistências deste elemento normalmente esta impressa na cabeça do parafuso é 

definida e normalizada de acordo com a norma NBR 8855 – Propriedades 

Mecânicas de Elementos de Fixação – Parafusos (apud). Esta resistência de prova é 

obtida através de testes reais com parafusos, onde se verifica a resistência máxima 

do parafuso, onde ele não recebe deformação permanente, o que significa que não 

sofre escoamento. Na tabela a seguir dispõem-se os valores das classes de 

parafusos (SENAI, 2010). 

Para o dimensionamento correto do elemento de fixação a ser implantado no 

projeto é preciso saber a tensão admissível do parafuso que se deseje colocar, 

assim deve-se utilizar a tabela a seguir para saber a classe de resistência do 
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parafuso assim sabendo a carga que atuara sobre o parafuso pode-se estipular um 

diâmetro mínimo para o parafuso como sugere a equação a seguir. 

Tabela 1 - Classe de resistência para parafusos. 

ÛÜÝÞÞß àß

resistência 
áÝâãÝ àß

Tamanhos 
ÛÝäåÝ àß

prova 
(mínima) 

[MPa] 

æßçÞèé àß

escoamento 
(mínima) 

[MPa] 

æßçÞèé àß

resistência 
(mínima) 

[MPa] 
êëì í5 – M36 225 24� 4�� 
êëî í1ï6 – M16 31� 34� 42� 
ðëî í5 – M24 38� 42� 52� 
îëî í16 – M36 6�� 66� 83� 
ñëî í1ï6 – M16 65� 72� 9�� 
òóëñ í5 – M36 83� 94� 1�4� 
òôëñ í1ï6 – M36 97� 11�� 122� 

¿¦©¨õ ZAIONS, 2008. 

σ=                                                                                                                  (1) 

Onde: 

σ = Tensão admissível [Mpa] 

F = Força aplicada [N] 

A = Área mínima do parafuso 

3.1.1.2 Porcas 

ö÷ øùúûü÷ ýþÿÿÿA são elementos de máquinas de fixação e estão sempre 

�������Ï�� � �� fuso ou parafuso. Seus tipos variam de acordo com as roscas (que 

correspondem a do parafuso)” (JÚNIOR, 2010, p.9). Tendo os mais diversos 

formatos dependendo da aplicação, os mais comuns são; porcas sextavadas, 

quadradas, recartilhadas e borboleta para apertos manuais, auto travante e 

de pressão. As porcas sextavadas também podem ter versões retentoradas e de 

filete deformado, bem como as "porcas de mama" para aplicações no topo de roscas 

onde se necessita dar um acabamento e proteger a extremidade da rosca (JUNIOR, 

2010). 

Moro e Auras (2002, p.15), define porca como “[...] uma peça de forma 

prismática ou cilíndrica com furo roscado através do qual se encaixa o parafuso”. 

Podendo ser fabricado em metal ou plástico dependendo do emprego, é utilizado em 
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conjunto com o parafuso para fixar componentes ou dispositivos que possuem 

furação passante.  A seguir apresenta-se um quadro com os modelos mais utilizados 

e suas determinadas aplicações (MORO; AURAS, 2002). 

ÓÔÕÖ×Ø 13 – Modelos de porcas mais utilizadas e suas aplicações. 
Fonte: MORO; AURAS (2002, p.15). 

3.1.1.3 Chumbadores 

 São elementos metálicos inseridos no concreto com a finalidade de fixar ou 

garantir ancoragem eficaz. Podem ser de diversas formas ou formatos, cada um 

com sua aplicação específica e característica de fixação, isto atendendo às 

disposições das normas NBR 10091 e NBR 14827 conforme sugere Secretaria dos 

Transportes (2006). Existem diversos tipos de chumbadores, dentre estes podem se 

destacar: 

a) chumbadores de espera: “são esperas convencionais posicionadas, com 

garantia de manutenção da posição,antes da concretagem da estrutura” 

(SECRETARIA DOS TRANSPORTES, 2006, p.3). 

b) chumbadores de adesão química: “são elementos de ancoragem 

normalmente chamados de inserts , metálicos, inseridos em estrutura 
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existente, cuja aderência no concreto é garantida por resinas químicas ou 

argamassas especiais” (SECRETARIA DOS TRANSPORTES, 2006, p.3). 

c) chumbadores de expansão: elementos metálicos pré-fabricados com 

dimensões variáveis, caracterizados por um parafuso provido de luva cônica 

na extremidade terminal que com a expansão radial imposta pela penetração 

do parafuso, resulta em uma pressão suficiente contra as paredes do furo 

assim garantindo atrito adequado para resistir aos esforços de arranque. 

Ïd �c����Ï��}� Ï} �}����� consiste em ferros passantes através de um furo 

que posteriormente são preenchidos com nata de cimento, com a 

extremidade oposta ao chumbador fixada a uma chapa ou dispositivo de 

ancoragem; este tipo é recomendado em peças estruturais de espessura 

pequena, ou moderada, quando não há disponibilidade para penetração 

adequada com chumbador químico, ou suspeita do concreto ter resistência 

inferior às necessidades da fixação e por fim quando os chumbadores de 

expansão não são indicados.

3ëòëô Equipamentos de transmissão 

Os elementos de transmissão são dispositivos que permitem transmitir 

rotação, torque e potência, permitem também alterar a velocidade entre eixos por 

meio de diferentes diâmetros sejam engrenagens ou polias. Com a transmissão por 

polias e correias é possível inverter o sentido de giro entre eixos apenas invertendo 

a correia entre uma polia e outra. Já as engrenagens são amplamente usadas para 

reduzir ou aumentar a velocidade obtendo o torque desejado para determinada 

aplicação. 

A transmissão por engrenagens é a principal ferramenta para ganho de força 

em movimentos mecânicos onde é necessário aplicar a torque para movimentar 

cargas. Para tanto, torna-se possível multiplicar a força de motores aplicando 

equipamentos de transmissão. Sua principal característica dá-se pelo grande torque 

que torna possível movimentar grandes cargas em baixas velocidades. 

De acordo com Melconian (2000, p.91), chama-se engrenagem a peça 

cilíndrica, cônica ou reta “[...] dotada de dentadura externa ou interna, cuja finalidade 
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é transmitir movimento sem deslizamento e potência, multiplicando os esforços com 

a finalidade de gerar trabalho”. Sendo denominadas de acordo com sua forma como 

engrenagens cilíndricas, engrenagens cônicas e cremalheiras. 

Para Júnior (2002, p.1),  

engrenagens são elementos rígidos utilizados na transmissão de 
movimentos rotativos entre eixos. Consistem basicamente de dois cilindros 
nos quais são fabricados dentes. A transmissão se dá através do contato 
entre os dentes.  

Segundo Moro e Auras (2002, p.52) engrenagens “são rodas com dentes 

padronizados que servem para transmitir movimento e força entre dois eixos. São 

usadas também para variar o número de rotações e o sentido da rotação de um eixo 

para o outro”. 

Por tratar-se de elementos rígidos, a transmissão deve seguir alguns 

aspectos para assegurar a funcionalidade do sistema. A principal característica a se 

notar é a diferença de velocidade entre os pontos em contato, não podendo haver 

desigualdade de velocidade, evitando que ocorra perda de contato ou travamento 

das engrenagens (JÚNIOR, 2002). Existem vários tipos de engrenagens para vários 

tipos de aplicações ou montagens, a seguir serão descritas as mais comuns: 

a) cilíndrica de dentes retos: 

Os dentes são paralelos entre si e paralelos ao eixo. São as engrenagens 
mais simples que existem e são muito utilizadas em máquinas para variação 
de rotação, transmitindo movimento entre eixos paralelos. A engrenagem 
com maior número de dentes é chamada coroa, enquanto a menor é 
chamada pinhão (MORO; AURAS, 2002, p.52). 

 

FIGURA 14 – Representação de uma engrenagem cilíndrica de dentes retos.  
Fonte: MORO; AURAS (2002, p.52). 

b) cilíndrica de dentes helicoidais: 

[...] este tipo de engrenagem possui dentes paralelos entre si, mas oblíquos 
em relação ao eixo. Podem transmitir movimento em eixos não paralelos. 
Os dentes helicoidais funcionam de forma mais suave, quando comparada 
aos dentes retos. Por isso, são utilizados em sistemas com maior 
velocidade, produzindo menos ruído (MORO; AURAS, 2002, p.53). 
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ÓÔÕÖ×Ø 15 – Representação de uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais.  
Fonte: MORO; AURAS (2002, p.53). 

�d engrenagens cônicas: 

“Tem a forma de tronco de cone e podem ter dentes retos ou helicoidais. 

Estas são a que transmitem movimento entre eixos concorrentes, isto é, que formam 

90° entre si” (MORO; AURAS, 2002, p.53). 

 
ÓÔÕÖ×Ø 16 – Representação de uma engrenagem cônica.  
Fonte: MORO; AURAS (2002, p.53). 

d) cremalheira: 

[...] é uma barra provida de dentes, destinada a engrenar uma roda dentada. 
Com esse sistema, pode-se transformar movimento de rotação em 
movimento retilíneo e vice-versa. Pode possuir também dentes helicoidais. 
Uma aplicação é o sistema de direção de automóveis (MORO; AURAS, 
2002, p.53). 

FIGURA 17 – Representação de uma cremalheira.  
Fonte: MORO; AURAS (2002, p.53). 
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e) rosca sem fim: 

“A rosca sem fim é utilizada quando se deseja redução no movimento entre 

eixos concorrentes. Os dentes da engrenagem que acopla a rosca sem fim é 

côncava, isto é, possui uma curvatura negativa nos dentes” Êí(�(� Í��Í�Ò 2��2Ò

p.54). 

ÓÔÕÖ×Ø 18 – Representação de uma rosca sem fim.  
Fonte: Moro; Auras, 2002, p.54. 

As engrenagens possuem características que são típicas de seu 

funcionamento, as quais tem como finalidade proporcionar movimentos radiais em 

torno de um eixo, o que possibilita grande torque em baixas rotações. Para poder 

confeccionar uma engrenagem é necessário conhecer algumas das principais 

características construtivas dadas por: 

Di = Diâmetro interno 

De = Diâmetro externo 

Dp = Diâmetro primitivo 

e = Espessura 

v = vão 

P = passo 

a = cabeça do dente (módulo) 

b = pé do dente 

h = altura do dente 

L = largura da engrenagem 

z = número de dentes 
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FIGURA 19 – Detalhe da engrenagem: dentes.  
Fonte: MORO; AURAS (2002, p.54). 

“Para engrenagens cilíndricas com dentes helicoidais, deve-se acrescentar a 

característica do ângulo da hélice (α ou β). Possui ainda um passo normal (Pn) e um 

circular (Pc)” (MORO; AURAS, 2002, p.54). 

 
ÓÔÕÖ×Ø 20 – Representação das dimensões da engrenagem cilíndrica com dentes helicoidais.  
Fonte: MORO; AURAS (2002, p.54). 

Engrenagens cônicas possuem as seguintes características: 

ae = ângulo externo 

ap = ângulo primitivo 

ai = ângulo interno 

ac = ângulo do cone complementar 

l = largura do dente 
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ÓÔÕÖ×Ø 21 – Representação das dimensões da engrenagem cônica. 
Fonte: MORO; AURAS (2002, p.55). 

Engrenagens helicoidais para roscas sem fim possuem as seguintes 

características: 

ach = ângulo de chanfro 

rc = raio da superfície côncava 

ÓÔÕÖ×Ø 22 – Representação das dimensões da engrenagem helicoidal.  
Fonte: Moro; Auras, 2002, p.55. 

Como visto anteriormente, as engrenagens constituem um importante 

elemento de transmissão de movimento, podendo através de uma associação de 

engrenagens variar velocidade, para se obter mais ou menos torque. Dispondo de 

vários tipos para diversas aplicações, estando presentes em caixas de reduções, em 

conjuntos de engrenagens, dentro de máquinas, em planetárias e comandos finais 

de máquinas pesadas, podendo ainda através da cremalheira, transformar 

movimento giratório em longitudinal (SENAI-ES, 1996). 

 Í~}��� Ï� ����Ï} �����Ñ�Ï�Ï} da transmissão por engrenagens dentro da 

indústria, em algumas aplicações o uso da transmissão por polias e correias tem 

maior viabilidade, devido a algumas vantagens que o sistema traz, como segurança 

contra choques, vibrações e sobrecarga isto devido à característica da correia ser 
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flexível possibilitando que quando excedido a força de atrito ocorra deslizamento não 

danificando o sistema motor. Outro ponto a ser notado é a economia, pois levando 

em consideração que as correias produzidas em serie não possuem custo elevado, 

não necessitam de lubrificação e apresentam fácil manutenção (BRITO, 2010). 

De acordo com Filho (2009, p.3) a transmissão por polias e correias é “[...] 

essencialmente por atrito e este é resultante de uma compressão inicial entre a 

correia e a polia, através de uma carga inicial quando estacionária”. Entretanto esta 

tensão inicial aplicada com o sistema estático se modifica quando a transmissão 

esta em movimento, pois assim que a polia motriz aciona o sistema um lado da 

correia traciona e o outro consequentemente folga (BRITO, 2010). 

ÓÔÕÖ×Ø 23 – Transmissão por correias.  
Fonte: FILHO (2009, p.5). 

Para Losekann (2004, p.23), as polias estão presentes nas chamadas 

máquinas de elevação e transporte. “Os motores elétricos, em geral, têm uma 

frequência de rotação fixa. No entanto, muitas vezes, as máquinas que são 

acionadas por eles [...]” necessitam de frequências de rotação diferentes. Para que 

isto ocorra são utilizados acoplamentos por meio de engrenagens ou polias 

condutoras e conduzidas.  

As correias são largamente utilizadas nas indústrias de máquinas 
operatrizes (M.Opt) e automotiva; são encontradas em diversos 
equipamentos, desde pequenos aparelhos eletrônicos até equipamentos 
industriais de grande porte �FILHO, 2009, p.1). 

P�Ï}� �}� }�������Ï�� Ï} Ï��}���� Ð����� } Ð������Ï�� Ï} Ï��}���� ���}�����

tendo aplicações distintas para cada modelo, dependendo da carga, das condições 

de trabalho e da velocidade em que irão trabalhar. As correias podem ser planas, 

trapezoidais ou dentadas como descriminadas e exemplificada a seguir:  

a) correias planas:  

São utilizadas tanto para eixos paralelos e reversos, construções simples, 
funcionamento silencioso e capacidade de absorver choques, transmissão 
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relativamente grande. Potência até 2200 CV, i até 5 e rendimento entre 95 a 
98% (SILVA, 200?, p.9). 

ÓÔÕÖ×Ø 24 – Correia plana.  
Fonte: BRITO (2010, p.8). 

b) correias trapezoidais ou em “V”: “é inteiriça (sem-fim) fabricada com secção 

transversal em forma de trapézio. É feita de borracha revestida por lona e é 

formada no seu interior por cordonéis vulcanizados para absorver as forças” 

(BRITO, 2010, p.10). 

 

FIGURA 25 – Correia trapezoidal.  
Fonte: BRITO (2010, p.10). 

c) correias dentadas ou sincronizadas: em conjunto com a polia dentada 

correspondente permitem uma transmissão de força sem deslizamento, 

possui em seu interior vários cordonéis helicoidais de aço ou de fibra de vidro 

que suportam a carga e evitam o alongamento. A força se transmite através 

dos dentes e pode chegar a 400N/cm2.  

Os dentes podem ser trapezoidais ou semicirculares e em geral são feitos 

com módulos 6 ou 10 e de acordo com (BRITO, 2010, p.11), apresentam as 

seguintes características:   

• Não alonga; 

• Não escorrega; 

• Não necessita de força de pré-tensão; 

• Transmite potencia a uma razão de velocidade constante; 
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• Trabalha numa ampla gama de velocidades; 

• Eficiência entre 97% a 99%; 

• Não necessita lubrificação; 

• Funcionamento mais silencioso que as correntes; 

• Necessita de polias adequadas. 

• O dimensionamento e o processo de seleção são similares ao das correias 

trapezoidais. 

 

FIGURA 26 – Correia dentada.  
Fonte: BRITO (2010, p.9). 

As polias são peças cilíndricas, movimentadas pela rotação do eixo do motor 

e pelas correias, sendo que os tipos de perfis das polias são determinados pela 

forma da superfície ou perfil da correia. Elas podem apresentar diversas formas 

construtivas, dependendo do diâmetro que possui podem ser constituídas de uma 

coroa ou face que é ligada a um cubo de roda mediante disco ou braços 

(LOSEKANN, 2004). 

ÓÔÕÖ×Ø 27 – Representação de polia de braço e disco.  
Fonte: Telecurso 2000 (2012, p.2). 

 Geralmente as polias são fabricadas com ferro fundido, aços, ligas leves e 

materiais sintéticos, quanto à superfície podem ser planas, trapezoidais ou 
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dependendo do perfil da correia podem variar, como por exemplo, a correia 

sincronizada que apresenta uma polia dentada para seu acionamento. As polias 

planas apresentam dois formatos de superfície plana ou abaulada. “A polia plana 

conserva melhor a correia enquanto que a polia abaulada guia melhor” (LOSEKANN, 

2004, p.24). 

 

FIGURA 28 – Representação de polia plana e abaulada.  
Fonte: LOSEKANN (2004, p.24). 
 

 
FIGURA 29 – Tipos de polias. 
Fonte: LOSEKANN (2004, p.25) 
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3.1.3 Aços estruturais 

Os aços estruturais são amplamente utilizados dentro da indústria, na 

fabricação ou ampliação de máquinas e equipamentos, (FENILI, 2009, p.15) define 

aços com sendo “[...] todos os aços que, devido à sua resistência, ductibilidade, e 

outras propriedades, são adequados para uso em elementos que suportam cargas”. 

São em geral aços conformados na forma de perfis, cantoneiras ou chapas, que são 

produzidos obedecendo a certas especificações, envolvendo requisitos químicos e 

propriedades mecânicas que são utilizados na construção de pontes, edifícios, 

tanques de estocagem, navios e outras estruturas de máquinas e equipamentos. 

Ainda de acordo com FENILI (2009, p.15): 

os principais requisitos para os aços destinados à aplicação estrutural são: 
elevada tensão de escoamento, elevada tenacidade, boa soldabilidade, 
homogeneidade microestrutural, susceptibilidade de corte por chama sem 
endurecimento e boa trabalhabilidade em operações tais como corte 
furação e dobra, sem que se originem fissuras ou outros defeitos. 

Os aços estruturais podem ser classificados em três grupos principais, 

conforme a tensão de escoamento mínima especificada na tabela a seguir: 

Tabela 2 – Classificação dos aços estruturais 

T	
È L	�	� Æ ��ÈÅ���È ���	�È ��
Å� 
�¤¦ ¢£´Á¦©¦ §¨ média resistência °»¼ £ ·¼» 
�¤¦ §¨ £ £ ´¨«¡«�©¢¡£ ¨ Á£¡¸£  ¡º£ ·»� £ ��¼ 
�¤¦«  ¡º£§¦« ´££§¦« ¨´¬¡¢£¬¨©¨ ±�� £ ²�� 

¿¦©¨õ ¿���F� �·��»À ��°±� 

Segundo Gaspar (2005, p.20) “as estruturas são classificadas em função do 

número de reações de apoio ou vínculos que possuem. Cada reação constitui uma 

incógnita a ser determinada.” Sendo três equações fundamentais fornecidas pela 

Estática: 

 

$Fx = 0                                                                                                              (2) 

∑Fy = 0                                                                                                              (3) 

∑MA = 0                                                                                                             (4) 
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a) estruturas hipostáticas 

“Estruturas hipostáticas são aquelas cujo número de reações de apoio ou 

vínculos é inferior ao número de equações fornecidas pelas condições de equilíbrio 

da Estática” (GASPAR, 2005, p.20). 

 

FIGURA 30 - Esta estrutura não possui restrição a movimentos horizontais. 
Fonte: GASPAR (2005, p.20). 

b) estruturas isostáticas 

“Estruturas isostáticas são aquelas cujo número de reações de apoio ou 

vínculos é igual ao número de equações fornecidas pelas condições de equilíbrio da 

Estática” (GASPAR, 2005, p.20). 

 
FIGURA 31 - Esta estrutura está fixa; suas incógnitas podem ser resolvidas somente pelas 
equações fundamentais da Estática. 
Fonte: GASPAR (2005, p.20). 

c) estruturas hiperestáticas 

São aquelas cujo número de reações de apoio ou vínculos é maior que 

número de equações fornecidas pelas condições de equilíbrio da Estática. 

As incógnitas são quatro: RA, RB, HA e MA. As equações fundamentais da 
Estática não são suficientes para resolver as equações de equilíbrio. São 
necessárias outras condições relativas ao comportamento da estrutura, 
como, p. ex., a sua deformabilidade para determinar todas as incógnitas 
(GASPAR, 2005, p.20). 
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ÓÔÕÖ×Ø 32 – Estrutura hiperestática. 
Fonte: GASPAR (2005, p.20). 

3.1.4 Dimensionamento estrutural 

Para o dimensionamento adequado de uma estrutura de uma máquina e 

preciso saber os esforços a que esta será submetida e assim realizar os cálculos 

específicos para saber se a estrutura é adequada ou não, ou ainda se necessita ser 

redimensionada. Estes cálculos além de servirem para a verificação da 

conformidade do material selecionado também possibilitam deixar o projetista ciente 

das reações que a estrutura sofrera quando solicitada. Dentre os esforços que 

podem atuar em uma estrutura ou sistema pode-se destacar a flexão, tração e 

compressão, cisalhamento e torção (BENTO, 2003).  

 

a) Flexão 

 

Denomina-se flexão o esforço responsável por provocar ou tender a curvatura 

de uma estrutura ou peças este esforço é chamado de momento fletor que pode em 

alguns casos ser acompanhado de um esforço cortante e uma força normal. É o tipo 

mais comum de solicitação produzida em componentes de máquinas, estando 

presente em diversas configurações de estruturas que dependem dos tipos de 

apoios e os respectivos pontos de aplicação da carga (BENTO, 2003). 

                                                                                                                       (5) 

Onde: W= modulo de flexão 

I = Momento de inércia 

y= Distância da linha neutra à fibra mais distante 
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O módulo de flexão W só depende da geometria da secção transversal da 

viga Substituindo esta relação na equação temos:  

                                                                                                                 (6) 

Onde: Mmax é o momento fletor máximo. 

 

Para que uma viga trabalhe em segurança, é necessário que a tensão 

admissível estipulada para o projeto seja igual ou maior que a tensão máxima de 

flexão: 

                                                                                                            (7) 

Então 

                                                                                                             (8) 

 

b) Tração e compressão 

 

Pode-se entender que uma peça esta sendo submetida a esforços de tração 

ou compressão quando estiver agindo sobre esta uma força na mesma direção do 

eixo da peça. Assim quando uma carga esta sendo dirigida para fora da peça esta 

sendo tracionada e quando a carga esta sendo dirigida para dentro da peça esta 

sofrendo compressão (BENTO, 2003). 

No dimensionamento de componentes com estas características, a tensão 

máxima (σmáx) deve ser considerada de forma que não ultrapasse o limite de 

resistência do material (σE ou σR). A relação entre a tensão máxima (σmáx) e a 

tensão média (σmed) é definida por: 

 

max t med σ = K σ                                                                                                 (9) 

 

�d Cisalhamento 

 

Um corpo sofre ação de cisalhamento quando é submetido a um 

carregamento P que atua na direção transversal ao seu eixo. Esta ação de cargas 

transversais provoca o aparecimento de forças internas denominadas esforço 

cortante. “A tensão de cisalhamento τ (tau) é obtida através da razão entre a força 

cortante F e a área de seção transversal (área de corte) AC” (BENTO, 2003, p.52). A 
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tensão de cisalhamento geralmente ocorre em parafusos, pinos e rebites que 

realizam a ligação de várias partes de máquinas e estruturas (BENTO, 2003). 

O cisalhamento pode ser definido pela equação: 

                                                                                                           (10) 

Onde: 

τ = tensão de cisalhamento 

F = força cortante 

A = área 

 

d) Torção 

 

Torção é o comportamento das peças ou elementos quando submetidos a um 

momento de torção (ou torque), isto em relação ao seu eixo longitudinal, o qual 

produz ou tende a produzir rotação ou “Torção” na peça. A peça submetida à torção 

ou torque tende a resistir produzindo um momento interno igual e oposto ao aplicado 

externamente isto para gerar um equilíbrio. “A região da peça que fica localizada 

entre estes dois planos está submetida à Torção. O Torque aplicado ou transmitido 

sempre produz rotação, “deformando” o eixo por torção e consequentemente 

produzindo “tensões” no material” (BENTO, 2003, p.57). Para eixos de seção 

circular, a tensão de torção pode ser expressa pelas seguintes equações: 

Para eixos se seção transversal cheia: 

                                                                                                                    (11) 

 

Para eixos se seção transversal vazada: 

                                                                                                            (12) 

Onde: 

T: torque [n.mm] 

d: diâmetro cheio [mm] 

de: diâmetro externo [mm] 

di: diâmetro interno [mm] 
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3.1.4.1 Eixo Árvore 

O eixo árvore consiste em um elemento rotativo ou estacionário, comumente 

de seção circular, que permitem montar sobre si engrenagens, rolamentos, volantes, 

manivelas e uma infinidade de elementos com intuito de transmissão de potencia ou 

simplesmente para proporcionar movimentos de articulação de sistemas (ALMEIDA, 

2012). 

Podem ser fabricados dos mais diversos materiais dependendo de sua 

aplicação e solicitação os materiais mais utilizados na sua fabricação são (DIN 1611 

e DIN17210):  

a) aços-carbono: ABNT 1025 (St42,11) – 1035 (St50,11)  

              ABNT 1045 (St60,11) – 1060 (St70,11)  

 

b) aço-liga: ABNT 4120 (20 Mn Cr
4
) – 4130 (25 Mo Cr

4
) – 6150 (50 Cr V

4
) 

3.1.5 Elementos de apoio 

Os rolamentos são o principal elemento responsável para rotacionar eixos 

através de esferas ou roletes que por sua vez deslizam sobre pistas proporcionando 

movimentos circulares com baixo atrito. Este equipamento é produzido para diversas 

cargas e aplicado em vários equipamentos onde se torna indispensável o movimento 

circular de eixos. 

Os rolamentos consistem em dois aros ou anéis concêntricos, um dos quais 
vai na sede do suporte e outro cravado no eixo; entre os dois aros vão 
esferas ou roletes, que eliminam o atrito por deslizamento para convertê-lo 
em uma rotação (PUGLIESI, BINI, RABELLO, 2007, p.97). 

P��� ��} }���� }�Ð}��� �� ��Ñ}�}� ~}����}��� ��� �� Ï}��Ï�� Ï���������

entre si os rolamentos possuem armaduras, portas esferas ou porta roletes que são 

dispositivos que contem a quantidade necessária de alojamentos para cada 

rolamento (PUGLIESI, BINI, RABELLO, 2007). “Os aros e as esferas são de ligas de 

aço; os porta-esferas e porta-roletes são de chapa de aço, latão, fundição ou 

plástico” (PUGLIESI, BINI, RABELLO, 2007, p.97). 
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FIGURA 33 – Nomenclatura das partes do rolamento. 
Fonte: SHIGLEY, MISCHKE, BUDYNAS (2005, p.537). 

Shigley, Mischke, Budynas (2005, p.536) definem o rolamento como mancais 

de rolamento sendo esta apenas uma definição diferente para o mesmo dispositivo. 

Tendo as devidas características de fabricação para receber cargas radiais, cargas 

de empuxo (axiais) ou ainda uma combinação desses dois gêneros de cargas. Os 

especialistas em mancais ou projetistas de máquinas e equipamentos devem “[...] 

levar em conta assuntos como carregamento de fadiga, fricção, calor, resistência à 

corrosão, problemas cinemáticos, propriedades do material, lubrificação, tolerâncias 

de usinagem”. 

Os rolamentos geralmente são normalizados de acordo com o diâmetro 

interno (diâmetro do eixo). “[...] Para cada diâmetro são definidas séries com base 

nas cargas a serem aplicadas (leves, médias ou pesadas). São classificados em: 

radiais, axiais ou mistos” (MORO; AURAS, 2002, p.32).  

De acordo com Silva (200?) “o tipo de elemento rolamento a ser usado 

depende da magnitude e do tipo de carga a serem transmitidas. Os diversos tipos de 

mancais de rolamentos podem ser classificados em função de diferentes fatores [...]” 

como tipo de elemento rolante, direção principal de esforço transmitido, capacidade 

e compensação de desalinhamentos como pode ser visto nas figuras a seguir.  
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ÓÔÕÖ×Ø 34 – Tipos de elemento rolante (esferas, rolos ou agulhas). 
Fonte: SILVA (200?, p.39). 

 
FIGURA 35- Direção principal de esforço transmitido (radial ou axial) 
Fonte: Silva (200?, p.40). 

 
FIGURA 36 – Capacidade e compensação de desalinhamentos (auto compensadores ou 
rígidos). 
Fonte: Silva (200?, p.40). 

Tipos e características dos principais rolamentos segundo catálogo de 

rolamentos NSK (200?). 

a) Rolamentos Fixos de Uma Carreira de Esferas 

Os rolamentos fixos de uma carreira de esferas são os mais utilizados, 
devido sua capacidade de atender um extenso campo de aplicações. O 
canal da pista no anel interno e no anel externo apresentam um perfil lateral 
em arco, com raio ligeiramente maior que o raio das esferas. Além da carga 
radial, permite o apoio da carga axial em ambos os sentidos (NSK, 20? 
p.A10). 
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ÓÔÕÖ×Ø 37 – Rolamento fixo de carreira de esfera. 
Fonte: NSK (200?, p. A-10). 

b) Rolamentos Autocompensadores de Esferas 

É utilizado em aplicações onde existem erros de alinhamento devido a desvio 

na usinagem do eixo e alojamento ou em instalações com deficiências de 

alinhamento. Este rolamento possui em seu anel interno duas pistas e a pista do 

anel externo é esférica. “O centro do raio que forma esta superfície esférica é 

coincidente ao centro do rolamento, consequentemente, o anel interno, as esferas e 

a gaiola inclinam-se livremente em relação ao anel externo” (NSK, 200?, p.A11). 

 
FIGURA 38 – Rolamento autocompensador de esferas. 
Fonte: NSK (200?, p. A-11). 

c) Rolamentos de Uma Carreira de Esferas de Contato Angular 

Este tipo de rolamento é indicado para cargas radiais e carga axial em um 

único sentido. “A esfera e os anéis interno e externo formam ângulos de contato de 

15°, 25°, 30° ou 40°. Quanto maior o ângulo de contato maior será a capacidade de 

carga axial, e quanto menor o ângulo de contato melhor será para altas rotações” 

(NSK, 200?, p.A10). Normalmente são montados em duas peças contrapostas 

utilizadas para ajuste da folga. 

 

ÓÔÕÖ×Ø 39 – rolamento de uma carreira de esferas de contato angular. 
Fonte: NSK (200?, p. A-10). 
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d) Rolamentos Axiais de Esferas de Escora Dupla 

Os rolamentos axiais de esferas são constituídos por anéis em configuração 

de arruelas com canal e gaiolas com as esferas embutidas. O anel a ser 

instalado no eixo é denominado de anel interno e o anel a ser instalado no 

alojamento é denominado de anel externo (NSK, 200?, p.A13). 

 
FIGURA 40 – rolamento axial de esferas de escora dupla. 
Fonte: NSK (200?, p. A-13). 

e) Rolamentos de Rolos Cilíndricos 

São rolamentos de construção simples onde os rolos de forma cilíndrica estão 

em contato linear com a pista. “Possuem uma grande capacidade de carga, 

principalmente, apoiando a carga radial. Como o atrito entre os corpos rolantes e o 

rebordo do anel é reduzido, são adequados para altas rotações” (NSK, 200?, p.A11). 

 
FIGURA 41 – rolamento de rolo cilíndrico. 
Fonte: NSK (200?, p. A-11). 

f) Rolamentos Autocompensadores de Rolos 

“Rolamentos formados pelo anel interno com duas pistas, anel externo com 

pista esférica e os rolos com a superfície de rolagem esférica” (NSK, 200?, p.A12). 

Permite o auto-alinhamento devido ao centro da pista esférica do anel externo ser 

coincidente ao centro do rolamento. Ajustando automaticamente quando houver 

erros de alinhamento em eixos e alojamentos ou flexão do eixo. 

 
ÓÔÕÖ×Ø 42 – rolamento autocompensadores de rolos. 
Fonte: NSK (200?, p. A-12). 
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g) Rolamentos de Rolos Cônicos 

“Os rolos cônicos trapezoidais inseridos como corpos rolantes são guiados 

pelo rebordo maior do anel interno. De grande capacidade de carga permitem o 

apoio da carga radial e num único sentido a carga axial” (NSK, 200?, p.A12). Em 

geral são montados em duas peças do rolamento contrapostas em função do ajuste 

do espaçamento entre os anéis internos ou entre os anéis externos na direção axial. 

Podem ser montados separadamente o anel interno (cone) e o anel externo (capa), 

pois são independentes. 

 
ÓÔÕÖ×Ø 43 – rolamento de rolo cônico. 
Fonte: NSK (200?, p. A-12). 

h) Rolamentos de Rolos Agulha 

“Nos rolamentos de rolos agulha são inseridos um grande número de rolos 

finos e alongados com comprimento de 3 a 10 vezes o diâmetro” (NSK, 200?, p.A12) 

Podem apresentar-se de vários tipos os de anel externo estampado em chapa de 

aço especial, os sólidos de anéis usinados, as gaiolas com os rolos e sem anéis, os 

rolos comando, etc. 

 
ÓÔÕÖ×Ø 44 – rolamento de rolo agulha. 
Fonte: NSK (200?, p. A-12). 

i) Rolamentos Axiais Autocompensadores de Rolos 

“Rolamentos axiais em que os rolos trapezoidais são dispostos obliquamente 

na superfície de rolagem. O rolamento possui auto-alinhamento em virtude da pista 

do anel externo ser esférica” (NSK, 200?, p.A13)  Possui capacidade de carga axial 

elevada e quando sob carga axial permite cargas radiais moderadas.  

 
ÓÔÕÖ×Ø 45 – rolamento axial autocompensador de rolos. 
Fonte: NSK (200?, p. A-13). 
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As Guias lineares são tão importantes quanto os rolamentos estando 

presentes em uma infinidade de máquinas e equipamentos, por possuírem 

características bastante particulares para o movimento de cargas linearmente. 

Consistem em uma superfície, com ranhuras, barras prismáticas ou cilíndricas que 

possibilitam dar estabilidade e direção ao deslocamento, permitindo um 

posicionamento preciso de alguma parte ou peça de uma máquina. O acionamento é 

executado por outra parte do mecanismo chamada de bloco, um conjunto de guia 

linear pode ser composto de um ou mais blocos isto dependendo do comprimento da 

guia e ou tamanho e carga do componente que se tem a necessidade de 

movimentar (BENISA, 2012; H����
®, 2011). 

3ï2 MECÂNICA DINÂMICA 

A dinâmica “[...] pode ser caracterizada como a parte da mecânica dos corpos 

rígidos dedicada ao estudo do movimento de corpos sob a ação de forças, ou seja, 

movimentos acelerados dos corpos” (RODRIGUES, 200?, p.6). Fundamentada 

também por Hibbeler (2005, p.81) através das três leis fundamentais da dinâmica, 

formuladas por Newton em 1687 descritas a seguir: 

· Um ponto material permanecera em repouso ou em movimento retilíneo 

com velocidade constante, se nenhuma força agir sobre ele. 

· Um ponto material submetido a uma força F experimenta uma 

aceleração a de mesma direção e sentido de F, com modulo 

proporcional á intensidade F da força. 

· As forças mútuas de ação e reação entre dois pontos materiais têm a 

mesma intensidade, a mesma reta de ação e sentidos opostos. 

“A dinâmica analisa as relações entres as forças (causa) e o movimento 

(efeito)” e é considerada mais complexa que a estática, pois nela são consideradas 

as forças aplicadas a um corpo e o seu movimento, muitas aplicações exigem o 

emprego de calculo diferencial e integral não bastando apenas álgebra e 

trigonometria como na estática (HIBBELER, 2005, p.1). 
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3.2.1 Motor  

“O motor de indução trifásico é o tipo mais utilizado, tanto na indústria como 

no ambiente doméstico, devido à maioria dos sistemas atuais de distribuição de 

energia ser trifásicos de corrente alternada” (ULIANA, 2011, p.11). Pode se destacar 

dois tipos básicos de motor de indução: monofásicos e os trifásicos sendo esses 

com aplicações bem distintas.  

Seu principio de funcionamento é relativamente simples aplica-se uma 

corrente elétrica nas bobinas do estator que estão defasadas 120°, cria-se um 

campo magnético, que ao atravessar o rotor provoca variação do fluxo nos 

condutores do rotor, gerando uma força eletromotriz. Como os condutores do rotor 

estão em um circuito fechado tem-se uma corrente induzida. “Estas correntes 

induzidas, de acordo com a lei de Lenz, têm um sentido tal que, pelas suas ações 

magnéticas, tende a opor-se à causa que lhes deu origem” (FRANCISCO, 2006, 

p.4). 

FIGURA 46 – Forma resumida do princípio de funcionamento do motor de indução trifásico. 
Fonte: FRANCISCO (2006, p.4). 

Segundo Provenza (1996, p.3) motor é a “máquina destinada a converter 

qualquer forma de energia (térmica, elétrica, hidráulica, etc.) em energia mecânica”. 
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No caso dos motores de combustão interna, há transformação de energia térmica 

(queima de combustível) em energia mecânica. A potencia de um motor pode ser 

apresentada em HORSE POWER (HP), CAVALO VAPOR (CV ou PS) ou ainda 

BRAKE HORSE POWER (BHP) e tem como expressão: 

P=
ç                                                                                (13) 

“Motores de Indução Trifásicos (MIT) são usados em muitos setores 

industriais nos quais a conversão de energia elétrica em mecânica motriz se faz 

necessária” (GOEDTEL; SILVA; SERNI, 2006, p.364). A grande aplicação deste 

motor na indústria deve-se principalmente as suas características construtivas 

atendendo diversas aplicações e tendo ampla adaptação em diferentes situações de 

carga e operação econômica. 

3.2.2 Servo motor 

Outro tipo de motor amplamente utilizado dentro da indústria em máquinas-

ferramenta, sistemas de posicionamento e linhas de transporte entre outras 

aplicações onde se tem a necessidade de controle de rotação, torque constante e 

precisão de posicionamento é o servo motor (SENAI, 200?). B������}��} � ���

máquina síncrona composta por uma parte fixa (o estator) e outra móvel (o rotor) 

semelhante ao um motor convencional, o estator é bobinado como em um motor 

elétrico normal, utiliza alimentação trifásica, porém, por possuir uma bobinagem 

especial para proporcionar alta dinâmica ao sistema não pode ser ligado diretamente 

à rede. “O rotor é composto por ímãs permanentes dispostos linearmente sobre o 

mesmo e com um gerador de sinais chamado “RESOLVER” instalado para fornecer 

sinais de velocidade e posição” (OTTOBONI, 2002, p.8). 

�}���do Adams (2012), todo motor projetado para ser um servo motor 

deve apresentar as seguintes características: possibilidade de operar em escalas de 

velocidade sem aquecer, reter torque para segurar uma carga em posição e também 

ter habilidade para operar em baixas velocidades por um grande período sem que 

aqueça. Ainda segundo o mesmo autor podem ser servo motores de corrente 

alternada ou servo motores de corrente continua, sendo aplicações distintas para 
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cada tipo. O servo motor apresenta vantagens quanto a sua precisão torque 

velocidades e garantia de movimento continuo podendo ser aplicados em máquinas 

CNC, carrinho de controle remoto, robótica dentre outras aplicações. 

3.2.3 Redutores  

Redutor de Velocidade são máquinas usadas para se obterem grande 

redução de transmissões, sem a necessidade de usar engrenagens de grandes 

diâmetros ou engrenagens motoras com poucos dentes. Os redutores podem ser 

fabricados com engrenagens paralelas, cônicas e com cora e rosca sem-fim cada 

um sendo designado ou indicado para um determinado tipo de aplicação devido ao 

torque ou velocidade que desenvolvem (BIGATON, 2012). 

A seguir tem-se um exemplo de um redutor com engrenagens paralelas (dois 

pares de engrenagens). 

 
FIGURA 47 – Redutor com engrenagens paralelas (dois pares de engrenagens). 
Fonte: BIGATON (2012, p1). 

Nem sempre as unidades geradoras (motores elétricos) podem ser 
acopladas diretamente em determinados dispositivos, algumas situações 
podem ser mencionadas como bombas, ventiladores entre outras, porem a 
grande maioria dos processos existe a necessidade de se modificar 
algumas características como velocidade, rotação ou torque. Para esta 
finalidade os redutores foram desenvolvidos (Andrade, 2012 p.2). 
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“O redutor é um acoplamento de engrenagens ou polias destinada a aumentar 

a ‘força’ do motor” (LIMA, 2003, p.5). Em algumas aplicações é utilizado para 

aumentar a velocidade diminuindo o torque, essas possibilidades de alteração de 

força torque e velocidade são conseguidas através de um conjunto ou relação de 

engrenagens que formam o redutor. No caso do acoplamento por polias as duas 

giram no mesmo sentido no caso do acoplamento por engrenagens há inversão de 

movimento, assim se a motriz gira no sentido horário a movida gira no sentido anti-

horário (LIMA, 2003). 

Segundo Andrade (2012, p.3): 
um redutor consiste num conjunto de eixos com engrenagens cilíndricas de 
dentes retos, helicoidais, cônicas ou somente com uma coroa com parafuso 
sem fim, que tem como função reduzir a velocidade de rotação do sistema 
de acionamento do equipamento. Consequentemente com a redução da 
velocidade tem-se um aumento significativo no torque transmitido.

FIGURA 48 - Exemplos de redutores de velocidade acoplados com motor.  
Fonte: BIGATON (2012, p.1). 

3.2.4 Bomba de vácuo 

As bombas de vácuo são bastante difundidas dentro da indústria para a 

manipulação e transporte de objetos de um local para outro, este método é utilizado 

principalmente em aplicações onde não se pode ter contato direto com o objeto a ser 

manipulado, isto devido fragilidade, precisão, condições de trabalho e acabamento 

do produto. A bomba de vácuo cria uma diferença de pressão dentro da tubulação e 

câmara de vácuo isto em relação ao coletor de aspiração da bomba resultando em 

um desequilíbrio de pressões no sistema. “Esta diferença de pressão promove um 
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fluxo de gás contido no sistema, no sentido de evacuar a quantidade de gás 

proporcional a esta diferença criada pela bomba” (PAIVA, 2010, p.10). 

Í� ������ Ï} ����� podem ser classificadas em bombas com deslocamento 

de gás que retiram os gases do sistema expelindo-os para a atmosfera e bombas de 

fixação que retêm os gases dentro da própria bomba. As bombas de deslocamento 

ainda podem ser subdivida em bombas rotatórias que trabalham a partir da 

atmosfera e bombas roots e de vapor que trabalham a pressões subatmosféricas e 

que requerem a ligação a uma bomba de vácuo primário para remover os gases 

para a atmosfera (MOUTINHO, SILVA, CUNHA, 1980). 

                                                                                                                        (14) 

Onde: 

p: Diferença de pressão (Pa) 

F: Força resultante da atmosfera externa (N) 

A: Área de contato submetida à diferença de pressão (m2) 

áÝâãÝ àß �äßÞÞèé àß �� !é Né"ßç ÜÝ#!äÝ 

Atmosfera – 1 mbar Baixo vácuo / Low vacuum 

1 mbar - %& mbar Médio vácuo / Medium vacuum 

%& mbar - %& mbar Alto vácuo / High vacuum (HV) 

Abaixo de %& mbar 
�Ñ���-alto vácuo / Ultra-high vacuum 

(UHV) 
ÃÄÅÆÇÈ 2 – Faixas de pressão de vácuo. 
Fonte: Paiva (2010, p.21). 
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4.0 METODOLOGIA 

A Metodologia é a aplicação do método através de dispositivos e técnicas 

com intuito de responder ou chegar a conclusões concretas de um determinado 

assunto. Na metodologia devem-se seguir passos e detalhar etapas a serem 

seguidas para a realização de um estudo, projeto ou sistemas de trabalho. Pode-se 

considerar que dentro de um trabalho acadêmico, o método é o que se vai fazer e a 

metodologia é como será feito, os métodos e técnicas que serão utilizadas para se 

alcançar o objetivo. 

4.1 VERIFICAÇAO DE COMO O SISTEMA FUNCIONA ATUALMENTE 

Esta verificação e coleta de dados de como o sistema funciona atualmente 

dar-se-á através de uma coleta de dados que será realizada com o operador da 

máquina esquadra borda, sendo ai coletado informações de como o sistema atua, 

suas principais características dentro do processo, quantidade de produto que passa 

diariamente pela máquina, dificuldades encontradas para a realização de suas 

tarefas na operação da máquina, dentre outras informações pertinentes para a 

realização desta verificação. Para esta coleta será utilizado um levantamento de 

dados elaborado pelo autor, que expressa as principais informações do 

funcionamento da máquina (quadro 3). 

 Também para melhor compreensão do funcionamento do equipamento em 

questão, serão feitas visitas ao local para acompanhar o sistema de trabalho atual, 

registrando as informações colhidas no levantamento de dados no campo 

informações adicionais, também serão retiradas fotos do ambiente, que 

possibilitarão visualizar as funcionalidades da máquina dentro do processo.  
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ìë 6!Ýç#âàÝàß àß funcionários para a operação da máquina: 

 

7ë 6!Ýç#âàÝàß àß 1äéà!#éÞ !ÞâçÝàéÞ 1éä #!äçé ß" "4àâÝ/ 

 

îë 6!Ýç#âàÝàß àß #!äçéÞ àß é1ßäÝ0èé àÝ "�2!âçÝ/ 

 

ñë -â9â !ÜàÝàßÞ àß é1ßäÝ0èé àÝ "�2!âçÝ/ 

 

òóë .!åßÞ#8ßÞ 1ÝäÝ "ßÜ:éäâÝÞ çÝ äßÝÜâ;Ý0èé àé #äÝ5ÝÜ:é/  

 

òòë .ugestões para melhores índices da produtividade: 

 

òôë <ç9éä"Ý08ßÞ Ýàâ âéçÝâÞ/ 

 

ÃÄÅÆÇÈ 3 – Levantamento de dados para verificação de funcionamento da máquina esquadra 
borda (elaborado pelo autor). 
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4.2 DESENVOLVER PROJETO MECÂNICO ESTÁTICO 

a. Fazer prototipagem virtual estática; 

 

Será usado software5 CAD6 para confeccionar o protótipo 3D do 

descarregador, a partir deste com um esboço de como o sistema deverá funcionar 

será dimensionado o material e tipo de estrutura adequada para esta aplicação. 

Também será realizada a análise estrutural das partes que sofrem maior esforço 

com a aplicação da carga, através de uma ferramenta do software CAD Solidworks® 

Simulation Xpress® que no primeiro momento servirá apenas para testar 

previamente os componentes dimensionados, e em seguida após a realização dos 

cálculos e dimensionamentos será possível simular os esforços a que a estrutura 

será submetida, dando confiabilidade aos componentes estruturais dimensionados. 

 

b. Calcular e dimensionar componentes estruturais;  

 

Serão calculados e dimensionados os componentes estruturais baseando-se 

na situação mais crítica, ou seja, onde o descarregador está todo elevado e com 

carregamento total, considerando o tipo de porta mais pesada que a empresa 

trabalha mais um fator de segurança para possíveis ampliações. Serão realizados 

cálculos estruturais para verificar a flambagem da estrutura, tendo em vista a 

configuração do projeto, utilizando equações presentes na p.48 da revisão 

bibliográfica, estes cálculos poderão ser embasados também com a utilização do 

software CAD (SolidWorks®) através das análises e simulações. 

Nesta etapa também serão dimensionados os parafusos e chumbadores 

através de tabelas e equações específicas presentes na p.33 da revisão ���Ñ�����Ð���

que demonstram a carga máxima admitida para o componente.  

Para o dimensionamento dos rolamentos será utilizado o catálogo de 

rolamentos da Nachi®, onde através das dimensões do eixo e do mancal de 

                                            
= Conjunto dos programas e dos meios não materiais que possibilitam o funcionamento do computador, na 
e>e?@CDE GIJ GKMeOJIJ QIOeRIJS 
6 Desenho assistido por computador  



66 
 

 
 

sustentação e com a carga calculada para operação do projeto pode-se especificar 

os rolamentos adequados através de equações e tabela presente no catálogo.  

4.3 DESENVOLVER PROJETO MECÂNICO DINÂMICO 

a. Calcular e dimensionar componentes dinâmicos. 

 

Para o dimensionamento dos servos motores e redutores bem como a bomba 

de vácuo que atuaram no projeto do descarregador considerou-se a carga na pior 

situação e a velocidade pretendida para o trabalho. Para dimensionar componentes 

dinâmicos que irão atuar no movimento horizontal (movimento de giro) e movimento 

vertical (linear em movimento vertical), será utilizado um software da SEW®  

DriveGate® que possibilita a partir da carga a ser movimentada dimensionar o 

componente dinâmico adequado. Será utilizado servos motor e redutores da SEW® 

devido suas características atenderem as necessidades além de obedecer a um 

padrão de trabalho da empresa. 

Para o dimensionamento do redutor também será considerado a pior 

situação, ou seja, com o dispositivo elevado e com carga plena, será utilizado um 

manual da SEW® que possibilita através de equações e tabelas dimensionar o 

redutor. Este será selecionado levando em consideração a velocidade e torques 

necessários nos dois acionamentos (horizontal e vertical), a questão da escolha do 

redutor da SEW® é devido a atender as necessidades do projeto e também segue a 

ideia de padronização e disponibilidade do produto para a empresa. 

Para possibilitar o dimensionamento da bomba de vácuo que realizará a 

sucção das portas para a sua posterior elevação, será considerado o modelo de 

porta mais pesado que a empresa trabalhe atualmente somando-se a este valor um 

fator de segurança para possíveis ampliações. Utilizando a equação presente na 

p.62 da revisão ���Ñ�����Ð��� Ï}��} ���}���Ñ �}�� ~���b�}Ñ }�~}��Ð���� ���Ñ ����� Ï}

vácuo poderá ser utilizada.  
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b. Fazer prototipagem virtual dinâmica 

 

A prototipagem virtual dinâmica será apresentada após o dimensionamento 

dos motores, do redutor e da bomba de vácuo, por se tratar de componentes 

amplamente utilizados na indústria são disponibilizados em bibliotecas CAD pelos 

fabricantes, que permitem fazer download, não sendo necessário desenha-los, 

assim através do software CAD (SolidWorks®) é possível inserir estes componentes 

no projeto, sendo possível a prototipagem e a simulação dinâmica do funcionamento 

do descarregador.  
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5.0 ESTUDO DE CASO  

O estudo de caso aborda o trabalho de pesquisa propriamente dito, neste 

ponto serão explorados os itens expostos na metodologia, sendo agora a aplicação 

do método. Onde será feita uma análise de como o sistema funciona atualmente 

realizando uma coleta de dados, para posteriormente esboçar uma possível solução 

para o problema proposto e com este realizar os cálculos e dimensionamentos 

necessários bem como uma prototipagem virtual definitiva.  

5.1 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ATUAL 

Utilizando entrevista com operador e visitas in loco, coletando informações 

com auxílio de fotos e lista de verificação foi possível constatar o funcionamento da 

máquina esquadra borda da fábrica de portas da empresa Adami S/A. Foi possível 

entender o funcionamento e identificar as necessidades, buscando com isto, 

encontrar alternativas para tornar o processo mais ágil e produtivo, além de 

proporcionar segurança aos colaboradores que ali realizam suas atividades. 

Segundo as informações coletadas e as visitas feitas nas instalações atuais, a 

máquina esquadra borda é composta por três máquinas sendo a KFL 525 Optimat® 

que usina a vertical das portas, o TDL 310 profiLine®  que transfere e gira as portas 

e, por fim, para usinar a lateral horizontal da porta a FPL 526 Optimat®, formando 

assim a esquadra borda, que funciona  atualmente da seguinte maneira: são 

colocados os pacotes de portas sobre uma esteira de rolos que leva e posiciona-os 

em um elevador hidráulico, este tem a função deixar a primeira porta do pacote na 

altura da mesa de entrada da máquina subsequentemente realizando este trabalho 

com as demais portas. 

Com as portas na altura da mesa de entrada da máquina um colaborador 

empurra manualmente cada porta para dentro da mesma, tendo este que sincronizar 

o tempo de entrada da porta com o tempo de elevação do pacote. Após entrar na 

máquina as portas são usinadas, para atenderem as dimensões pré-estabelecidas 

do pedido, primeiramente os lados verticais da porta são usinados e em seguida 



69 
 

 
 

através de um dispositivo que transfere e gira a porta é possível usinar os lados 

horizontais. 

O procedimento de usinagem de cada porta consiste na retirada de um sobre 

material que é deixado durante a montagem e prensagem das portas, em seguida 

com as medidas já corretas cola-se uma borda (um tipo de fita) nas laterais da porta 

que dependendo do seu tipo ou modelo pode variar. Esta serve para dar 

acabamento aos produtos bem como atender especificações de cada cliente. Na 

saída da máquina, após as portas terem sido usinadas, dois colaboradores as 

pegam e as empacotam em pilhas de 25 a 36 unidades de 50 a 80 Kg dependendo 

do tipo de porta.  

A seguir pode-se observar uma sequência de fotos que mostram 

resumidamente o funcionamento da máquina Esquadra Borda desde a entrada até a 

saída do material pronto pra empacotamento. Na figura 49 pode ser visto como as 

portas são retiradas do pacote e colocadas na esteira de rolos da entrada da 

máquina, com o auxilio de um elevador hidráulico. Já na figura 50 verifica-se que as 

portas já estão entrando no primeiro conjunto de usinagem da máquina. 

 
ÓÔÕÖ×Ø 49 - Entrada das portas na esquadra borda. 
Fonte: o Autor 
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FIGURA 50 - Portas entrando KFL 525 Optimat. 
Fonte: o Autor 

 Na figura 51 pode-se verificar a porta passando pelo dispositivo que á gira 90 

graus permitindo assim que ao entrar no próximo conjunto de usinagem o lado que 

ainda não tinha sido usinado agora possa ser. Na figura 52 a porta já foi transferida 

e rodada 90 graus permitindo que neste último conjunto a porta saia pronta para o 

empacotamento e siga para próxima etapa dentro do processo.  

 
FIGURA 51 - Portas sendo viradas no transferidor TDL 310 profiLine®. 
Fonte: o Autor 
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FIGURA 52- Portas entrando no segundo conjunto de usinagem FPL 526 Optimat®. 
Fonte: o Autor 

A figura 53 mostra as portas sendo empacotadas manualmente em pilhas, já 

com as dimensões estabelecidas e com as bordas coladas em suas laterais, 

podendo estas variar de peso e medidas conforme os pedidos e especificações dos 

clientes. 

 
FIGURA 53 - Portas sendo retiras da esquadra borda e sendo empacotadas por dois 
colaboradores. 
Fonte: o Autor 
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5.2 DESENVOLVER PROJETO MECÂNICO ESTÁTICO  

O desenvolvimento do projeto mecânico iniciou-se realizando uma 

prototipagem virtual do sistema utilizando o software CAD Solidworks®, que permitiu 

desenhar um esboço de como deveria ser o layout do descarregador para que este 

atenda as necessidades do projeto e solucione o problema. Primeiramente foi 

desenhada a base do descarregador que consiste em tubo retangular com as 

dimensões 400 mm x 300 mm x 3/8’’ x 2000 mm que irá suportar efetivamente todo 

o trabalho do sistema (Figura 54). 

ÓÔÕÖ×Ø 54 - Base. 
Fonte: o Autor 

Em seguida, foram desenhadas as chapas para a fixação da estrutura e 

também as chapas para a fixação do eixo na parte superior do descarregador, a 

chapa para fixação inferior com dimensões 800 mm x 800 mm x 5/8 com seis furos 

para a fixação por meio de chumbadores conforme figura 55.  
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FIGURA 55 - Chapa para fixação da base da estrutura. 
Fonte: o Autor 

Na parte superior foram projetadas chapas para fixação do eixo 

representadas com as dimensões 400 mm x 300 mm x ¼’’ (Figura 56) e 380,95 mm 

x 280,95 mm x ¾’’ (Figura 57), sendo a primeira com um furo central e um acento 

para alocar o eixo, também possui seis furos para fixar uma chapa a outra, 

facilitando à montagem e manutenção do equipamento. Foi usado mais uma chapa 

de 380,95 mm x 280,95 mm x ¾’’ (Figura 57) que será instalada na ponta inferior do 

eixo de sustentação para auxiliar na fixação do mesmo e também suportar a carga 

que neste será aplicado. 
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FIGURA 56 - Chapa para com acento para a fixação do eixo. 
Fonte: o Autor 

 

 
FIGURA 57- Chapa para encosto e reforço do eixo de sustentação. 
Fonte: o Autor 

O eixo de articulação que realizará o movimento de giro do descarregador e 

suportará a carga efetiva quando este estiver manipulando o objeto, foi projetado em 

SAE 1045 devido a suas características, com dimensões 830 mm x 80 mm de 
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diâmetro tendo em seu corpo dois ressaltos para encosto dos rolamentos e fixação 

do eixo. 

 
FIGURA 58 - Eixo de sustentação. 
Fonte: o Autor 

Para unir a base do descarregador com a viga que irá fazer o movimento de 

rotação foi projetado um mancal, que alojará os rolamentos, estes dimensionados a 

partir do diâmetro do eixo e carga requerida. 

FIGURA 59 - Mancal para união da base fixa com a viga que ira realizar o movimento de giro. 
Fonte: o Autor 

Após o desenho da base e elementos que compõem o conjunto, partiu-se 

para o desenho da viga que irá fazer o movimento de rotação, esta também em 
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material SAE 1020 com dimensões 300 mm x 200 mm x 3/16’’ x 1800 mm, 

consistem em um tubo retangular que irá desempenhar a função de girar o objeto a 

ser manipulado 90 graus para ambos os lados, partindo do centro do sistema. 

 
FIGURA 60 - Viga superior. 
Fonte: o Autor 

Para diminuir o peso do conjunto na extremidade da viga acima representada, 

tanto a estrutura que realizará o movimento vertical como a estrutura que manipulará 

o objeto (porta), foram desenhadas em perfis de alumínio. O perfil em alumínio que 

realizará o movimento no sentido vertical apresenta as seguintes dimensões 190 

mm x 160 mm x 1800 mm, para a estrutura que realmente manipulará o objeto. 

Seguindo as dimensões das portas a serem manipuladas foram representados os 

perfis com dimensões 40 mm x 40 mm x 2500 mm para fabricar a estrutura externa, 

e perfis com 40 mm x 40 mm x 800 mm para a montagem da estrutura interna sendo 

dispostos nesta montagem de tal forma a possibilitar futuras regulagens para outras 

dimensões de portas. Tanto os perfis externos quanto os internos são fixos por meio 

de um perfil, que terá a função de montar o suporte do quadro da porta e também 

servira como distribuidor do sistema de vácuo este será apresentado com as 

seguintes dimensões 80 mm x 80 mm x 1500 mm.    
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ÓÔÕÖ×Ø 61- Perfil para movimento vertical e estrutura para suporte das portas. 
Fonte: o Autor 

Em seguida, foram desenhadas as ventosas que irão realizar a sucção do 

objeto que será manipulado, seguindo dimensões pré-estabelecidas por 

componentes já utilizados na empresa, partindo destas para o dimensionamento da 

bomba que atuará em conjunto com estas ventosas.   

 
FIGURA 62 – Ventosas. 
Fonte: o Autor 
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A partir do desenho da base do descarregador e os demais desenhos 

representados acima, foi possível realizar uma montagem preliminar do 

descarregador (Figura 63). Esta ainda totalmente adimensional sem tratamento 

através de cálculos ou dimensionamentos diretos, apenas com a verificação da 

necessidade no local e a ideia de como o sistema deveria funcionar partindo do 

princípio de funcionamento de equipamentos similares que a empresa dispõe. Com 

esta montagem preliminar do equipamento serão feitas verificações estruturais, 

possibilitando assim saber se o dimensionamento do tipo de material, estrutura, 

forma construtiva entre outras características, serão suficientes pra suportar a carga 

que será aplicada. 

FIGURA 63 - Montagem preliminar do descarregador. 
Fonte: o Autor 

5.2.1 Análise da estrutura  

Nesta fase após os desenhos previamente dimensionados será realizado a 

analise dos principais componentes onde se tem maior concentração de esforços, 

neste caso o eixo principal e a viga superior do descarregador serão analisados.  
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ÓÔÕÖRA 64 – Ilustração tensão de Von Mises. 
Fonte: o Autor 

 

ÓÔÕÖ×Ø 65 – Ilustração deslocamento resultante. 
Fonte: o Autor 
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ÓÔÕÖ×Ø 66 – Ilustração deslocamento Von Mises. 
Fonte: o Autor 

ÓÔÕÖ×Ø 67– Ilustração deslocamento resultante. 
Fonte: o Autor 
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5.2.2 Cálculo e dimensionamento dos componentes estáticos 

Os cálculos e dimensionamentos serão realizados levando em consideração 

as cargas atuantes baseando-se em formulas e tabelas para a especificação correta 

dos componentes que ate então simplesmente foram esboçados sem nem um 

dimensionamento prévio. 

5.2.2.1 Guia Linear 

As guias lineares foram dimensionadas a partir da carga que atuará sobre 

elas e suas especificações, para que assim fosse possível adequar o projeto para 

instalá-las no sistema de elevação do descarregador. A carga basicamente se 

resume ao peso de uma porta mais o peso da estrutura, totalizando 200 Kg de 

carga, utilizado um catálogo da OBR® Equipamentos Industriais, foi possível 

encontrar o modelo MSA 25S® que atende os requisitos de dimensões e tem uma 

capacidade de carga bem superior à estipulada. 

 
FIGURA 68 – Representação e partes das guias lineares. 
Fonte: Catalogo OBR® Equipamentos indústrias, 2012. 

ÓÔÕÖ×Ø 69 – Dimensões das guias lineares. 
Fonte: Catalogo OBR® Equipamentos indústrias, 2012. 
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5.2.2.2 Estrutura da Base do Descarregador 

Para o dimensionamento da base do descarregador considerou-se a 

aplicação de flambagem pura tendo em vista a configuração do projeto, sendo assim 

usou-se a equação da flexão para determinar um módulo de resistência máximo e 

com este uma área para a estrutura.  

    

σ = tensão normal atuante na fibra mais afastada 

= tensão admissível 

M = Momento fletor 

W = Módulo de resistência na secção transversal 

 

Para encontrar a tensão admissível utilizou-se um fator de segurança 4 que é 

o valor indicado para este tipo de solicitação, e um coeficiente de escoamento do 

material que no caso é 210MPa por se tratar de um ABNT1020. 

Equação  

                                                                                (15) 

Tendo calculado a tensão admissível do material com fator de segurança 

buscou-se encontrar o módulo de resistência mínimo para a base através da 

equação a seguir. 

 

Onde: 

Mmáx= F.A 

Mmax= 3872,2 x 1800 

Mmáx= 6969960 Nmm 

  

Substituindo 

 

 

Com o valor do modulo de resistência calculado pôde-se calcular uma 

estrutura com o valor do modulo de resistência menor ou igual à tensão máxima de 
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ÐÑ}f�� ��} � � �������� �Ï}�Ñ ~��� � Ï��}�������}���ï P��� ���� �����-se como 

base a estrutura previamente dimensionada, verificando se esta suportaria ou não o 

esforço nela aplicada. 

                                                                                                       (16) 

Onde: 

Wx= Módulo de resistência 

B= Base externa 

b= Base interna 

H= Altura externa 

h= altura interna 

Então: 

 

 

 

 

Aplicando os valores obtidos na equação da flexão tem-se: 

 

 

Pôde-se perceber que a tensão máxima obtida é inversamente proporcional 

ao módulo resistente W. A estrutura calculada se mostrou com uma tensão 

admissível atuante de 5,40 MPa, bem inferior a tensão máxima admissível de flexão 

que é de  MPa. 

5.2.2.3 Estrutura da Viga Superior 

Para o dimensionamento viga superior também se considerou a aplicação de 

flambagem pura, apenas mudando o ponto fixo de referência, sendo assim usou-se 

a equação da flexão para determinar um módulo de resistência máximo e com este 

uma área para a estrutura. 
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U  

Onde 

σ = tensão normal atuante na fibra mais afastada 

= tensão admissível 

M = Momento fletor 

W = Módulo de resistência na secção transversal 

Para encontrar a tensão admissível também se utilizou um fator de segurança 

4, e um coeficiente de escoamento do material que no caso é 210MPa por se tratar 

de um ABNT1020. 

 

 

Tendo calculado a tensão admissível do material com fator de segurança 

buscou-se encontrar o modelo de resistência mínimo para a viga através da 

equação ( ) 

 

Onde: 

Mmáx= F.A 

Mmax= 3000 x 1800 

Mmáx= 5400000 Nmm 

Substituindo 

 

 

Em seguida calculou-se o do módulo de resistência para isto tomou-se como 

base a estrutura previamente dimensionada. 

 

                                                    

 

 

Onde: 

Wx= Módulo de resistência 



85 
 

 
 

B= Base externa 

H= Altura externa 

b= Base interna 

h= altura interna 

 

 

 

 

 A estrutura calculada se mostrou com uma tensão admissível atuante de 

MPa, bem inferior a tensão máxima admissível de flexão que é de  MPa. 

5.2.2.4 Diâmetro do eixo árvore para articulação 

O eixo árvore foi dimensionado tomando como base a flexão pura que atuaria 

sobre este, por se tratar de um eixo fixo que apenas realiza a articulação do 

descarregador foi calculado desta forma, utilizando a seguinte equação: 

 

                                                                                                                  (17) 

 

Onde: 

 

σx= tensão devido ao momento fletor 

d= diâmetro da árvore 

M= momento fletor na seção crítica 

 

O valor de σx foi retirado da tabela de BACH e corresponde a 17Kg/mm2. 
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ABNT 
�¤¦« 

°�°� °�·� °��� °��� 
F£¬¡©£§¦ V´¨½¡ £§¦ F£¬¡©£§¦ V´¨½¡ £§¦ F£¬¡©£§¦ V´¨½¡ £§¦ F£¬¡©£§¦ V´¨½¡ £§¦ 

�¦ ¡¢¡£§¦   Correg                           TENSÃO ADMISSÍVEL SEGUNDO BACH (Kg/mm2) 
� �À� °�À� °�À� °�À� °�À¼ °¼À¼ °¼À� 

W t �� ¼À� ±À¼ »À� »À� �À¼ °�À� »À¼ 
��� �À¼ �À¼ �À¼ ±À¼ ±À� ²À¼ ²À� 
� �À� °�À� °�À� °�À� °�À¼ °¼À¼ °¼À� 

W c �� ¼À� ±À¼ »À� »À� �À¼ °�À� »À¼ 
��� �À¼ �À¼ �À¼ ±À¼ ±À� ²À¼ ²À� 
� �À¼ °°À� °°À� °¼À� °�À¼ °²À� °±À¼ 

W f �� ¼À¼ ²À� ²À� °�À� »À¼ °°À� °�À¼ 
��� �À� ¼À� ¼À� ²À� ±À¼ �À� ²À¼ 
� ¼À� ±À¼ ±À¼ �À¼ �À� °�À� »À¼ 

X t �� �À� �À� �À� ¼À¼ ¼À� ±À¼ ±À� 
��� ·À� �À� �À� �À� �À¼ ¼À� �À¼ 

ÃÄÅÆÇÈ 4 – Características dos principais aços empregados na construção mecânica. 
Fonte: SENAI (2010). 

O momento fletor na seção crítica foi obtido através da carga aplicada e da 

distância até o ponto de fixação. 

 

5340,70.d3 = 2230272 

 

d3 = 417,6 

d =  

d = 7,47 cm 

d = 74,7 mm 

 

Padronizando o valor para uma mais acessível obteve-se um eixo de 80 mm. 

5.2.2.5 Especificação da porca de fixação 

Através do diâmetro do eixo especificado pôde-se dimensionar a porca KM® 

que será utilizada para ajustar a folga dos rolamentos que serão instalados no 

mancal de articulação. Para isto foi usado um catalogo da BGL® onde se pôde 

selecionar o modelo KM 16 que atende as dimensões do projeto. 
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FIGURA 70 – Representação e partes das porcas  
Fonte: BGL®. 
 

FIGURA 71 – Dimensões das porcas  
Fonte: BGL®. 

5.2.2.6 Especificação dos Rolamentos  

Para atender as necessidades do projeto foram dimensionados rolamentos 

levando em consideração as cargas atuantes no sistema, e as dimensões 

requeridas como diâmetro do eixo e alojamento no mancal. Foram selecionados dois 

rolamentos de rolos cônicos isto devido a sua característica de suportar grande 

capacidade de carga além de permitir o apoio de carga radial e de carga axial em 
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um único. Como o diâmetro do eixo dimensionado foi de 80 mm o rolamento 

correspondente segundo o catálogo da NACHI ® é o rolamento E32016J que atende 

as dimensões e a cargas do projeto.  

ÓÔÕÖ×Ø Y2 – Representação e partes dos rolamentos  
Fonte: NACHI ®. 
 

ÓÔÕÖ×Ø YÚ – Dimensões dos rolamentos  
Fonte: NACHI ®. 

5.2.2.7 Especificação dos Chumbadores  

Considerando que estrutura do descarregador mais a carga a ser manipulada 

estejam fixadas no concreto, gerando um momento fletor agindo sobre a base, 

provocando nos chumbadores uma tração de arrancamento como sugere a figura 

73.  
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FIGURA 74 – Representação dos esforços nos chumbadores. 
Fonte: o Autor 

Deste modo o momento fletor que atua na base é igual a: 

                                                                                                                 (18) 

 

Transformando tem-se 710 Kgf/m 

Verificando uma tabela de chumbadores da ��Ñ�Z[�
® e aplicando o fator de 

segurança indicado no quadro abaixo para cargas dinâmicas: 

Tabela 3 - Fatores de segurança 

Ûé"1éä#Ý"ßç#é àÝ

 ÝäåÝ 
Ûéß9â âßç#ß àß .ßå!äÝç0Ý 

B��f� ����� ÍÑ�� ����� 

)Þ#�#â Ý 3 5 

�Ýäâ�\ßÜ 4 5 

-âç]"â Ý  7 15 

Û:é2!ß 5 1� 

¿¦©¨: Walsywa®, 2012. 
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Tabela 4 - Dimensões de chumbadores. 
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Obteve-se o seguinte resultado: 

 

                                                                 (19) 

                                                           

³�Ñ�� ��Ð���}��} ~��� �~Ñ������ Ñ}���Ï� }� �����Ï}����� ��} �}��� �~Ñ���Ï��

6 chumbadores, distribuídos na direção onde o sistema sofrera maior esforço. Esta 

quantidade de chumbadores se deve também as propriedades do concreto onde o 

sistema será instalado, pois segundo o fabricante as cargas admissíveis são 

testadas em concreto com resistência de 20 Mpa o que não pode ser assegurado na 

área onde o sistema ira ser instalado. Buscou-se com esta quantidade de 

chumbadores ter uma maior área de contato entre a chapa de fixação e o piso. 

5.2.2.8 Dimensionamento dos Parafusos  

Para o dimensionamento dos parafusos que irão fixar o eixo na viga principal 

serão dimensionados a partir da equação 1. Considerando para o cálculo o 
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cisalhamento puro que atuara sobre eles. Como a tensão de cisalhamento é obtida 

através da tensão de tração tem-se: 

σ=                          

 

Onde: 

σ = Tensão admissível [Mpa] 

F = Força aplicada [N] 

A = Área mínima do parafuso 

 

Utilizando um parafuso de classe 5.8 onde o valor do limite de resistência ao 

escoamento que segundo a tabela1 apresentada no referencial na p.33 é igual a 420 

Mpa aplicando este valor na equação obtém-se: 

 

420 =                                                                

A= 8.33mm             

 

Adequando para o parafuso mais próximo, selecionando um M10 com classe 

de resistência 5.8. 

Para o dimensionamento dos parafusos que fixam o mancal com a viga 

superior, também foram calculados partindo do mesmo principio. 

420 =  

A= 9.21 

 

Adequando para um parafuso mais próximo utilizou-se um M12 com classe de 

resistência 5.8, isto por que o valor obtido era muito próximo ao M10 assim como 

fator de segurança optou-se por este selecionado. 
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5.3 DESENVOLVER PROJETO MECÂNICO DINÂMICO 

5.3.1 Dimensionamento dos Motores e Redutores 

Para o dimensionamento dos motores e redutores foi utilizado um catalogo de 

seleção de acionamentos da SEW® de onde foram retiradas as equações para 

especificar as características do redutor. A seguir inicia-se os cálculos utilizando a 

equação 20 que possibilita encontrar a velocidade de saída do sistema. 

Primeiramente calcula-se a velocidade do eixo de elevação por cremalheira 

                                                                                    (20) 

Onde:  

amax = Aceleração máximo 

t = tempo de elevação  

amax = 10m/s 

t = 0,75s  

v = 2.72 m/s  

 

Em seguida utiliza-se a mesma formula para o calculo da velocidade no 

movimento de translação. 

 

amax = 10m/s 

t = 2s  

v = 1.52 m/s 

 

Com estes valores de velocidade é possível agora através das equações 21 e 

22 pode-se determinar a rotação e a redução necessária para os acionamentos, 

inserido os diâmetros das polias ou engrenagens do acionamento. 

Diâmetro da polia do acionamento translação= 200mm   

Rotação Na =  =  = 145,14 rpm                                                              (21) 

 

Redução i =  =  = 18,60                                                                              (22) 
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Diâmetro da polia do acionamento translação= 148 mm 

Rotação Na =  =  = 351 rpm 

Redução i =  =  = 7,69 

Com este valores de rotação e redução é possível usar o DriveGate® software 

da SEW® que dimensiona o servo motor e o redutor adequados para cada aplicação 

assim os resultados obtidos foram: 

Faixa velocidade do motor ´µ¶·K¸¹º »¼¼¼ 
½e¾E?KGIGe Ge JI¿GI ´µ¶·K¸¹º »ÀÁÂ¼¼ 
ÃeG@CDE QEQI¾ º ÄÂÁÄ 
ÅEOÆ@e JI¿GI  ´Ç·¹º ÄÈ¼Â¼¼ 
ÉÊ¸I·K? E@QË@Q QEOÆ@e ´Ç·¹º ÄÌ¼ 
ÍIQEO Ge JeOMKCE ÎÏÐ-FB º »ÂÁ¼ 
Ï¸QOIGI ËEJKCDE Ge ·E¸QIÑe· º ÒµÓ 
ÔEJKCDE GI ?IK>I Ge QeO·K¸IKJ ´

0]: ÕÌ¼ 
ÔEJKCDE Ge e¸QOIGI ?IÖE¶?E¸e?QEO  º Å 
ÍEOCI OIGKI¾ ËeO·KQKGI ?E· ¸×µÁ¼¼ ´Ç¹º µ»Õ¼¼Â¼¼ 
ÅEOÆ@e GE ·EQEO ´Ç·¹º »µÂ¼¼ 
ÍIQEO Ge G@OICDE º Îµ-100% 
Åe¸JDE GE ·EQEO ´½¹º Á¼¼ 
ÙKO?@KQE Ge ¾KÑICDE º ÉÅµµ 
ÙEOOe¸Qe eJQÚQK?I Û¾EÜ ´Ó¹º ÕÕÂ¼¼ 
ÙEOOe¸Qe ·Ú>K·I ËeO·KQKGI ´Ó¹º µ¼ÕÂ¼¼ 
ÍIK>I Ge ?EOOe¸Qe ´Ó¹º ÕÕÂ¼¼ 
Ù¾IJJKRK?ICDE QÝO·K?I º Í 
ÅKËE Ge ËOEQeCDE GE ·EQEO º ÞÔßÀ 
ÔeJE ¾KÆ@KGE ´àÑ¹º Ä¼ 
ÃÄÅÆÇÈ á - Resultado do dimensionamento do servo motoredutor para o acionamento do giro. 
K77CMP100M/KY/RH1M/SMB 
Fonte: DriveGate® 

ÍIK>I Me¾E?KGIGe GE ·EQEO ´µ¶·K¸¹º »¼¼¼ 
½e¾E?KGIGe Ge JI¿GI ´µ¶·K¸¹º µÁÄÂ¼¼ 
ÃeG@CDE QEQI¾ º Õ¼ÂÕÀ 
ÅEOÆ@e JI¿GI  ´Ç·¹º µÀ¼¼Â¼¼ 
ÉÊ¸I·K? output torque ´Ç·¹º âµÀÀ¼ 
ÍIQEO Ge JeOMKCE ÎÏÐ-FB º ÕÂÁ¼ 
Ï¸QOIGI ËEJKCDE Ge ·E¸QIÑe· º ÒµÓ 
ÔEJKCDE GI ?IK>I Ge QeO·K¸IKJ ´

0]: ÕÌ¼ 
ÔEJKCDE Ge e¸QOIGI ?IÖE¶?E¸e?QEO  º Å 
ÍEOCI OIGKI¾ ËeO·KQKGI ?E· ¸×µÁ¼¼ ´Ç¹º µß¼¼¼Â¼¼ 
ÅEOÆ@e GE ·EQEO ´Ç·¹º »µÂ¼¼ 
ÍIQEO Ge G@OICDE º Îµ-100% 
Åe¸JDE GE ·EQEO ´½¹º Á¼¼ 
ÙKO?@KQE Ge ¾KÑICDE º ÉÅµµ 
ÙEOOe¸Qe eJQÚQK?I Û¾EÜ ´Ó¹º ÕÕÂ¼¼ 
ÙEOOe¸Qe ·Ú>K·I ËeO·KQKGI ´Ó¹º µ¼ÕÂ¼¼ 
ÍIK>I Ge ?EOOe¸Qe ´Ó¹º ÕÕÂ¼¼ 
Ù¾IJJKRK?ICDE QÝO·K?I º Í 
ÅKËE Ge ËOEQeCDE GE ·EQEO º ÞÔßÀ 
ÔeJE liquido ´àÑ¹º Ä¼ 
ÃÄÅÆÇÈ ã - Resultado do dimensionamento do servo motoredutor para o acionamento de 
elevação - K77CMP100M/KY/RH1M/SMB 
Fonte: DriveGate® 
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5.3.2 Dimensionamento das ventosas e da bomba de vácuo 

Sendo conhecido o valor da carga a ser movimentada, começa-se o 

dimensionamento dos componentes que irão compor o sistema de vácuo, sabe-se 

que a porta mais pesada atualmente pesa 80 Kg, devido à possibilidade de 

futuramente movimentar objetos mais pesados para este calculo será considerado 

100 Kg de carga a ser manipulada. Usando a equação 23, calculou-se 

primeiramente a área das ventosas considerando oito atuando no sistema e com um 

diâmetro de 100mm, partindo de um padrão de componentes que a empresa Adami 

S/A possui e utiliza em equipamentos semelhantes.  

A=                                                                                                     (23) 

Onde: 

A = área [cm2] 

d = diâmetro  

A=   

A =7853,98  

A = 78,54 cm2 

 

Então: 

 

A x no de ventosas  

78,54 x 8 = 628,32 cm2 

Atotal = 628,32 cm2
 

 

A partir da área calculada utiliza-se a equação 24  ~��� Ï}Ð���� � ~�}����

necessária para manipular a carga. 

 

W=  x S x 1,033                                                                                                 (24) 
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Onde: 

W = Força de levantamento (Kgf) 

P = Pressão de vácuo (mmHg). 

A = Área da ventosa (cm²) 

 

100=  x 628,32 x 1,033  

100=  x 649,05  

  =  

  = 0,154  

P = 0,154 x 760  

P = 117,04 mmHg. 

 

Deste modo, a bomba de vácuo para atender a necessidade proposta, deve 

no mínimo, ter um nível de vácuo de 120 milímetros de mercúrio ou 160 milibares. 

5.3.3 Prototipagem virtual dinâmica. 

Com o dimensionamento dos componentes como servo motor e redutores, foi 

possível acessar os fabricantes e assim fazer download dos produtos especificados 

para então inseri-los no projeto do descarregador. 

 
FIGURA 75 – Representação do servo redutor do acionamento do giro. 
Fonte: DriveGate® 
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FIGURA 76 – Representação do servo redutor do acionamento de elevação. 
Fonte: DriveGate® 

Assim após todos os dimensionamentos cálculos e especificações dos 

componentes do sistema, foi possível fazer uma montagem final do descarregador, 

esta já contendo os servo motores e redutores, estruturas e demais componentes 

acima citados ao decorrer deste trabalho.    

ÓÔÕÖ×Ø Y7 – Representação do protótipo com todos os componentes. 
Fonte: o Autor. 
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6.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A partir de um problema encontrado dentro da configuração do parque fabril 

da unidade de portas da empresa Adami S/A, buscou-se uma alternativa que 

possibilitasse agilidade ao descarregamento das portas da máquina esquadra borda, 

além de proporcionar segurança aos colaboradores que trabalham nesta. Para a 

implantação de uma automação em qualquer equipamento, sabe-se da necessidade 

de um projeto mecânico, pois sem a estrutura mecânica não se tem a possibilidade 

de uma automação completa. 

Para obter este projeto mecânico, primeiramente foi realizado um estudo de 

caso, verificando as reais necessidades e as possíveis alternativas para sua 

resolução. ä�� }���� ��Ð�����å}� Ð�� ����Ï� �� }�����Ò ���Ñ�æ��Ï� �~}��� Ï�Ï��

como dimensões do local, cargas de trabalho e velocidade requerida para o sistema, 

partindo deste para o dimensionamento real, aplicando os momentos que atuarão no 

sistema, verificando sua resistência e características, utilizando a carga para 

dimensionar os motores e redutores que as acionarão e também os elementos de 

fixação que serão empregados para a montagem do projeto. 

O ponto crítico para o dimensionamento do descarregador foi o diâmetro do 

eixo árvore, que funcionará como articulação para o giro de 90 graus pra ambos os 

lados, partindo do centro do projeto. Por ser um elemento fixo onde atuará apenas 

flexão pura, foi necessário calcular o momento que iria agir sobre o sistema, verificar 

a tensão admissível do material a ser utilizado, estipulando assim um diâmetro 

mínimo para o eixo. Este diâmetro pôde ser testado com o auxilio de uma 

ferramenta do software CAD Solidworks® chamada de Simulation Xpress®, onde foi 

possível simular a carga que atuaria sobre o eixo, verificando assim como este se 

comportaria. Deste modo, este foi dimensionado de forma a atender as 

necessidades do projeto, não flambando ou vibrando quando o sistema estiver em 

funcionamento. 

Os demais cálculos estruturais foram baseados na carga máxima que atuará 

sobre o sistema, tendo em vista que tanto a base do descarregador como a viga de 

sustentação foram projetados em tubos quadrados, o que facilita a distribuição de 

cargas na estrutura. Sobre a base e a viga superior também foram simuladas as 

cargas atuantes utilizando o Simulation Xpress®, verificando como as vigas definidas 
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no projeto iriam comportar-se. Para a fabricação da viga, que realizará o movimento 

vertical para elevar e baixar o objeto a ser manipulado, e também o suporte das 

portas que comportará as ventosas, foram dimensionados em perfis de alumínio, isto 

para proporcionar menor peso na extremidade do descarregador. 

Conseguiu-se também através do esboço gerado vitualmente, comprovar que 

alguns componentes citados acima estavam superdimensionados, o que foi o caso 

do eixo árvore de articulação que foi inicialmente projetado com 100 mm, o que se 

constatou mais tarde com a aplicação dos cálculos que um diâmetro de 80 mm já 

seria o suficiente. Outro ponto que se conseguiu verificar com o esboço do 

descarregador foi à estrutura da base, que inicialmente foi representada em tubo 

retangular, onde se conseguiu comprovar que uma estrutura tubular quadrada seria 

mais apropriada devido à distribuição uniforme das cargas aplicadas. 

Para o dimensionamento dos elementos de apoio como rolamentos e guias 

lineares, usaram-se valores tabelados pelos fabricantes, tendo em vista que nesta 

etapa do projeto já se tem definidas as cargas que o sistema terá que manipular. 

Para o dimensionamento dos elementos de fixação, o projeto foi dividido em partes 

distintas, pois deste modo consegue-se verificar separadamente as necessidades 

quanto à carga para cada parafuso. 

Os resultados obtidos mostraram-se satisfatórios, pois foi possível 

dimensionar os componentes estruturais, bem como os dispositivos que compõem o 

sistema. A partir da carga de trabalho e velocidade requerida pôde-se especificar a 

estrutura, dimensionar os redutores, motores, bomba de vácuo, os rolamentos e 

guias lineares.  
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7.0 CONCLUSÃO 

O presente trabalho foi realizado partindo-se de um problema de pesquisa a 

cerca de como realizar um projeto mecânico (estático e dinâmico) de um 

descarregador para a máquina Esquadra Borda da fábrica de portas da Empresa 

Adami S/A madeiras. Para isto, viu-se a necessidade de um acompanhamento in 

loco para verificação das funcionalidades do sistema atual, possibilitando assim um 

entendimento da importância desta dentro do processo e as dificuldades que o 

sistema atual apresenta. Também foi necessário um amplo estudo dos 

procedimentos a serem seguidos para a realização de um projeto mecânico, bem 

como as etapas a serem adotadas para a identificação do problema até as 

sugestões para sua resolução. 

Para que se pudesse ter um embasamento sobre os procedimentos a serem 

seguidos, bem como os métodos e os componentes a selecionar para o projeto do 

descarregador de portas, nos capítulos 2 e 3 foram realizadas revisão bibliográfica 

que contemplou a definição e forma de se obter um projeto mecânico, o desenho 

técnico e a prototipagem virtual do projeto e os componentes estruturais para a 

fabricação de uma máquina, nesta revisão também foram feitas breves observações 

sobre elementos de fixação, transmissão e apoio. 

Deste modo, teve-se base para efetuar cálculos e dimensionamentos 

baseados em um pré-projeto do descarregador, utilizando apenas os desenhos 

como ponto de partida para o dimensionamento do restante dos componentes, 

verificando se os componentes dimensionados aleatoriamente iriam ou não resistir. 

No capítulo 4 foi exposto a metodologia de trabalho que iria ser utilizado para o 

desenvolvimento do sistema, explorando aí os objetivos específicos, desdobrando-

os em subitens para direcionar a pesquisa no que se realmente deseja alcançar. 

Possibilitando que na próxima etapa do estudo fosse possível ter bem definidos os 

passos a serem seguidos. 

Neste capítulo também foi exposto o desenvolver do trabalho, nesta etapa 

foram vistos os passos que seriam seguidos bem como a forma que seria abordada. 

De um modo geral, neste capítulo foi apresentada a estrutura para o estudo de caso, 

tendo assim um cronograma de atividades elaboradas que serão ~���}�����}��}
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verificadas e aplicadas, buscando seguir ao máximo as etapas para a resolução do 

problema proposto. 

O estudo de caso presente no capítulo 5 foi o trabalho de pesquisa 

propriamente dito, neste ponto foram explorados os itens expostos na metodologia 

sendo agora a aplicação do método. Foi feito uma análise de como o sistema 

funciona atualmente, e em cima dos dados coletados, foram esboçados os 

desenhos estruturais do sistema proposto, este totalmente adimensional apenas 

esboçando uma resolução para o problema proposto.  

Com este esboço do projeto, começou-se a dimensionar os componentes 

utilizando-o como ponto de partida para realização dos cálculos e testes estruturais. 

Nesta etapa do trabalho, com as cargas que atuarão no sistema já definidas, pôde-

se dimensionar os motores, redutores e bomba de vácuo, bem como os 

componentes utilizados para a fixação, transmissão e elementos de apoio como 

rolamentos e guias lineares. Desta forma é possível a realização dos cálculos para o 

dimensionamento dos componentes e o posterior teste via software para sua 

simulação de esforços e de deslocamento, trazendo assim segurança e 

confiabilidade ao que se está projetando, característica importante na fabricação de 

máquinas e equipamentos dentro da indústria.  

 Pôde-se concluir então que é possível desenvolver um projeto mecânico 

(estático e dinâmico) de um descarregador para portas para uma Esquadra Borda, 

utilizando-se de um esboço prévio ou um layout de como o suposto sistema deve 

ser. Aplicando etapas de projeto, desenvolvendo a prototipagem virtual, realizando 

cálculos estruturais para verificação e adequação dos desenhos projetados, abrindo 

assim, com a realização deste trabalho, a possiblidade de continuidade de outros 

trabalhos usando este como base para a implantação de uma automação completa 

em máquinas ou equipamentos similares. 
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A - Questionário para verificação de funcionamento da máquina esquadra borda. 
Fonte: o Autor. 

 

'ß\Ýç#Ý"ßç#é àß àÝàéÞ 

òë )"1äßÞÝ/ Adami S/A madeiras                                        data: 27/09/12 
Divisão fábrica de portas 

ôë Máquina: 
Esquadra borda  

3ë á!ç0èé àÝ máquina dentro do processo: 
Esquadrejar e colar fita nas laterais da porta dando acabamento 

êë á!ç âéç�äâé/ Maicon Bueno  
Ýç Experiência: 2 anos 
5ç Função: Operador líder 

ðë ÛÝäÝ #ßäèÞ#â ÝÞ ß Funcionamento básico: 
Máquina composta por três conjuntos de máquinas, sendo a usinagem 

vertical KFL 525, sistema de para virar a porta TDL 310 profiLine e por final a 
usinagem horizontal FPL 526 Optimat assim esquadrejando os quatro lados da 
porta.

Esta ������� Ð������� ���� ~�Ñ��� Ï}���� Ï� ~���}���Ò �� �}��Ò ��Ï��

as portas fabricadas na fábrica de portas passam por esta máquina, ela 
basicamente usina as portas retirando um sobre material que resta da montagem 
e prensagem das portas e em seguida cola uma fita para dar acabamento e 
adequar o produto aos requisitos do cliente. 
ìë 6!Ýç#âàÝàß àß 9!ç âéç�äâéÞ 1ÝäÝ Ý é1ßäÝ0èé àÝ máquina. 

Quatro funcionários sendo um líder, um funcionário para alimentação da 
máquina e dois funcionários para a retirada e empacotamento das portas. 
7ë 6!Ýç#âàÝàß àß 1äéà!#éÞ !ÞâçÝàéÞ 1éä #!äçé ß" "ßàâÝ/ 

De 700 a 2000 portas 
îë 6!Ýç#âàÝàß àß #!äçéÞ àß é1ßäÝ0èé àÝ máquina: 

Dois turnos 
ñë -â9â !ÜàÝàßÞ àß é1ßäÝ0èé àÝ máquina: 

é}�Ï� �� ÐÑ�xo de portas de 700 a 2000 portas o trabalho tornaêse 
cansativo sujeito a doenças do trabalho devido ao peso das portas e o trabalho 
repetitivo. 
òóë .!åßÞ#8ßÞ 1ÝäÝ "ßÜ:éäâÝÞ çÝ äßÝÜâ;Ý0èé àé #äÝ5ÝÜ:é/  

�� ����}�� ��������æ�Ï� ��} ~�Ï}��} �}����� �� ~����� �}� �

necessidade de trabalho braçal. 
òòë .!åßÞ#8ßÞ 1ÝäÝ "ßÜ:éäßÞ èçàâ ßÞ àÝ 1äéà!#â\âàÝàß/ Com a implantação 
de um descarregador automatizado aliado a troca ou adequação das ferramentas 
atuais seria possível aumentar a velocidade da máquina assim produzindo mais 
portas por turno. 
òôë <ç9éä"Ý08ßÞ Ýàâ âéçÝâÞ/ 
Velocidade de saída da máquina 20m/s
�}�� ~�}���� ���}��� ��� }��}��� Ï} ��Ñ�� ~��� ��} �� ����~�Ñ�� � Ï}�����}��Ï��
não colida com a esquadra borda. 

 


