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O acadêmico está abordando o problema de pesquisa que questiona como 
desenvolver o projeto mecânico de uma máquina que execute a separação 
automática por tipo de tábua de madeira serrada na empresa LHBP Indústria de 
Madeiras. Para o desenvolvimento do projeto, foram delimitados os métodos a 
serem seguidos para responder o problema em questão e atender também os 
objetivos específicos, e consequentemente o objetivo geral. Este projeto mecânico 
visa estudar, analisar e selecionar os elementos de máquina que podem ser 
utilizados para determinadas funções e as diversas formas com que a máquina 
solicitada pode ser fabricada, utilizando um dimensionamento adequado para 
seleção dos seus componentes mecânicos, de maneira que a máquina projetada 
suporte os esforços e solicitações de trabalho. Através dos desenhos auxiliados por 
computador pode-se criar a máquina através da prototipagem digital e fazer 
simulações de esforços na mesma, antecipando situações de trabalho e garantindo 
um bom funcionamento da máquina sem que a mesma fosse fabricada. Nos 
resultados, foi explicado como ocorreu o desenvolvimento do estudo de caso, foi 
apresentado uma lista de materiais e componentes da máquina projetada e 
desenvolvido um descritivo de funcionamento da mesma. Concluiu-se que se obteve 
um resultado satisfatório, pois foi possível desenvolver o projeto seguindo os 
métodos propostos, que foram eficazes e atenderam ao problema de pesquisa e aos 
seus objetivos, melhorando o processo atual de separação das tábuas e 
automatizando o mesmo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente a competitividade entre as empresas de um mesmo seguimento 

se tornou mais acirrada, fazendo com que as organizações adotem medidas para se 

manter no mercado. Exigindo o maior aproveitamento da capacidade de produção 

com redução dos custos, melhoria na qualidade do produto, rapidez, respeito ao 

meio ambiente e segurança dos trabalhadores. 

A automatização de processos industriais de manufatura visa atender a estas 

necessidades do mercado, trazendo consigo soluções que possibilitam chegar a um 

resultado satisfatório em relação às metas almejadas. Para se chegar à solução de 

um problema e desenvolver uma máquina adequada para tal situação, precisa-se 

primeiro de um projeto específico que atenda todas as solicitações de trabalho, e 

que estude a fundo a situação e as funções a serem desempenhadas pelo 

equipamento desenvolvido. O projeto mecânico da máquina deve ainda analisar e 

selecionar os materiais que podem ser utilizados para determinadas funções, 

utilizando um dimensionamento adequado, de maneira que a máquina suporte os 

esforços e solicitações de trabalho. 

O trabalho aqui subscrito foi realizado com o intuito de desenvolver o projeto 

mecânico de uma máquina automatizada de separação de tábuas de madeira 

serrada por tipo na empresa LHBP Indústria de Madeiras situada no município de 

Santa Cecília – SC. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

  Projeto mecânico de uma máquina automatizada de separação de tábuas de 

madeira serrada por tipo na empresa LHBP Indústria de Madeiras situada no 

município de Santa Cecília – SC. 
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1.2 PROBLEMA 

Como desenvolver o projeto mecânico de uma máquina que execute a 

separação automática por tipo de tábua de madeira serrada na empresa LHBP 

Indústria de Madeiras? 

1.3 JUSTIFICATIVA  

A empresa LHBP Indústria de Madeiras tem a necessidade de classificar, 

para gradeamento1, cinco tipos de tábuas de madeira serrada, onde o processo 

atual funciona da seguinte maneira, trabalha-se com a produção de tábuas de 

madeira serrada para construção civil, onde a espessura e o comprimento das 

tábuas não variam, sendo sempre os mesmos, havendo variação nas larguras das 

tábuas, estas que possuem cinco tipos diferentes.  

No processo atual, a tábua sai pronta de uma refiladeira2, porém com todos 

os tipos de cortes de largura das tábuas misturados. Em seguida, as tábuas passam 

por uma destopadeira3 de correntes entram em um tanque de banho para tratamento 

e deste, todas elas saem para o gradeamento em um mesmo local, sendo 

separadas de acordo com cada tipo e gradeadas por quatro colaboradores em um 

processo manual, finalizando o processo, a empilhadeira retira a grade já pronta.  

Os colaboradores, que realizam esta tarefa na empresa, despendem muito 

tempo separando as tábuas para poderem executar o gradeamento, o que dificulta e 

atrasa muito o processo, ocasionando um aumento no número de colaboradores 

destinados a exercer essa tarefa, além de gerar desconforto ergonômico aos 

mesmos devido à repetição de movimentos por longos períodos # 23 ,#( 

ocasionar lesão por esforço repetitivo. 

Levando-se em consideração que a empresa vem buscando automatizar 

grande parte de seus processos de manufatura, buscam-se novos equipamentos 

capazes de realizar o mesmo processo com maior eficiência, qualidade e segurança. 

                                            
1 Ato de empilhar as tábuas.  
2 Máquina de fazer cortes longitudinais na madeira.  
3 Máquina de cortar as pontas das tábuas.  
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Melhorando o processo, aumentando a produtividade e reduzindo o quadro 

funcional, procurando desta forma tornar-se mais incisiva no seguimento de 

mercado no qual atua, onde a competitividade é muito grande. 

 Diante desta realidade, o projeto mecânico de uma máquina automatizada de 

separação de tábuas de madeira serrada por tipo torna-se muito importante. Pois é 

possível com o projeto, se estudar e dimensionar todos os componentes e as 

diversas formas com que a máquina pode ser fabricada, selecionando os 

componentes mecânicos adequados para solicitação de trabalho, onde, através dos 

desenhos auxiliados por computador se pode fazer simulações de esforços, 

antecipando situações de trabalho e garantindo um bom funcionamento da máquina 

sem que a mesma seja fabricada.   

Assim, reconhecendo a necessidade que a empresa LHBP Indústria de 

Madeiras tem de reduzir o tempo gasto para execução da separação das tábuas e 

melhorar o processo de separação das mesmas, o projeto mecânico da máquina 

torna-se um interessante objetivo de estudo. Resaltando que a empresa tem 

intenção de desenvolver no ano seguinte gradeadores automáticos para cada tipo 

de tábua, tendo a tábua já separada facilitaria muito esta implantação. 

1.4 OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho é elaborar um projeto mecânico para 

implantá-lo se assim a empresa LHBP Indústria de Madeiras resolver. 

1.4.1 Objetivo Geral 

Desenvolver o projeto mecânico de uma máquina que execute a separação 

automática por tipo de tábua de madeira serrada na empresa LHBP Indústria de 

Madeiras em Santa Cecília - SC. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

a) Realizar a revisão bibliográfica sobre projetos mecânicos; 

b) Realizar a revisão bibliográfica sobre elementos de máquina que serão 

utilizados no projeto; 

c) Levantar o sistema atual de separação das tábuas; 

e) Dimensionar a máquina e seus componentes;  

f)  Modelar protótipo digital em software CAD; 

g)  Apresentar os resultados obtidos. 

1.5 MÉTODO 

Para o desenvolvimento deste trabalho, serão utilizados os procedimentos a 

seguir: 

a) confeccionar  pesquisa informacional; 

-b realizar pesquisa técnica; 

"b criar croqui da concepção do projeto; 

d) realizar o dimensionamento mecânico; 

e) desenvolver o desenho técnico mecânico, detalhamento e montagem dos 

componentes do projeto da máquina em SolidWorks®; 

f) efetuar testes por simulação em software. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O texto do referencial teórico do projeto serve para consultar, fundamentar e 

analisar o que já foi escrito sobre o tema em estudo, ou seja, onde as mais diversas 

fontes devem ser consultadas, utilizadas e identificadas com o intuito de 

proporcionar o devido crédito aos seus autores em forma de citações. Aumentando a 

objetividade do projeto, pois informa as principais ideias discutidas onde se buscou 

entendimento para o objetivo de estudo (UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO 

PEIXE, 2011). 

Complementando a ideia do autor acima, para Bazzo e Pereira (2000) não se 

deve pretender realizar uma pesquisa bibliográfica completa, é muito mais realista 

uma seleção bibliográfica capaz de ser lida e analisada no tempo disponível, pois é 

através dela que toma-se conhecimento do assunto e verifica-se o que já foi feito por 

outras pessoas. 

Já Polak (2004, p. 14) se refere de outra maneira e diz que: 

Nem todos nós podemos ser grandes inventores, nem tampouco 
precisamos sê-lo, os últimos duzentos anos proporcionaram um vasto 
reservatório de ideias livremente disponíveis para o aperfeiçoamento da 
humanidade, deixando-nos tarefas menos importante ou difícil de selecionar 
os elementos que sirvam a nosso propósito. Este propósito, frisemos, é 
servir o público, deve geralmente incluir também o lucro de nossos 
empregadores. Um bom projeto consegue ambos.  
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3 PROJETO MECÂNICO 

Para Polak (2004, p. 13) “projetar não é a mesma coisa que inventar. Novos 

elementos de projeto podem originar-se com descobertas científicas, experiências e 

observações casuais pertinentes a uma necessidade corrente”. 

Bazzo e Pereira (2000, p.73) complementam a ideia do autor acima dizendo 

que: 

Pode-se dizer que projeto é o conjunto de atividades que precede a 
execução de um produto, sistema, processo ou serviço. Projetar é 
estabelecer um conjunto de procedimentos e especificações que, se postos 
em prática, resultam em algo concreto ou em um conjunto de informações. 
Assim, o processo do projeto é a aplicação específica de uma metodologia 
de trabalho na resolução de problemas.   

Para Norton (2004), um projeto de engenharia pode ser definido como um 

processo de várias técnicas e princípios científicos com o objetivo de definir um 

dispositivo, um método ou um sistema suficientemente pormenorizado para permitir 

sua realização, tendo como essência de projeto de máquinas, a criação de uma 

máquina que funcione bem, com segurança e confiabilidade. As máquinas criam 

movimentos e desenvolvem forças, e o dever do engenheiro é definir e calcular 

esses movimentos, forças e mudanças de energia com o intuito de determinar as 

dimensões, as forças e os materiais necessários para cada uma das peças que 

compõem a parte mecânica da máquina projetada. 

O mesmo autor define também, que o objetivo final de um projeto de uma 

determinada máquina é dimensionar e dar forma aos seus elementos, escolhendo 

os materiais e processos de manufatura apropriados, de modo que a máquina 

resultante possa desempenhar a função desejada sem falhar. 

Motta (2010, p.13) resaltando um projeto diz que, “Não devemos deixar de 

lado a experiência de um projetista, nem tampouco a criatividade, a inovação e a 

invenção, mas é preciso sempre levar em conta os princípios e requisitos do 

projeto”.  

Complementando a ideia do autor acima, Shigley, Mischke e Budynas (2004, 

p. 27), relatam que: 

Os recursos pessoais de criatividade, habilidade de comunicação e 
capacidade de solução de problemas que compõem o instrumental de um 
projetista estão entrelaçados com o conhecimento de tecnologia e princípios 
fundamentais. As ferramentas de engenharia (matemática, estática, 
computação, desenho e linguagem) são combinadas para produzir um 
plano que, quando levado a cabo, resulta em um produto funcional, seguro, 
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confiável, competitivo, utilizável, manufaturável e mercável, independente 
de quem o construa ou de quem o utilize. 

Também, de nada adianta projetar um superequipamento ou um produto com 

alta durabilidade, se não houver comprador para ele. Todo produto está envolvido 

em custo x beneficio. Há pessoas que preferem pagar um alto preço para ter um 

produto exclusivo e pessoas que procuram o menor custo, independente de marca 

ou vida útil do produto (MOTTA, 2010). 

O autor ainda complementa sua ideia dizendo que, não adianta sentar à 

frente de um computador e ficar pensando no projeto. O projetista deve analisar 

todas as variantes e realizar um croqui do produto que contenha as dimensões 

principais de montagem e componentes, para depois realizar o dimensionamento 

dos componentes e só então dar início ao desenho auxiliado pelo computador. 

3.1 CROQUI DA CONCEPÇÃO DO PROJETO 

Para Motta (2010), antes de iniciar um projeto assistido por computador, é 

necessário ter uma concepção do projeto, um esboço das características principais 

do produto que possibilitem ao projetista um caminho, um início do projeto, baseado 

nos requisitos dos usuários e nos requisitos específicos técnicos. O croqui, também 

chamado de esboço ou rascunho, é um traçado da peça à mão livre, sem escala, 

sem instrumentos, dependendo somente da habilidade do desenhista em traçar uma 

linha perfeita. Também é utilizado quando se precisam coletar informações de uma 

peça no local, em uma máquina, por exemplo, sem que haja necessidade de 

desligá-la ou desmontá-la. 

O mesmo autor define também, que os grandes desenhistas de automóveis 

fazem primeiro uma concepção do automóvel para, depois, serem projetados os 

detalhes técnicos de sua construção. Pode se definir então um croqui como, um 

esboço ou um rabisco, que traz uma noção do formato do produto projetado. A 

Figura 1 demonstra um modelo de croqui. 

Para complementar a ideia do autor acima, Norton (2004, p.39) conceitua com 

outras palavras e diz: 

O croqui de uma concepção é geralmente o ponto inicial de um projeto. 
Pode ser um croqui a mão livre, mas deve sempre ser feito razoavelmente 
em escala para exibir proporções geométricas realistas. Esse croqui quase 
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sempre serve ao propósito primário de comunicar a concepção a outros 
engenheiros e inclusive ao próprio criador do projeto. Uma coisa é ter uma 
vaga concepção em mente e outra bem diferente é defini-la em um croqui. 

 

 
   Figura 1– Modelo de um croqui de projeto 

      Fonte: (MOTTA, 2010) 

3.2 PROJETO OU DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR, COMPUTER 

AIDED DESIGN (CAD) 

Para Norton (2004, p. 40): 

O surgimento do computador provocou uma verdadeira revolução no projeto 
e na análise de engenharia. Problemas cujos métodos de solução eram 
conhecidos literalmente por séculos, e que continuavam sendo praticamente 
insolúveis devido à alta demanda computacional, agora podem ser 
resolvidos em minutos em microcomputadores de baixo custo. Métodos 
tediosos de soluções gráficas formam desenvolvidos no passado pra 
contornar a falta de um poder computacional disponível com réguas de 
cálculo. Alguns desses métodos ainda têm valor porque podem mostrar os 
resultados de uma forma compreensível, mas não se pode mais, fazer 
engenharia, sem utilizar o instrumento mais recente e mais poderoso, o 
computador. 

No decorrer de um projeto, os primeiros croquis à mão livre são substituídos 

por desenhos feitos com aplicativos de projeto ou desenho auxiliado por computador 

CAD. Os sistemas CAD, originais de uma geração atrás eram essencialmente 

ferramentas de desenho que permitiam a criação de desenhos de vistas múltiplas. 

Já os atuais, permitem que a geometria das peças seja codificada como modelos 
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sólidos, onde as arestas e as faces são definidas, e as propriedades de massa, 

centro de gravidade, seu momento de inércia e as propriedades geométricas da 

seção transversal podem ser rapidamente calculados. Os sistemas de modelo sólido 

geralmente oferecem uma interface para um ou mais programas de análise de 

elementos finitos, e permitem transferência direta da geometria do modelo, para 

análise de tensões, vibrações e transferência de calor (NORTON, 2004). 

O referido autor diz que, as técnicas anteriormente denominadas CAD fazem 

parte de um subgrupo de um tópico mais geral da engenharia auxiliada por 

computador (CAE), cujo termo significa que se trata de algo mais que uma simples 

geometria de peças, quando alguma análise de forças, tensão, deflexões ou outros 

aspectos do comportamento físico do projeto é incluído, com ou sem os aspectos da 

geometria sólida. Muitos aplicativos comerciais realizam um ou mais aspectos do 

CAE. 

3.2.1 Solidworks® 

O Solidworks® é um software de automação usado para desenho mecânico 

que permite criar modelos paramétricos de sólidos, onde permite ao projetista 

esboçar ideias rapidamente, experimentar recursos e dimensões e produzir modelos 

e desenhos detalhados. É possível criar modelos sólidos em 3 dimensões  

totalmente associativos, com ou sem restrições geométricas, além de possuir 

relações geométricas automáticas ou definidas pelo usuário para melhorar a 

intenção do projeto. Possui total associação entre seus três ambientes que são: o 

arquivo parte, o arquivo montagem e o arquivo desenho. Qualquer alteração que 

seja feita em um destes três arquivos se estenderá para todos os outros arquivos 

associados independentes do local em que seja feita a alteração (PRIGOL, 2012). 

O mesmo autor define também que, assim como uma montagem é composta 

de várias peças individuais, um modelo peça é composto de elementos individuais, 

que são chamados de recursos. Ao se criar um modelo, é possível trabalhar com 

recursos geométricos inteligentes e fáceis de entender, esses recursos são os: 

ressaltos, cortes, furos, nervuras filetes, chanfros e inclinações. Conforme esses 

recursos são criados, passam a serem aplicados em sequência no modelo.  



MR  

 

3.2.2 Autodesk Inventor® 

O Autodesk Inventor® é uma ferramenta para projetos mecânicos em 3 

dimensões, de fácil operação, que permite o desenvolvimento de projetos de forma 

rápida, simples e eficiente. Possui várias ferramentas para facilitar o 

desenvolvimento de chapas, aplicação de soldas, simulação de movimentos 

mecânicos e análise de interferência. Seu diferencial é a capacidade de ser 

desenvolvidos projetos de uma forma mais rápida e fácil, com a possibilidade de 

criar apresentações em vídeo e mostrar o funcionamento de seus equipamentos 

para facilitar a comunicação com clientes internos e externos. A prototipagem digital 

ajuda as empresas a projetar produtos melhores, reduzir os custos de 

desenvolvimento e chegar mais rápido ao mercado (CRUZ, 2004). 

3.3 DESENVOLVIMENTO E MONTAGEM DOS COMPONENTES DO PROJETO 

EM CAD 

O projetista deve realizar um desenho, com as dimensões principais 

detalhadas, dimensões das chapas, perfis estruturais, furações, soldagens, definição 

dos elementos de máquina e etc. Onde os elementos a serem comprados, como 

rolamentos, mancais, parafusos, porcas, motorredutores, esteiras e etc., devem ser 

especificados, com vistas ortográficas de todos os componentes fabricados e 

comprados, detalhadamente com cotas e vistas de acordo com as normas de 

desenho técnico (MOTTA, 2010).  

A montagem de qualquer equipamento deve ser feita respeitando 
exatamente o posicionamento de cada peça. É importante, ainda, desenhar 
os elementos de máquina ou representá-los, com isso facilitando a visão 
geral do desenho. Para melhor visualização da montagem e do 
posicionamento de cada peça, faz-se necessária a explosão da montagem, 
ou seja, uma representação do equipamento, com as peças separadas, 
porém alinhadas de forma que dê o nítido posicionamento das mesmas 
(MOTTA, 2010, p. 39). 

A Figura 2 exemplifica uma explosão de montagem. 
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Figura 2 – Montagem explodida de uma morsa de mesa. 

Fonte: (MOTTA, 2010). 

3.4 ANÁLISE DE ELEMENTOS FINITOS  

Para Lima (2008), no dimensionamento de elementos estruturais simples, 

pode-se usar as equações básicas para calcular tensão e deformação. Já em 

estruturas mais complexas, em conjuntos de elementos unidos, deve-se usar o 

método de elementos finitos, o qual visa diminuir os cálculos de uma estrutura 

complexa, composta por várias partes estruturais que geram vários pequenos 

cálculos em uma grande equação complicada. A Figura 3 demonstra um modelo de 

análise feita em software utilizando o método de elementos finitos. 

 
Figura 3 – Análise de nó soldado de treliça por elementos finitos 

Fonte: (LIMA, 2008) 
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Lima (2008) ainda diz, que geralmente a teoria da energia de distorção 

máxima, ou teoria de Von Mises é a mais utilizada em testes de elementos finitos, 

pois se correlaciona melhor com os dados experimentais. Nesta teoria, considera-se 

que o escoamento ocorre quando a energia associada à mudança de forma de um 

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

prova de tração, onde o escoamento ocorre na tensão de escoamento uniaxial. 

Considerando a energia de deformação armazenada em um elemento de volume, 

como mostra a Figura 4. 

 
Figura 4 – (a) estado triaxial de tensões (b) variações de volume e (c) distorção 

Fonte: (LIMA, 2008) 

 

S3%)(# "#.,%&%(# # 1%$#& ( + )!V# ( W#) X'! ! em qualquer ponto, com 

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

de acordo com a energia de distorção máxima no elemento analisado. Deste modo a 

tensão equivalente de Von Mises é largamente utilizada quando as tensões 

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

tensão (LIMA, 2008). 

De acordo com Bareta (2010, p. 66), o critério de escoamento da energia de 

distorção máxima, é enunciado da seguinte forma: 

“O escoamento de um material dúctil ocorre quando a energia de distorção 
por unidade de volume iguala ou excede a energia de distorção por unidade 
de volume quando o mesmo material escoa em um ensaio de tração 
simples”. 
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4 MATERIAIS ESTRUTURAIS  

Polak (2004) diz que, em um projeto mecânico uma das obrigações é 

desenvolver as coisas fortes e resistentes, assumindo isto, a estrutura mais eficiente 

é aquela na qual o material é estrategicamente colocado, de modo a apresentar a 

estrutura mais leve possível para uma dada carga e nível permitido de tensão, e 

também a estrutura mais rígida possível para um peso dado. 

Ainda, de acordo com o mesmo autor, no projeto de estruturas consideráveis 

pequenas podemos utilizar estruturas pré-fabricadas, ou componentes projetados 

especialmente. Os elementos estruturais são feitos normalmente em seções 

uniformes assim como madeira serrada, vigas metálicas, tubos, canos metálicos, 

folhas de metal corrugado, etc. 

Complementando a ideia do autor acima, Pinto (2002, p.5) diz: 

Estrutura é o conjunto de peças que constitui o esqueleto destinado a 
suportar o peso próprio e as cargas úteis e acidentais de uma construção, 
equipamento ou máquinas, sendo responsável pela manutenção de forma 
desejada e por sua integridade física.  

4.1 AÇOS ESTRUTURAIS  

As siderúrgicas são responsáveis pelo processo de transformação do minério 

de ferro em aço comercial. A liga ferro-carbono contém entre 0,008% e 2,11% de 

carbono, além de vários elementos secundários. Os aços estruturais são fabricados 

em várias formas, como chapas, barras, perfis laminados e fios treliçados, todos 

direcionados para aplicações estruturais. São projetados para suportarem grandes 

cargas, têm uma elevada tensão de escoamento, tenacidade e uma boa 

soldabilidade, para não haver alterações do material na junta soldada (CHIAVERINI, 

1986). 
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4.1.1 Tipos de Aços Estruturais  

Para Chiaverini (1986) os aços estruturais em sua grande maioria são 

empregados em construções civis, equipamentos de transporte e máquinas 

industriais. São frequentemente utilizados, devido sua alta resistência mecânica, 

pela sua deformalidade, boa soldabilidade e baixo custo. São classificados como 

aços carbono ou aços de baixa liga.  

4.1.1.1 Aço carbono  

Os aços carbono são os mais utilizados. Com o aumento do teor de carbono a 

resistência do aço aumenta, fazendo com que a ductilidade do material diminua, 

esse é um dos motivos pela preferência de aços com baixo teor de carbono até 

moderado, por permitirem soldas sem preocupações (PFEIL, 1982). 

O quadro a seguir mostra a classificação do aço carbono quanto ao seu teor 

de carbono. 

 
Quadro 1 – Classificação do aço carbono quanto ao teor de carbono 

Fonte: Estruturas de aço (PFEIL, 1982). 

4.1.1.2 Aços de baixa liga 

Segundo Pfeil (1982) os aços de baixa liga são aços carbono acrescidos de 

elementos de liga como cromo, colúmbio, cobre, manganês, molibdênio, fósforo, 
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vanádio e zircônio, que trazem para o material uma resistência maior de carbono na 

ordem de 0,20%, através da modificação na microestrutura para grãos finos, 

possibilitando uma soldagem sem preocupações. 

4.1.1.3 Efeito dos elementos de liga 

Para Zattoni (2008) os elementos de liga produzem os seguintes efeitos: 

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

e na soldabilidade; 

b) manganês: o manganês, quando adicionado em quantidade conveniente, 

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

dúctil; 

c) silício: torna o aço mais duro e tenaz. Previne a porosidade e concorre 

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

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

efeito de isolar ou suprimir o magnetismo; 

d) fósforo: em teores elevados torna o aço frágil e quebradiço, motivo pelo 

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

pode eliminá-lo integralmente, sendo considerado como uma impureza; 

e) enxofre: é um elemento prejudicial ao aço. Torna-o granuloso e áspero, 

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

do aço e é considerado como uma impureza; 

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

elasticidade e boa resistência à corrosão em altas temperaturas; 

g) níquel: foi um dos primeiros metais utilizados com sucesso para dar 

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

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

boa resistência à corrosão; 
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�b .olibdênio: emprega-se, em geral, adicionado com cromo, produzindo os 

aços cromo-molibdênio, de grande resistência, principalmente a esforços 

repetidos. 

4.1.1.4 Propriedades dos aços estruturais 

De acordo com Norton (2004, p. 55): 

As propriedades mecânicas de um material são geralmente determinadas 
por meio de testes destrutivos de amostras sob condições de carregamento 
controladas. As cargas do teste não reproduzem com precisão as 
solicitações em serviço real que as peças da maquina são submetidas, 
exceto em determinados casos especiais. Também não há garantia de que 
o material que você adquire para sua peça exibira as mesmas propriedades 
de resistência que as amostras de materiais semelhantes previamente 
testadas. 

O Quadro 2 explica as propriedades dos aços estruturais.  

Quadro 2 – Propriedades dos aços estruturais 

Fonte: (ZATTONI, 2008) 

4.1.2 Chapas 

As chapas são formadas a partir da laminação dos aços, podem ser 

classificadas como chapas grossas e chapas finas, de espessura superior a 5 mm e 

inferior ou igual a 300 mm respectivamente. As chapas metálicas podem ser 

dobradas a frio, formando perfis de chapa dobradas, esta dobragem é feita em 

prensas especiais com gabaritos que limitam os raios internos de dobragem (PFEIL, 

1982). 
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4.1.3 Perfis 
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+'&%!:  ,#( . ! & /#&.%(%! #3 (#-&%(%! +%)+# ,#& dobradeiras quanto por 

, &/'$%( '&%!8 

f#.,$ . )+%)(# % '( '% (# %3+#& %"'.%: g"#++' eE@CC: ,8E`b ('ah 

ijknop nqkrtuqp t nkoqv pwq xyozo{tuqp jr |kt}uj jp~tzt jr jpykxyxktp
rjy�zo~tp zj�jpv pwq nt�ko~tuqp �tkt xrt t�zo~t�wq jp�j~�no~t ~qr tp
uorj}p�jp ujpj�tutp� �wq uj ~�t�tp no}tpv pwq kt{qt�jzrj}yj zj�jp j
�qppxjr kjpopy�}~ot j ux~yozoutuj tuj�xtutp tq xpo em estruturas. 

] Figura 5 demonstra alguns modelos de perfis formados a frio.  

B8C8?8E 6 &/'! $%.')%(#! 

Y! , &/'! $%.')%(#! ! *3 . #! . !.#! ,&#" !!#! 3+'$'a%(#! ,%&% #!

,&#(3+#! $%.')%(#! ,$%)#!: !V# produzidos por meio de deformação mecânica a 

23 )+ )%! 3!')%! !'( &�&*'"%!  !V# #! .%'! %( 23%(#! "#. ('1 &!#! +',#! ( 
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! [� ! +&%)!1 &!%'!: ,%&% 3+'$'a%[V#  .  ('/'"%[� ! (  !+&3+3&%! . +^$'"%!8 ] F'*3&%

> .#!+&%  ; .,$#! ( , &/'! $%.')%(#! ed7]g: 2002). 

 
Figura 5 – Modelos de perfis dobrados  

Fonte: (NALAN PERFILADOS, 2012). 
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        Figura 6 – Tipos de perfis laminados 

         Fonte: (PFEIL, 1982) 

B8C.3.3 Perfis soldados 

gV# %23 $ ! #-+'(#! , $# "#&+ : "#.,#!'[V#  !#$(%* . ( "�%,%! ,$%)%! ( 

%[#: , &.'+')(# *&%)( 1%&' (%( ( /#&.%! e dimensões de seções. Os perfis 

!#$(%(#! ,%&% 3!#  !+&3+3&%$ )V# ( 1 . ! &  ; "3+%(#! "#. "�%,%! ,&#1 )' )+ !

( -#-')%!: ,#'! ,#& #"%!'V# da soldagem dos perfis, devido ao consequente 

%23 "'. )+#: %! "�%,%! + )( . % & +#&)%& � !3% ,#!'[V# ( /#&.% )% -#-')%:

#"%!'#)%)(# ,&#-$ .%! ( 23%$'(%( % , [% (DIAS, 2002). 

] Figura 7 demonstra perfis soldados. 

      Figura 7 – Exemplos de perfis soldados 

      Fonte: (PFEIL, 1982) 
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4.2 ELEMENTOS DE UNIÃO  

 As uniões são os elementos de fixação destinados a unir as peças ou 

elementos que compõem uma máquina ou equipamento, podem ser definidas como 

desmontáveis e não desmontáveis. São aplicados a todos os detalhes construtivos 

que promovam a união de partes da estrutura entre si ou a sua união com elementos 

externos a ela (SHIGLEY; MISCHKE; BUDYNAS, 2004).  

4.2.1 Uniões Desmontáveis 

As uniões desmontáveis são aquelas onde se pode desmontar o equipamento 

e obter as partes unidas e as uniões sem nenhum dano, reutilizando novamente as 

mesmas para realizar novas montagens. Exemplos de uniões desmontáveis são 

parafusos, porcas, arruelas, pinos, contrapinos, chavetas, anéis elásticos e etc. 

(DORTE et al, 2010). 

4.2.1.1 Parafuso  

É uma peça metálica de elevada aplicação na união e fixação dos mais 

diversos elementos de máquina. O parafuso é formado por um corpo cilíndrico 

roscado e por uma cabeça que pode ser hexagonal, sextavada, quadrada ou 

redonda. Diferenciam-se pela forma do filete de rosca, da cabeça, da haste e do tipo 

de acionamento. A Figura 8 demonstra as partes de um parafuso, a Figura 9 

exemplifica os tipos de filete de rosca e suas aplicações e a Figura 10 mostra os 

diversos tipos de parafusos (DORTE et al, 2010). 

Complementando a ideia do autor acima, Zaions (2008, p.114) diz: 

Os parafusos de fixação são elementos de máquinas utilizados na união 
não permanente de peças, isto é, as peças podem ser montadas e 
desmontadas facilmente, bastando apertar e desapertar os parafusos que 
as mantém unidas. 
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      Figura 8 – Partes de um parafuso. 

      Fonte: (GORDO; FERREIRA, 1996). 

 

 
       Figura 9 – Tipos de rosca. 

       Fonte: (GORDO; FERREIRA, 1996). 
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         Figura 10 – Tipos de parafusos. 

         Fonte: (GORDO; FERREIRA, 1996). 

4.2.1.2 Porca 

Segundo Dorte et al. (2010, p.27): 

Porca é uma peça de forma prismática ou cilíndrica, geralmente metálica, 
com furo roscado, no qual se encaixa um parafuso ou uma barra roscada. 
Em conjunto com um parafuso, ela é um acessório amplamente utilizado na 
união de peças. 
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O referido autor diz que a parte externa da porca tem vários formatos para 

atender a diversos tipos de aplicações. A porca é fabricada de diversos materiais 

como, aço, bronze, latão, alumínio ou plástico, e o perfil da rosca varia de acordo 

com o perfil do parafuso ou fuso específico. 

A Figura 11 demonstra alguns modelos de porcas. 

 
Figura 11 – Alguns modelos de porcas. 

Fonte: (CISER, 2012).  

4.2.1.3 Arruela 

 A maioria dos conjuntos mecânicos apresenta elementos de fixação, seja em 

máquinas ou veículos, existe o perigo de se produzir um afrouxamento imprevisto no 

aperto do parafuso em virtude das vibrações. Para evitar esse inconveniente, 

utilizamos um elemento de máquina chamado arruela. Que também serve para 

proteger as partes a serem unidas (DORTE et al, 2010). 

 O mesmo autor define também que, as arruelas têm a função de distribuir 

igualmente a força de aperto entre a porca, o parafuso e as partes montadas. 

Também funcionam como elementos de trava e podem ser encontradas de vários 

tipos, como, lisa, de pressão, dentada, serrilhada, ondulada, de travamento com 

orelha e arruela para perfilados, cada uma para um tipo de trabalho específico como 

pode ser observado na Figura 12. 
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 Figura 12 – Modelos de arruela. 

 Fonte: (GORDO; FERREIRA, 1996). 

4.2.1.4 Chaveta  

Chaveta é um elemento de fixação mecânico fabricado em aço. A chaveta se 

interpõe em uma cavidade de um eixo e de uma peça que ligam dois elementos 

mecânicos, são classificadas como chaveta de cunha, chaveta paralela e chaveta de 

disco. A Figura 13 demonstra uma aplicação de chaveta (DORTE et al, 2010). 

Complementando a ideia do autor acima, Shigley, Mischke e Budynas (2004, 

p. 427) dizem que, “chavetas são usadas em eixos para segurar elementos rolantes, 

tais como engrenagens, polias ou outras rodas. São utilizadas para habilitar a 

transmissão de torque do eixo ao elemento por este suportado”.  

 
  Figura 13 – Aplicação de chaveta. 

  Fonte: (GORDO; FERREIRA, 1996). 
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A Figura 14 exemplifica os modelos de chavetas encontrados no mercado.  

 
        Figura 14 – Modelos de chavetas. 

            Fonte: (CHAVETAS E CIA, 2012). 

4.2.2 Uniões Não Desmontáveis 

As uniões não desmontáveis são aquelas onde após ser feita a montagem da 

peça não é possível se fazer a desmontagem sem danificar as partes unidas. Inclui-

se nesse tipo de uniões a soldagem, rebites e prensagem elevada (DORTE et al, 

2010). 

4.2.2.1 Ligações soldadas 

Segundo Zaions (2008), a solda é definida como a união de duas peças 

metálicas através de uma fusão localizada, pode ser dividida em dois grupos, as 

homogêneas e as heterogêneas. A solda homogênea consiste na união de duas 

peças metálicas de mesma composição química, através de uma fusão localizada 

ou com introdução de um metal de mesma composição química. Já a heterogênea 

consiste na união de duas peças metálicas com introdução de outro metal de ponto 
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de fusão mais baixo, metal este que adere às rugosidades e poros dos metais a 

soldar, e pode ser dividida em dois grupos, forte que apresenta boa resistência 

mecânica, sendo feita com latão, prata, bronze ou cobre, e fraca, com resistência 

mecânica mais baixa, e usa estanho como material de deposição. Nas construções 

mecânicas, é usada a solda homogênea por ser mais resistente. 

Complementando a ideia do autor acima Shigley, Mischke e Budynas (2004, 

p.427) dizem que:  

Uma solda é fabricada ao se soldarem juntas de várias formas metálicas, 
cortadas em configurações particulares. Durante a soldagem, todas as 
partes são mantidas juntas de forma segura, frequentemente por um 
grampo ou uma guia. 

Já Demarchi (2010, p.65) se refere ao assunto com outro conceito e diz, 

“soldagem é o processo de união de materiais usado para obter a união localizada 

de metais e não metais, produzida por aquecimento até uma temperatura adequada, 

com ou sem a utilização de pressão ou material de adição’’. 

Os processos de soldagem e afins podem ser classificados de diferentes 

formas alternativas. A Figura 15 demonstra uma classificação muito utilizada em 

diversos países do mundo, juntamente com as abreviações adotadas para designar 

cada processo (DEMARCHI, 2010). 

4.2.2.2 Juntas básicas de soldagem  

Para Demarchi (2010), junta é a região na qual duas ou mais peças serão 

unidas por um processo de soldagem. As juntas são apresentadas de diversas 

formas e estão estreitamente ligadas à preparação da peça, geralmente são 

utilizadas nas montagens de estruturas e outras tarefas executadas pelo soldador. 

Sendo classificadas da seguinte forma: 

a) junta de topo em bordas retas: ocorre quando as bordas das chapas não 

requerem preparação mecânica. Usa-se esse tipo de junta na união de 

chapas de até 6 mm de espessura, que não sofrerão grandes esforços. A 

Figura 16 exemplifica um modelo de junta de topo; 

b) juntas sobrepostas: ocorre quando as bordas das chapas não requerem 

preparação mecânica, uma vez que, como o nome mesmo diz, as juntas 
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são sobrepostas como pode se observar na Figura 17. A largura da 

sobreposição dependerá da espessura da chapa; 

c) juntas em ângulo em T: são aquelas em que as peças, devido a sua 

configuração, formam ângulos interiores e exteriores no ponto de solda. A 

Figura 18 demonstra juntas em ângulo em T; 

d) juntas em quina: quando os dois componentes estão próximos e em 

ângulo, como na Figura 19. 

 
Figura 15 – Classificação dos processos de soldagem. 

Fonte: (DEMARCHI, 2010). 
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   Figura 16 – Junta de topo. 

   Fonte: (DEMARCHI, 2010). 

 

 
    Figura 17 – Juntas sobrepostas. 

    Fonte: (DEMARCHI, 2010). 

 

 
    Figura 18 – Junta em ângulo em T 

    Fonte: (DEMARCHI, 2010). 
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Figura 19 – Juntas em quina. 

Fonte: (DEMARCHI, 2010). 

4.2.2.3 Simbologia de soldagem para desenhos  

 As soldas devem ser precisamente especificadas nos desenhos de trabalho, 

o que é feito utilizando o símbolo de soldagem, mostradas na Figura 20. A seta 

desse símbolo aponta para a junção a ser soldada, como demonstrada em alguns 

exemplos na Figura 21. O corpo dele contém tanto elementos quanto se supõe que 

sejam necessários, e é determinado pelo projetista. Existem várias normas com seus 

símbolos representativos, mais vários deles são comuns e tem o objetivo de orientar 

o soldador em que tipo de junta deve ser aplicada e aonde (SHIGLEY; MISCHKE; 

BUDYNAS, 2004). 

 
     Figura 20 – Símbolo de soldagem com a localização de seus componentes. 

     Fonte: (SHIGLEY; MISCHKE; BUDYNAS, 2004). 
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         Figura 21 – Simbologia e solda correspondente 

         Fonte: (MODENESI, 2001). 
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5 SISTEMAS DE TRANSPORTE FIXO 

  Gomide (1983) se refere a sistemas de transporte fixo como dispositivos que 

transportam materiais sólidos sobre superfícies, correntes ou dentro de tubos, 

continuamente de um ponto a outra da indústria. Em outros casos o material sólido 

pode ser suspenso em cabos ou correntes. A escolha do transportador correto para 

um determinado material é complicada pelo grande número de fatores relacionados 

que devem ser levados em consideração. Inicialmente é necessário ponderar os 

diversos tipos básicos, depois, escolher o modelo e o tamanho correto. Deve ser 

realizada levando em conta as características do material a ser transportado durante 

o processo.  

5.1 TRANSPORTADOR DE CORREIA 

O Transportador de correia é ideal para o transporte de materiais sólidos a 

baixo custo, sua construção é compacta e com excelente desempenho funcional. 

Formado por uma correia sem fim que trabalha sobre o efeito da força de atrito. Esta 

correia é estendida entre dois tambores, o motriz e de retorno, sua estrutura 

basicamente é construída com perfis laminados de aço carbono e roletes 

justapostos, sobre os quais a correia desliza, com baixo atrito, possibilitando a 

movimentação de cargas pesadas, com baixo consumo de energia (NEVES et al, 

2010). 

O mesmo autor define também que estes transportadores podem ser 

horizontais ou inclinados de comprimentos variados. Podem trabalhar em grandes 

distâncias e curtas distâncias, com velocidades muito baixas nas quais permitem a 

manipulação individual dos materiais. 

A Figura 22 ilustra um transportador de correia. 



QI  

 

 
Figura 22 - Transportador de correia. 

Fonte: (NEVES et al, 2010). 

5.2 TRANSPORTADOR DE ESTEIRA 

O transportador de esteira é uma variação do transportador de correia 

aplicável ao transporte pesado de materiais quentes ou muito abrasivos a curtas 

distâncias. A esteira é geralmente metálica e construída com bandejas ou caçambas 

fixadas numa correia ou corrente. As esteiras mais simples são de madeira e 

prestam-se principalmente para o transporte de fardos. Muitas vezes a construção é 

reforçada para atender as necessidades dos transportes pesados a pequenas 

distâncias. Algumas vezes são utilizados como alimentadores de outros 

transportadores (GOMIDE, 1983). 

Para Neves et al (2010) é uma opção de transporte em vários setores 

industriais, possibilitando o carregamento de muitos produtos na área metalúrgica, 

farmacêutica, automobilística, frigorífica, eletrônica e alimentícia em geral. Para 

identificar o tipo de esteira adequado será preciso considerar o fluxo e tipo de 

material a ser transportado, bem como, quantidade, peso, tamanho, umidade, 

corrosão, temperaturas, banhos químicos e térmicos. A Figura 23 mostra um 

exemplo de esteira convencional. 
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  Figura 23 – Esteira convencional. 

  Fonte: (NEVES et al, 2010). 

5.3 TRANSPORTADOR POR GRAVIDADE 

O transportador por gravidade é o mais simples dos dispositivos para realizar 

o transporte de sólidos, utilizado em processos onde o custo benefício não justifica a 

colocação de um acionamento motorizado. É implantado visando à agilidade do 

processo e principalmente a condição ergonômica dos operadores. Seu 

funcionamento se da pelo escoamento do sólido por gravidade sobre um plano 

inclinado em relação à horizontal com um ângulo superior ao do repouso do 

material. Normalmente é em forma de roletes ou roldanas, ou utiliza calhas ou dutos 

inclinados por onde o sólido escoe livremente. A Figura 24 exemplifica um modelo 

de transportador por gravidade (NEVES et al, 2010). 

 
      Figura 24 – Exemplo de transportador por gravidade. 

      Fonte: (NEVES et al, 2010). 
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5.4 TRANSPORTADOR DE CORRENTE  

Segundo Neves et al (2010) o transportador de corrente é um  equipamento 

construído em estruturas metálicas rígidas, sendo muito versátil no uso, pois sua 

montagem é feita com elos padronizados de correntes que são encaixados uns nos 

outros e presos com pinos ou cavilhas, que ligados formam a fita que suporta o 

material transportado. Normalmente são fabricadas em aço inox, aço carbono ou 

alumínio. Sua durabilidade é muito grande e a manutenção é simples e econômica, 

pois os elos são peças de estoque dos fabricantes. Com isso, são vantajosos 

comparados a outros transportadores, sendo totalmente desmontáveis e facilmente 

substituíveis. 

A Figura 25 demonstra um modelo de transportador de corrente. 

 
Figura 25 – Transportador de corrente. 

Fonte: (NEVES et al, 2010). 

5.5 COMPONENTES DO TRANSPORTADOR DE CORREIA 

Um transportador de correia envolve vários componentes, além da estrutura 

de sustentação como apoios, torres, colunas e etc. Entre eles vamos abordar as 

correias, tambores, roletes, esticadores e acionamentos (NEVES et al, 2010).  
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5.5.1 Correias  

As correias possuem vários modelos e configurações diferentes, em sua 

grande maioria são fabricadas com os seguintes materiais, couro, nylon, poliéster, 

polietileno, crina, amianto e algodão. As mais utilizadas nas indústrias madeireiras 

são, de borracha com reforço de lona ou fios metálicos e de nylon. A resistência 

mecânica, que é de 10 a 20 kg/cm de largura por lona, passa a 500 kg/cm quando o 

reforço é metálico. São fornecidas em larguras padronizadas que variam de duas em 

duas polegadas, desde 4 polegadas até 80 polegadas. Tanto a espessura, como o 

número de lonas, dependem da tensão aplicada e da largura (NEVES et al, 2010). 

 O Quadro 3 indica o número de lonas recomendada em função da largura da 

correia e a Figura 26 demonstra várias correias com diferentes números de lonas. 

 

 
Quadro 3 – Número de lonas em função da largura  

Fonte: (NEVES et al, 2010) 

 

 
Figura 26 – Correias com diferentes números de lonas. 

Fonte: (NEVES et al, 2010). 

 

As correias transportadoras, sendo um material composto, são constituídas 

de três partes principais: carcaças, borracha de ligação e cobertura, como pode se 

verificar na Figura 27. Onde a carcaça é o elemento de força da correia, o qual 

depende a resistência para suportar as tensões, flexões e toda variedade de 

esforços, a borracha de ligação que está situada entre as lonas da correia 
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proporciona o amortecimento da carga e a cobertura protege a carcaça contra o 

material transportado (NEVES et al, 2010). 

 

 
Figura 27 – Composição de uma correia. (A) carcaça, (B) borracha                                                                                 
de ligação, (C) cobertura. 

Fonte: (NEVES et al, 2010). 

5.5.2 Tambores 

Para Neves et al (2010) os tambores são construídos normalmente em aço, 

com função principal de tracionar a correia para o funcionamento do transportador, 

sendo nesse caso, papel exercido pelo tambor motriz, onde está acoplado a 

motorização. Compõem uma das partes mais importantes de um transportador de 

correia, sendo utilizados para transmissão de potência, esticamento, desvios e 

retorno da correia. Sendo classificados de acordo com a função exercida no 

transportador, tais como: 

a) acionamento – serve para transmitir o torque e dar movimento a correia, 

geralmente está localizado na cabeceira do transportador, mas pode ser 

encontrado no centro ou no retorno; 

b) retorno – efetua o ciclo para retorno da correia a sua posição inicial, em 

alguns transportadores é responsável pelo tensionamento da correia, 

geralmente está localizado na extremidade oposta ao terminal de 

descarga; 
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c) esticador – é utilizado em alguns transportadores para manter a tensão 

ideal para um bom funcionamento do mesmo; 

d) encosto – utilizado para aumentar o ângulo de contato com o tambor de 

acionamento. 

O conjunto tambor é composto por vários elementos, como podemos observar 

na Figura 28, tais como: 

a) (1) corpo do tambor ou cilindro; 

b) (2) discos laterais; 

c) (3) disco central; 

d) (4) cubos de ligação ao eixo; 

e) (5) elementos de fixação ao eixo (chavetas); 

f) (6) eixo; 

g) (7) mancais de fixação e suporte ao eixo; 

h) (8) revestimento. 

 

 
Figura 28 – Componentes principais de um tambor.  

Fonte: (FAÇO, [entre 1988 e 1998]). 

 

Neves et al (2010), diz que o diâmetro dos tambores é determinado pelo 

número de lonas da correia e pode ser calculado pela equação: 
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                                                                                                       (1) 

 

Dp: diâmetro primitivo do tambor [cm]; 

N: número de lonas da correia: 

K: variável entre 12.5 (para 2 a 6 lonas) e 15 (para 8 a 22 lonas).  

Havendo limitação de espaço, K pode ser adotado igual a 8. 

5.5.2.1 Eixos 

De acordo com Shigley, Mischke e Budynas (2004, p.427):   

Um eixo é um membro rotativo, geralmente de secção transversal circular, 
utilizado para transmitir potência ou movimento. Ele provê a linha de centro 
de rotação, ou oscilação, de elementos como engrenagens, polias, volantes, 
manivelas, rodas dentadas e similares, bem como controla a geometria de 
seus movimentos. Um eixo fixo é um membro não rotativo que não 
transmite torque e que é usado para suportar rodas girantes, polias, e 
similares. 

Seguindo a ideia dos autores acima, Dorte et al (2010, p.49) diz que, “os eixos 

são componentes importantes em um equipamento já que permitem a fixação dos 

elementos de máquinas. Normalmente tem o objetivo de transmitir movimento 

giratório a outros elementos fixados a ele, ou girar livremente.” 

O mesmo autor define também que, os eixos podem ser fixos ou giratórios. 

No caso dos eixos fixos, os elementos como, engrenagem com buchas, polias sobre 

rolamentos e volantes, que giram. Eixos fixos atuam como suporte para o elemento 

giratório girar, como o eixo da bicicleta que é fixo e a roda gira. Quando se trata de 

eixo-árvore giratório, o eixo se movimenta juntamente com seus elementos ou 

independentemente deles como, por exemplo, eixos sobre mancais e etc. 

Já Shigley, Mischke e Budynas (2004, p.864) conceituam também da seguinte 

forma: 

A geometria de um eixo é geralmente a de um cilindro escalonado. 
Engrenagens, mancais e polias devem sempre ser posicionados com 
precisão, bem como providências devem ser tomadas a fim de aceitar 
cargas de empuxo. O uso de ressaltos de eixo é um excelente meio para 
localizar axialmente os elementos desses eixos: tais resalvos podem ser 
utilizados para pré-carregar mancais de rolamento e prover as reações 
necessárias de empuxo a elementos rotativos. 

Segundo Andrade (2009) os eixos se apresentam normalmente em forma 

cilíndrica mais existem exceções, podendo apresentar perfis lisos e compostos, bem 
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como se apresentarem com secções cheias ou vazadas, com grande variedade de 

tamanhos, consequentemente podendo ser utilizados em diversos campos de 

aplicação na engenharia.  

Complementando a ideia do autor acima, Dorte et al (2010) diz, os tipos de 

eixos mais encontrados são roscados, ranhurados, estriados, maciços, vazados, 

flexíveis e cônicos, cujas características estão descritas a seguir: 

a) eixos maciços tem secção transversal circular maciça, com degraus e 

apoios para ajuste das peças montadas sobre eles. A extremidade do eixo 

é chanfrada para evitar rebarbas. As arestas são arredondadas para aliviar 

a concentração de tensão. Também podem ser ranhurados, utilizados 

para fixar elementos de transmissão, em que devem ser empregadas 

grandes forças; 

b) eixos vazados normalmente são empregados em eixos-árvore de 

máquinas-ferramentas para facilitar a fixação de peças mais longas para a 

usinagem, e também são empregados em motores de aviões por serem 

mais leves; 

c) eixos cônicos são utilizados para fixar elementos que possuam furação 

cônica, geralmente são presos por parafuso e possuem uma chaveta para 

evitar a rotação do elemento mecânico. 

Andrade (2009, p. 13) afirma que, “Às vezes é possível projetar eixos de 

transmissão úteis que não têm variações do diâmetro de secção ao longo de seu 

comprimento”. 

Grande maioria dos eixos de máquinas são construídos de aço de baixo e 

médio carbono entre 1020-1050,  laminados a frio e a quente. Com a necessidade 

de maior resistência, aços de baixa liga como 4140, 4340 ou 8640 podem ser 

selecionados, utilizando-se tratamentos térmicos adequados para obter as 

propriedades desejadas. Os aços são classificados por um conjunto de quatro ou 

cinco números, que determina o tipo de liga existente e a porcentagem de liga e de 

carbono, onde o primeiro número determina o tipo de liga, o segundo a porcentagem 

de elemento de liga e os últimos a porcentagem de carbono presente (SHIGLEY; 

MISCHKE; BUDYNAS, 2004). 

O Quadro 4 traz alguns tipos de aço e seus respectivos números. 
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          Quadro 4 – Tipos de aços e seus respectivos números 

          Fonte: (GAVENDA, 2010) 

 

O Quadro 5 demonstra algumas características dos materiais para eixos, e a 

Figura 29 exemplifica um modelo de eixo.  
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Quadro 5 – Características dos materiais para eixos 

Fonte: (ANDRADE, 2009) 

 

 
               Figura 29 – Modelo de eixo. 

                Fonte: (ANDRADE, 2009). 

5.5.2.2 Dimensionamento de eixos giratórios  

Para Dorte et al (2010), eixos giratórios são comumente submetidos ao efeito 

de torção, ou torção mais flexão, com exceção de eixos que girem livremente, que 
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só tem flexão. Para eixos maciços circulares submetidos à torção, podem ser 

dimensionados pela fórmula a seguir: 

 

π σ
                                                                                           (2) 

d: diâmetro do eixo [mm]; 

σadm: tensão admissível à torção [N/mm²]; 

Mt: momento torçor máximo [N.mm]. 

 

Segundo Dorte et al (2010), os cálculos de eixos apresentados não 

consideram o efeito da fadiga, nem da concentração de tensão devido a arestas e 

canais no eixo. Portanto, para compensar essa simplificação, foram utilizados 

valores de coeficiente de segurança elevados. Esses coeficientes estão embutidos 

no valor da tensão admissível para um carregamento tipo III, apresentado no Quadro 

6 de resistência dos materiais.   

 
          Quadro 6 – Resistência dos materiais  

          Fonte: (VIEIRA, 2010, p.63) 
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5.5.2.3 Mancais  

Dorte et al (2010, p.52) diz que, “O mancal pode ser definido como suporte ou 

guia em que se apóia o eixo, permitindo que ele gire e transmita torque. 

Dependendo da aplicação e dos esforços, os mancais podem ser de deslizamento 

ou de rolamento”. 

O autor supracitado apresenta os mancais como, mancais de deslizamento e 

mancais de rolamento como é descrito a seguir: 

a) mancais de deslizamento: geralmente são constituídos de uma bucha 

fixada em um suporte, como demonstra a Figura 30. Esses mancais são 

utilizados em máquinas pesadas ou em equipamentos de baixa rotação, 

porque a baixa velocidade evita superaquecimento dos componentes 

expostos ao atrito. Normalmente as buchas são fabricadas de material 

com baixo coeficiente de atrito (bronzes, ligas de metais leves e etc.) com 

a aplicação de lubrificantes, permitindo reduzir o atrito, reduzir a 

temperatura e melhorar a rotação do eixo; 

b) mancais de rolamento: os mancais têm sua aplicação em quase todas as 

máquinas e mecanismos com partes giratórias. O mancal de rolamento é 

um tipo onde a carga principal é transferida por meio de elementos de 

contato rolante (normalmente esferas e rolos), em vez de deslizamento. 

Quando se necessita de mancal com maior velocidade e menor atrito, o 

mancal de rolamento é o mais adequado. A Figura 31 demonstra um 

modelo de mancal de rolamento do tipo flange. 

 
                   Figura 30 – Montagem de um mancal de deslizamento. 

          Fonte: (DORTE et al, 2010). 
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                Figura 31 – Modelo de mancal de rolamento tipo flange 

           Fonte: (ANDRADE, 2009) 

 

O mesmo autor diz ainda que, os mancais de rolamento mais utilizados nas 

indústrias são vendidos tanto separados ou em conjuntos com o rolamento 

específico, e são separados da seguinte forma: 

a) mancal de apoio, especificado pela letra P; 

b) mancal tipo flange, especificado pela letra F; 

c) mancal tipo tensor, especificado pela letra T. 

Já para Andrade (2009), os eixos são montados sobre apoios, mais 

conhecidos como mancais, em duas configurações possíveis, a montagem 

biapoiada e a montagem em balanço, como pode se ver na Figura 32. 

 
            Figura 32 – Modelos de montagem biapoiada. 

Fonte: (ANDRADE, 2009). 
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5.5.2.4 Rolamentos 

Os rolamentos são normalmente elementos metálicos que apresentam forma 

cilíndrica, composto por vários subelementos, como demonstrado na Figura 33. São 

vazados em sua parte central visando o acoplamento em um eixo. Possuem 

principalmente a função de sustentar ou apoiar um sistema de transmissão de 

torque, suportando muitas vezes esforços simples ou combinados (ANDRADE, 

2009). 

 

 
     Figura 33 – Descrição de um rolamento. 

     Fonte: (ZAIONS, 2008). 

 

Seguindo a ideia do autor, Dorte et al. (2010, p.55) diz: 

Os rolamentos oferecem algumas vantagens. Uma delas é a padronização, 
ou seja, o rolamento possui um padrão internacional. É possível adquirir ou 
substituir o mesmo rolamento, independente do país em que ele foi 
produzido, esta intercambiabilidade facilita muito as atividades de 
manutenção. 

Ainda de acordo com o referido autor, os rolamentos são classificados em 

função dos elementos rolantes, que podem ser do tipo esfera, rolo ou agulha, como 

pode ser observado na Figura 34. 
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   Figura 34 – Tipos de rolamento. 

   Fonte: (DORTE et al, 2010). 

 

Dorte et al (2010) diz que os rolamentos também podem ser classificados de 

acordo com as forças que suportam, que podem ser radiais, axiais e mistas ou 

combinadas como descritas a seguir e demonstradas na Figura 35: 

a) radiais: que suportam somente forças radiais, que são aquelas apontadas 

para o centro ou raio do rolamento; 

b) axiais: que suportam apenas forças axiais, que são aquelas apontadas no 

sentido do eixo. Não suportam cargas radiais. Impedem o deslocamento 

no sentido axial, isto é, longitudinal ao eixo; 

c) mistas ou combinadas: suportam tanto força radial como axial, impedindo 

o deslocamento no sentido transversal e no axial.  

 
         Figura 35 – Demonstração das forças em rolamento. 

         Fonte: (DORTE et al, 2010). 

 

FAG (1999) determina o método a ser utilizado no dimensionamento de 

rolamentos necessários em determinadas aplicações, onde deve ser analisado se o 
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mesmo vai trabalhar em rotações normais ou parado, com pouca movimentação em 

giro de até 180º. Em rotações normais de trabalho, pode-se determinar a carga do 

rolamento pela capacidade de carga dinâmica, que é calculada pela fórmula abaixo:  

 

�                                                                                                       (3) 

 

M: momento torçor [Nm]; 

F: capacidade de carga dinâmica [N]; 

r: metade do diâmetro interno do rolamento [m]. 

5.5.3 Roletes 

É o conjunto de rolos cilíndricos com os seus respectivos suportes. Tem a 

capacidade de efetuar livre rotação em torno de seus próprios eixos e são instalados 

com o objetivo de dar suporte à movimentação da correia e guiá-la na direção de 

trabalho. Os roletes de cada seção podem ser horizontais ou possuir os dois 

extremos inclinados, mantendo a correia côncava e formando uma calha 

transportadora. Todas as correias com largura superior a 14 polegadas trabalham 

sobre roletes inclinados. A distância entre os roletes varia com a densidade do 

material e a largura da correia, mais geralmente está entre um metro e um metro e 

meio, neste caso será utilizado o rolete de retorno que dá apoio para a correia em 

seu retorno, a Figura 36 demonstra uma aplicação de roletes, e o Quadro 7 

determina o espaço entre os roletes (NEVES et al, 2010). 

 
    Figura 36 – Modelo de roletes. 

    Fonte: (NEVES et al, 2010). 
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       Quadro 7 � Espaço entre roletes de acordo com a largura da correia. 

       Fonte: (NEVES et al, 2010) 

5.5.4 Esticador Por Parafuso 

Sua principal função é garantir a tensão conveniente para o acionamento da 

correia e absorver as variações no comprimento da correia causadas pelas 

mudanças de temperatura, oscilações de carga, tempo de trabalho e etc. Os mais 

utilizados são o automático por gravidade, que funciona através de um tambor que 

recebe uma força contínua aplicada por um contrapeso, e o por parafuso, que 

funciona através de duas roscas ligadas ao eixo do tambor onde com a aplicação de 

um torque promove o deslocamento do eixo e consequentemente o esticamento da 

correia. A Figura 37 exemplifica um esticador por parafuso (NEVES et al, 2010). 

 
       Figura 37 – Esticador de parafuso. 

   Fonte: (NEVES et al, 2010). 
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O Quadro 8 determina o curso recomendado para o esticador em função da 

distância entre centros dos tambores. 

 
Quadro 8 � Curso recomendado para o esticador. 

Fonte: (MERCÚRIO, 2012). 

5.5.5 Acionamento 

Neves et al (2010) se refere a acionamento como o conjunto de elementos 

que da movimento a um transportador de correia e controla sua velocidade, se 

encontra ligado ao eixo do tambor motriz. Constituído por um motor elétrico, uma 

transmissão (redutor) e suas ligações, é projetado de acordo com o tipo de 

transporte e a potência transmitida. Podem ser instalados em três posições: na 

cabeceira do transportador, no centro e no retorno. Seu dimensionamento leva em 

consideração o perfil do transportador, o espaço disponível para sua instalação e 

operação, a potência transmitida, o sentido da correia e as tensões que nela atuam. 

Neste projeto será usado como acionamento um motoredutor acoplado 

diretamente ao eixo do tambor motriz, o que elimina transmissões entre motor e 

redutor, e, entre redutor e eixo motriz. 

5.5.5.1Motoredutores 

Os motoredutores são constituídos de um motor elétrico unido a um redutor, 

formando uma unidade construtiva única, compacta e com elevado rendimento. Os 

critérios para a escolha do tipo de redutor adequado são, entre outras, espaço 

disponível, possibilidade de fixação e conexão com a máquina a ser acionada. Estão 

disponíveis redutores de engrenagens helicoidais, redutores de eixos paralelos, 
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redutores de engrenagens cônicas em execução normal e em execução com folga 

reduzida, bem como, redutores de rosca sem fim (SEW, 2007). 

O referido autor define também que o redutor de velocidade como o próprio 

nome diz tem como finalidade reduzir velocidade de rotação em eixos. São utilizados 

em diversas áreas da indústria onde são acoplados em diversos tipos de máquinas.

] Figura 38 demonstra alguns modelos de motoredutores.

Figura 38 – Modelos de Motoredutor. 

Fonte: (SEW, 2007). 

5.5.5.2 Cálculos para dimensionamento do motoredutor 

CORREIAS MERCÚRIO, [entre 1988 e 1998], determinam os cálculos para o 

correto dimensionamento da potência necessária para movimentar o transportador 

de correia. Os cálculos determinados levam em conta a tensão efetiva sobre 

superfícies polidas, a velocidade de funcionamento da correia, a tensão para mover 

a correia vazia, a tensão para mover a carga, o peso das partes móveis, o peso do 

material transportado, um fator de correção de comprimento, o coeficiente de atrito 

referente à movimentação da correia acrescida do peso do material transportado, o 

coeficiente de atrito referente à movimentação da correia vazia pelas partes móveis 

e o coeficiente de atrito por deslize em superfícies polidas.  Sendo relacionados 

estes fatores nas fórmulas e quadros a seguir. 
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                                                                                                        (4)  

  

W = potência do motor [HP]; 

Te= tensão efetiva em superfícies polidas [Kgf]; 

 V= velocidade da correia (de acordo com a necessidade de trabalho) [m/min]. 

 

                                                                      (5) 

 

Te = tensão efetiva em superfícies polidas [kgf]; 

µd= coeficiente de atrito por deslize em superfícies polidas (Quadro 11);  

Te1= tensão efetiva para mover a correia deslizando sobre superfícies planas. 

 

                                                                                (6) 

 

Te1 = tensão efetiva para mover a correia deslizando [Kgf]; 

Tv = tensão para mover a correia vazia [Kgf]; 

Tc = tensão para mover a carga [Kgf].  

 

                                                                   (7) 

 

Tv = tensão para mover a correia vazia [Kgf]; 

Cf = fator de correção de comprimento (Quadro 9) [m]; 

µv= coeficiente de atrito para movimentação da correia vazia (Quadro 10); 

P = peso das partes móveis (Quadro 12) [Kg/m]. 

 

                                                                           (8) 

 

Tc = tensão para mover a carga [Kgf]; 

Cf = fator de correção de comprimento (Quadro 9) [m]; 

µc= coeficiente de atrito referente a movimentação com carga (Quadro 10); 

Pm = peso do material transportado por metro linear [Kg/m]. 
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Quadro 9 – Fatores de correção de comprimento. 

Fonte: (CORREIAS MERCÚRIO, [entre 1988 e 1998]). 

 

 
Quadro 10 – Coeficientes de atrito na movimentação. 

Fonte: (CORREIAS MERCÚRIO, [entre 1988 e 1998]) 

 

 
Quadro 11 – Coeficientes de atrito por deslize. 

Fonte: (CORREIAS MERCÚRIO, [entre 1988 e 1998]) 
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       Quadro 12 – Peso por metro linear das partes móveis. 

       Fonte: (CORREIAS MERCÚRIO, [entre 1988 e 1998]). 

 

Com os dados de potência do motor que será necessário para o 

funcionamento adequado do motoredutor, e sabendo a velocidade de saída do 

redutor que se necessita no sistema, através da página Drive Gate da SEW, se 

consegue determinar o motoredutor específico para a dada solicitação de trabalho 

(SEW, 2007). 
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6 METODOLOGIA 

A metodologia para aplicação de projetos constitui um procedimento 

planejado, de forma a serem observados sistematicamente todos os requisitos e 

necessidades do equipamento, máquina ou produto a ser desenvolvido, em diversas 

aplicações. Onde toda a trajetória é traçada para desenvolver o estudo, sendo 

selecionado o método mais adequado para que sejam alcançados os objetivos 

propostos. 

Abaixo a metodologia seguida traz os meios que serão empregados para 

coletar os dados, executar o projeto, simular seu funcionamento e testá-lo, 

explicando como acontecerá a exposição destes na pesquisa. Ou seja, estabelece-

se o procedimento do pesquisador para o levantamento das informações e execução 

do projeto. 

6.1PESQUISA INFORMACIONAL 

A pesquisa informacional refere-se às informações iniciais que o projetista irá 

buscar para ter uma ampla visão da criação da máquina, de maneira a estabelecer 

as especificações do projeto, identificando as necessidades do usuário, sendo estas 

desdobradas em requisitos para a máquina. Na pesquisa informacional, será 

realizada uma visita à empresa LHBP Indústria de Madeiras, onde por meio de um 

levantamento dos requisitos do processo atual de separação das tábuas de madeira 

serrada, se abordará as necessidades que a máquina deve atender.  

Para isto, elaborou-se um questionário de verificação que será preenchido na 

visita à empresa. Neste questionário serão abordadas as informações existentes no 

processo atual e os dados específicos para a criação da máquina projetada. Esse 

questionário será complementado com fotos retiradas no local, entre as informações 

que serão abordadas, tem-se:  

a) qual tipo de produto geralmente é separado e gradeado; 

b) existem tábuas de diferentes tamanhos ou é um único padrão; 

c) qual é o peso destas tábuas; 
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d) o processo de separação é feito manualmente; 

e) gostaria que tivesse um separador automático para realizar a separação 

das tábuas; 

f) você é cobrado por produção; 

g) o que você acha da implantação de um transportador de correia que 

separasse as tábuas em locais diferentes; 

h)  facilitaria o processo de gradeamento; 

i) o que você acha mais importante neste processo; 

j) como funciona o processo atual; 

k) como a máquina projetada vai ter que trabalhar; 

l) qual é a variação das medidas das tábuas que a máquina vai operar; 

m) qual é a variação de peso das tábuas; 

n) qual é a altura que a madeira sai do tanque de tratamento; 

o) quantas tábuas saem por minuto; 

p) qual é a distância e o tempo que separa cada uma das tábuas na saída do 

tanque de tratamento; 

q) qual é a velocidade de avanço das correntes do tanque de tratamento; 

r) qual é a distância entre os arrastadores da corrente do tanque de 

tratamento; 

s) o que é mais importante no processo para empresa. 

Esses dados serão coletados no questionário de verificação da máquina, o 

mesmo pode ser visto no apêndice A.  

>8E 6ZgS�7g] T�f�7f] 

Na pesquisa técnica, após terem sido obtidas as informações das 

necessidades que a máquina deve atender através da pesquisa informacional, serão 

definidas as características mais importantes e relevantes da máquina, também se 
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buscará utilizar elementos de máquina e perfis estruturais que facilitem a fabricação. 

Entre os aspectos que serão definidos tem-se: 

a) a velocidade de funcionamento da correia e o sentido de movimento da 

mesma; 

b) as dimensões do transportador de correia; 

c) a estrutura principal do transportador de correia; 

d) os elementos de máquina que serão utilizados; 

e) a distância que terá que ter entre uma tábua e outra; 

f) quanto tempo leva o atuador para retirar a tábua do transportador e voltar 

à posição inicial; 

g) a maior carga que a máquina vai trabalhar. 

6.3 CROQUI DA CONCEPÇÃO DO PROJETO 

Nesta etapa do projeto será desenhado um croqui da máquina, dando uma 

noção do modelo de concepção do projeto, onde poderá se chegar a uma ideia mais 

precisa de como será a máquina, suas dimensões e os elementos que irão compor a 

mesma. Para em seguida ser realizado o dimensionamento mecânico e o desenho 

completo da máquina. 

O croqui, também chamado de esboço ou rascunho, vai ser feito através de 

um traçado da peça à mão livre, sem escala e sem nenhum instrumento, 

dependendo somente da habilidade do desenhista em traçar uma linha perfeita. É 

geralmente o ponto inicial de um projeto, que vai servir para esclarecer o projeto ao 

seu próprio criador, que deixará de ter apenas uma vaga concepção do mesmo, 

passando a ter uma visão geral da máquina projetada. 

6.4 DIMENSIONAMENTO MECÂNICO 

No dimensionamento mecânico serão realizados os cálculos para o correto 

dimensionamento dos componentes necessários para a máquina, com base nas 

informações e necessidades coletadas na pesquisa informacional, e buscando 
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resistência e confiabilidade. O dimensionamento se dará com base nas fórmulas e 

quadros abordados no referencial teórico.  

O dimensionamento da correia será feito com base na largura das tábuas que 

será coletado na pesquisa informacional, o que determinará a largura da correia. Já 

o número de lonas da correia será dimensionado através do quadro abordado no 

referencial teórico. O dimensionamento do diâmetro dos tambores será feito através 

de um cálculo, utilizando a fórmula abordada no referencial teórico. 

O dimensionamento do diâmetro do eixo central dos tambores também será 

feito através de cálculo, utilizando a fórmula abordada no referencial teórico. O 

dimensionamento dos mancais e rolamentos será feito com base no diâmetro do 

eixo calculado, e de acordo com a carga que vai ter que suportar. O tipo de mancal 

será escolhido de forma que melhor se adapte a solicitação da máquina. 

O comprimento do esticador por parafuso será dimensionado através do 

quadro abordado no referencial teórico, o qual determina o curso recomendado em 

função da distância entre centros dos tambores. O motoredutor que será acoplado 

diretamente ao eixo sem nenhum tipo de transmissão, será dimensionado através da 

página do Drave Gate da SEW, de acordo com a velocidade necessária para o 

funcionamento e pela potência necessária no sistema, a qual vai ser calculada 

através de fórmulas abordadas no referencial teórico. Para finalizar o 

dimensionamento da estrutura, chapas e perfis, será feito com base na carga que a 

correia vai operar. 

6.5 DESENHO TÉCNICO MECÂNICO, DETALHAMENTO E MONTAGENS DOS 

COMPONENTES DO PROJETO DA MÁQUINA EM SOLIDWORKS®  

Nesta etapa será realizado o desenho de cada componente que irá compor a 

máquina, com as dimensões, furações e detalhes em geral. Os elementos de 

máquina, como, mancais, rolamentos, parafusos, motoredutor e etc., também serão 

criados como desenho. Os desenhos serão feitos utilizando o arquivo peça do 

Solidworks®. A montagem de todos os componentes da máquina será feita, 

respeitando exatamente o posicionamento de cada peça, formando a máquina 
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completa em um único desenho. Possibilitando visualizar a máquina sem que ela 

seja fabricada. Sendo feita no arquivo montagem do Solidworks®. 

Para o detalhamento do projeto vai ser utilizado o arquivo desenho do 

Solidworks®, onde serão mostradas as vistas ortográficas da máquina, com 

detalhes, descrição e cotas conforme normas de desenho técnico. O detalhamento 

será feito apenas da montagem completa, para uma futura fabricação é necessário à 

criação do detalhamento de cada peça separadamente, pois é a partir deles que a 

montagem e as peças são construídas. 

6.6 TESTES POR SIMULAÇÃO EM SOFTWARE  

Os testes por simulação em software serão feitos utilizando o arquivo 

montagem da máquina completa, feito no Solidworks®, que será convertido e 

utilizado no software Inventor®, onde poderá ser examinada a estrutura da máquina 

por completo, sem que a mesma seja fabricada. Integrando todos os dados do 

projeto da máquina em um modelo digital único, para que se possa ver e simular o 

desempenho real da estrutura da máquina e comprovar seu bom funcionamento. 

A simulação vai ser feita no componente Stress Analysis do software 

Inventor®, que se baseia na teoria de Von Mises. Primeiramente serão 

parametrizados os pontos de fixação e os pontos das forças atuantes esperadas na 

estrutura da máquina, após isso é gerada a malha estrutural e daí o programa efetua 

a análise da simulação. No resultado da simulação o programa fornece as figuras 

com a especificação de resistência da máquina, possibilitando a visualização da 

estrutura e dizendo se o projeto está de acordo, e se a algum ponto que deve ser 

reforçado. 
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7 ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso aconteceu com base nos passos propostos na metodologia, 

e com o intuito de atender os objetivos de pesquisa. Onde foi realizada a pesquisa 

informacional, a pesquisa técnica, um croqui da concepção do projeto, o 

dimensionamento mecânico, os desenhos, detalhamento e montagem, e os testes 

por simulação.  

7. 1 PESQUISA INFORMACIONAL 

Na pesquisa informacional foi realizada a visita à empresa onde foi visto como 

funciona o processo atual de separação das tábuas de madeira serrada e 

respondido o questionário de verificação, sendo realizado um levantamento das 

necessidades que a máquina deve atender e relacionado com produtos similares 

com a capacidade de realizar a tarefa. 

Foi abordado que a empresa tem como produto final a produção de tábuas de 

madeira serrada que tem sua venda destinada a área de construção civil. As tábuas 

que serão separadas através da máquina projetada possuem a mesma espessura 

para todos os tipos de corte e também o mesmo comprimento, havendo variação 

nas larguras das tábuas, estas que são de cinco tipos diferentes. Sendo relacionado 

o tipo 1 para tábua com largura de 300 mm, tipo 2 para tábua com largura de 250 

mm, tipo 3 para tábua com largura de 200 mm, tipo 4 para tábua com largura de 150 

mm e tipo 5 para tábua  com largura de 100 mm. 

  O processo atual funciona da seguinte forma, a tábua sai pronta de uma 

refiladeira, porém com todos os tipos de cortes das larguras misturados. Em seguida 

as tábuas passam por uma destopadeira de corrente e entram em um tanque de 

banho para tratamento, deste todas saem para o gradeamento em um mesmo local, 

como pode ser visto nas Figuras 39 e 40, sendo separadas por tipo e gradeadas por 

quatro colaboradores em um processo manual, finalizando o processo, quando a 

grade está pronta a empilhadeira vem e à retira levando para armazenamento no 

pátio até secar. 
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Figura 39 – Processo atual de separação1 

Fonte: Própria 

 

 
Figura 40 – Processo atual de separação 2 

Fonte: Própria 

Verificou-se que os colaboradores que realizam esta tarefa de separação e 

gradeamento das tábuas na empresa, despendem muito tempo separando as 
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tábuas para poderem executar o gradeamento, o que dificulta e atrasa muito o 

processo, além de gerar desconforto ergonômico aos mesmos devido à repetição de 

movimentos por longos períodos. T%.-\. /#' constatado que se eles receberem 

essas tábuas separadas cada tipo em um local diferente, o número de 

colaboradores que realizam está tarefa poderá diminuir. 

Com isso, defini-se que uma necessidade do processo é que as tábuas sejam 

separadas, ficando cada tipo em um local diferente para facilitar o gradeamento, 

pelo fato dos colaboradores destinarem um tempo exclusivo para separação das 

tábuas, tempo este que seria extinto com a implantação da máquina projetada. As 

tábuas devem ser deslocadas através de um transporte com precisão, pois a parte 

de automação se baseará em dados de encoder que dará a localização de saída de 

cada tábua e os pontos onde cada uma deve ser armazenada. 

 A partir daí, definiu-se o conceito da máquina como um transportador de 

correia, onde após a tábua estar em cima da correia não terá nenhuma perda de 

posição. O transportador de correia terá um determinado comprimento e vai receber 

as tábuas da saída do tanque de tratamento em uma extremidade, ficando ligado 

direto sempre na mesma direção, onde de acordo com o tipo de cada tábua terá sua 

posição de armazenamento específica, sendo retirada da correia transportadora 

através de um cilindro pneumático que vai empurrar a tábua para fora do 

transportador.   

Entre as informações abordadas no questionário de verificação da máquina, 

como pode ser visto no apêndice B, foi encontrado os principais dados a seguir: 

%b o comprimento e a espessura das tábuas não variam, sendo a espessura 

23 mm e o comprimento 3 m. Já as larguras são de 300 mm, 250 mm, 200 

mm, 150 mm e 100 mm; 

b) o peso maior coletado entre os tipos de toras serradas apresentou o peso 

das tábuas sendo, 8 kg para tábua de largura de 100 mm, 12 kg para 

tábua de largura de 150 mm, 16 kg para tábua de largura de 200 mm, 20 

kg para tábua de largura de 250 mm, 24 kg para tábua de largura de 300 

mm; 

c) a altura da saída das tábuas do tanque onde vai ser montado o 

transportador é de 0,8 m; 
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d) saem 6 tábuas por minuto, saindo 1 tábua a cada 1m em um tempo de 

10s; 

e) a velocidade de avanço das correntes do tanque de tratamento é de 

0,1m/s; 

f) a distância entre os arrastadores da corrente do tanque de tratamento é de 

1m; 

g) foi abordado que para a empresa o que é mais importante são as 

operações, desempenho e eficiência, ou seja, a funcionalidade. 

7.2 PESQUISA TÉCNICA  

Na pesquisa técnica, após terem sido obtidas as informações das 

necessidades que a máquina deve atender através da pesquisa informacional, foram 

definidas as características mais importantes e relevantes da máquina, também 

buscou-se utilizar elementos de máquina e perfis estruturais que atendessem os 

requisitos de funcionamento da máquina. 

A velocidade da correia foi determinada considerando que na alimentação da 

correia, a velocidade do tanque de tratamento é 0,1 m/s e que a distância entre cada 

tábua é 1 m, sendo o comprimento da tábua 3 m, precisa-se que a correia se 

desloque 3 m em 10 segundos, deixando mais uma distancia de 1 m entre cada 

tábua na correia, que é uma distância de segurança mais o tempo do cilindro atuar e 

recuar, chega-se a uma distância de 4 m em 10 s, logo a velocidade da correia tem 

que ser 0,4 m/s, em sentido único de movimento no sentido horário. 

]! ('. )!� ! (# +&%)!,#&+%(#& /#&%. ( /')'(%! ,artindo do princípio que se 

tem 5 tipos de tábuas diferentes para serem separadas, e que o comprimento de 

cada tábua é 3 m, também considerando um espaço entre o armazenamento de 

cada tipo de tábua sendo de 1 m, e o espaço de entrada da tábua na esteira de 3 m, 

com isso, tem-se uma distância linear do transportador de aproximadamente 24 m. 

A largura da correia do transportador deve ser de 400 mm ou 16 ``, 

considerando que a variação das larguras das tábuas são de 100 mm, 150 mm, 200 

mm, 250 mm, 300 mm, e deixando um espaço de 100 mm a mais que a maior 
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largura que é 300 mm. A altura da parte superior da correia do transportador até o 

chão tem que ser de 0,7 m, considerando que as tábuas saem do tanque de 

tratamento a 0,8 m do chão e deixando um espaço para caída da tábua na correia 

de 0,1 m. 

A estrutura principal do transportador foi definida como sendo, a estrutura da 

base do transportador feita com perfis de tubo quadrado, o transportador terá nas 

suas extremidades um tambor tracionado e um de retorno compostos por tubos 

mecânicos e eixos de aço carbono. A base onde vai correr em cima a correia será 

feita de perfil de chapa dobrada. O retorno da correia utilizará como base rolinhos, e 

em uma das extremidades no tambor de retorno vai ter um esticador por parafuso. 

Foi desenvolvida uma estrutura nas laterais do transportador por onde através do 

cilindro pneumático vai ser retirar a tábua de cima da correia. Também será 

desenvolvida a estrutura das mesas onde vão ser armazenadas as tábuas para 

depois serem gradeadas pelos funcionários. 

Entre os elementos de máquina que serão utilizados tem-se, os perfis 

estruturais e de composição da máquina, a correia, um motoredutor que será 

acoplado ao eixo do tambor de tração, os eixos e componentes dos tambores, 2 

mancais de rolamento tipo T que serão utilizados no esticador do tambor de retorno, 

2 mancais de rolamento tipo F que serão utilizados no tambor de tração, parafusos 

sextavados com porca e arruelas, entre outros componentes.  

A definição da distância entre uma tábua e outra no separador foi feita 

considerando o tempo que levaria o atuador pneumático para retirar a tábua do 

transportador e voltar a sua posição inicial, onde foi constatado que em um tempo de 

2 s seria suficiente, logo para se ter este tempo de 2 s foi considerado uma distância 

de 1 m entre cada tábua. 

A maior carga de trabalho do transportador se dará quando se encontrarem 

os 5 tipos diferentes de tábuas em cima do transportador, na sequencia contraria a 

de seleção, somando a carga dos 5 tipos e totalizando uma carga de 80 kg. 
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7.3 CROQUI DA CONCEPÇÃO DO PROJETO 

Foi desenhado um croqui da máquina dando uma noção do modelo de 

concepção do projeto, chegando a uma ideia mais precisa de como será a máquina, 

suas dimensões e os elementos que irão compor a mesma. Foi feito através de um 

traçado da peça à mão livre em papel, como pode ser observado na Figura 41. 

Esclarecendo a concepção da máquina. 

 
 Figura 41 – Croqui do transportador de correia 

 Fonte: Própria 

7.4 DIMENSIONAMENTO MECÂNICO 

No dimensionamento mecânico foram realizados os cálculos para o correto 

dimensionamento dos componentes necessários para a máquina, com base nas 

informações e necessidades coletadas na pesquisa informacional, e buscando 
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resistência e confiabilidade. O dimensionamento foi feito com base nas fórmulas e 

quadros abordados no referencial teórico. 

7.4.1Dimensionamento da Correia  

A largura da correia do transportador deve ser de 400 mm ou 16”, 

considerando que a variação das larguras das tábuas são de 100 mm, 150 mm, 200 

mm, 250 mm e 300 mm, e deixando um espaço de 100 mm a mais que a maior 

largura que é de 300 mm. O número de lonas da correia foi determinado através da  

Tabela 2 abordada no referencial teórico, onde para uma correia de 16” se usa a 

correia com 3 lonas. A correia utilizada será do tipo laminada com cobertura lisa.  

7.4.2 Dimensionamento do Diâmetro do tambor 

O cálculo do diâmetro do tambor foi feito através da fórmula 1 abordada no 

referencial teórico: 

  

                                                                                                (1) 

 

Neste caso,  K é igual a 8 e o número de lonas da correia igual a 3. Logo:  

                                                                                                     

   

                                                                        

7.4.3 Dimensionamento do Motorredutor 

O motorredutor que será acoplado diretamente ao eixo sem nenhum tipo de 

transmissão, foi dimensionado de acordo com a velocidade e potência necessária 
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para o funcionamento do transportador de correia, com base nas fórmulas 

abordadas no referencial teórico e através da página do Drive Gate da SEW®. 

Considerando que a velocidade necessária de funcionamento da correia é de 

0,4 m/s, ou seja 24 m/min, e tendo o diâmetro do tambor sendo 240mm, calcula - se 

o perímetro do tambor a seguir: 

 

                                                                                                                   (9) 

 

P: perímetro do tambor [mm];  

r: raio do tambor [mm]. 

 

  

  

   

 

Considerando que a velocidade necessária é de 24 m/min, e dividindo pelo 

perímetro do tambor que é de 0,75 m, chega-se a uma rotação necessária no eixo 

do tambor de 32 rpm. 

A potência foi determinada pelos cálculos abordados no referencial teórico, 

sendo primeiro coletado os dados necessários dos quadros e posteriormente 

realizados os cálculos como pode ser visto abaixo: 

 

a) Cf de acordo com o quadro 9 para um comprimento de 24m, Cf = 153m; 

b) µc de acordo com o quadro 10 para condições regulares de operação e 

manutenção, µc = 0,050; 

c) µv de acordo com o quadro 10 para condições regulares de operação e 

manutenção, µv = 0,035; 

d) µd de acordo com o quadro 11 para lona com borracha, µd = 0,40; 

e) P de acordo com o quadro 12 para correia com 40 cm de largura, P= 23 

Kg/m; 
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f) Pm considerando que o caso com maior carga terá 80 kg no transportador 

inteiro + 50% de fator de segurança = 120 Kg dividindo pelos 24m que é o 

comprimento, tem-se, Pm = 5 Kg/m; 

g) V de acordo com a necessidade de trabalho, V= 24m/min. 

 

                                                                               (8)               

 

 

 

                                                                                              (7) 

 

 

 

                                                                                                           (6) 

 

 

 

                                                                                                  (5) 

 

 

 

                                                                                                                     (4) 

 

 

 

Sabendo que 1 Hp = 745,7 W 
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Com a definição da velocidade de saída do motoredutor em 32rpm, a 

definição da potência necessária em 0,287 KW e a necessidade de um motoredutor 

com eixo oco e do modelo tipo K com engrenagens cônicas, através do Drive Gate 

foi determinado o motoredutor que atende-se as solicitações como pode ser 

observado na Figura 42. 

Figura 42 – Escolha do motoredutor 

Fonte: (DRIVE GATE, 2012) 

 

Onde não foi encontrado um motoredutor com as características especificas 

da solicitação, sendo escolhido um com as características mais próximas, tendo 

0,37KW de potência e velocidade de saída de 34 rpm. Os dados de especificação do 

motoredutor escolhido foram obtidos através de um relatório, como pode ser visto na 

Figura 43. T%.-\. /#&%. #-+'(#! #! (%(#! "#)!+&3+'1#! (# .#+#& (3+#&  !"#$�'(#:

demonstrado na Figura 44. 
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   Figura 43 – Relatório de especificação do motoredutor 

   Fonte: (DRIVE GATE, 2012) 

 

 
   Figura 44 – Dados construtivos do motoredutor 

   Fonte: (DRIVE GATE, 2012) 
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7.4.4 Dimensionamento do Diâmetro do eixo 

O dimensionamento do diâmetro do eixo foi feito através da fórmula 5 

abordada no referencial teórico, onde foi considerada a fórmula para eixos 

submetidos ao efeito de torção, sendo desconsiderada a flexão pelo fato dos 

mancais se encontrarem próximos ao tambor, tendo: 

π σ
                                                                                                      (2) 

 

O momento torçor foi obtido dos dados fornecidos do motoredutor como pode 

ser observado na Figura 43, sendo o torque na saída do eixo, Mt = 104 N*m = 

104000 N*mm. A tensão admissível à torção foi obtida do Quadro 4, presente no 

referencial teórico, sendo utilizado um eixo de aço SAE 1020 laminado chegou-se a 

σadm = 31. Logo: 

 

π 31
 

 

 

 

O diâmetro do eixo utilizado foi de 40 mm, considerando que o diâmetro do 

furo do motoredutor de eixo oco é 30 mm e para poder fazer os rebaixos para 

encaixe das tampas laterais do tambor e os encostos dos mancais com rolamento 

que foram utilizados com diâmetro do furo de 35 mm. O eixo do tambor de retorno 

será feito com as mesmas dimensões, para que seus componentes sejam do 

mesmo padrão. 

7.4.5 Dimensionamento dos Mancais e rolamentos 

O dimensionamento dos mancais e rolamentos se deu com base no diâmetro 

do eixo, onde foram escolhidos os mancais e rolamentos que se encaixassem no 
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diâmetro especifico de 35 mm. Sendo escolhidos os mancais tipo flange para o eixo 

do tambor de tração, e mancais tipo tensor para o eixo do tambor de retorno e 

esticamento da correia. Tendo os rebaixos do eixo para os encostos do rolamento 

de 35 mm, se obteve a especificação para os mancais de rolamento sendo de final 

207, que apresentam diâmetro do furo igual a 35 mm. 

Através de um catálogo de rolamentos como mostra as Figuras 45 e 46, 

obteve-se a capacidade básica de carga para os mancais de rolamentos 

selecionados, sendo a capacidade de carga dinâmica 25500 N, e a capacidade de 

carga estática 15300N. Para comprovar se a capacidade de carga era suficiente foi 

realizado o cálculo da força presente no rolamento, como pode ser visto abaixo: 

 

                                                                                                                    (3) 

 

 

 

O que comprova que a capacidade de carga dos mancais de rolamentos 

selecionados é suficiente, pois a capacidade de carga é superior à força F que é 

exercida sobre ele. 

 
  Figura 45 – Descritivo mancal tipo F 

  Fonte: (INA,1998, p. 126) 
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  Figura 46 – Descritivo mancal tipo T 

  Fonte: (INA,1998, p. 129) 

7.4.6 Dimensionamento do Comprimento do esticador 

O dimensionamento do comprimento do esticador foi feito através do Quadro 

6 abordado no referencial teórico, o qual determina o curso recomendado para o 

esticador em função da distância entre centros dos tambores. Considerando uma 

distância entre centros dos tambores sendo 24 m, e aplicando no quadro utilizando 

correia com carcaça do tipo poliéster e nylon, com porcentagem de tensão 

admissível de 75%, chegou se a um comprimento do esticador de 240 mm. 
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7.4.7 Dimensionamento do Espaçamento entre os roletes de retorno 

O dimensionamento do espaçamento entre os roletes de retorno foi feito 

através do Quadro 5 abordado no referencial teórico, considerando a largura da 

correia que é de 16``, chegou-se a uma distância de 3m. 

7.4.8 Dimensionamento da Estrutura e chapas 

As chapas dobradas da base do transportador foram utilizadas com chapa na 

espessura de 3/16``, %  !+&3+3&a de base do transportador foi feita com perfil de tubo 

quadrado de 40 mm x 40 mm com 3 mm de parede, as cantoneiras de ligação entre 

as chapas dobradas são de ¼`` x 2``. ]! "�%,%! (% "%- " '&% (# +&%)!,#&+%(#& #)( 

são fixados os mancais são de ½``. A espessura do tubo mecânico utilizado na 

fabricação dos tambores é de ½ ``. 

7.5 DESENHO TÉCNICO MECÂNICO, DETALHAMENTO E MONTAGENS DOS 

COMPONENTES DO PROJETO DA MÁQUINA EM SOLIDWORKS® 

Nesta etapa foi desenvolvido o desenho de cada peça que compõem a 

máquina, utilizando o arquivo peça do Solidworks®, com as dimensões, furações e 

todos os detalhes em geral. Os elementos de máquina, como, mancais, rolamentos, 

parafusos, motoredutor e etc., que já possuíam seus desenhos prontos, foram 

selecionados e detalhados como peças de desenho. As peças foram todas 

desenhadas através dos recursos do Solidworks®, e podem ser vistas no 

detalhamento do projeto completo. As Figuras 47 e 48 mostram dois desenhos de 

peças que foram criados. 
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Figura 47 – Desenho do eixo de tração 

    Fonte: Própria 

 

 
Figura 48 – Desenho da chapa da cabeceira de tração 

    Fonte: Própria 

 

A montagem foi feita respeitando exatamente o posicionamento de cada 

peça, formando a máquina completa em um único desenho. Desenvolvida no 

arquivo montagem do Solidworks®, onde foram feitas algumas montagem de peças 

separadamente. Pode se ver na Figura 49 a montagem explodida do tambor de 

tração, já a Figura 50 mostra a montagem da extremidade de entrada das tábuas. 
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       Figura 49 – Montagem explodida do tambor de tração 

       Fonte: Própria 

 

 
     Figura 50 – Montagem da extremidade de entrada das tábuas  

     Fonte: Própria 

 

A Figura 51 define como foi feita a junção entre os conjuntos de chapas 

dobradas e a Figura 52 demonstra a montagem da extremidade de tração, 
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mostrando também o conjunto do batedor e a mesa de armazenamento das tábuas. 

Para finalizar juntou-se todas as partes em uma montagem completa com todas as 

peças da máquina, como pode ser visto na Figura 53. 

 
 Figura 51 – Montagem entre os conjuntos de chapa dobrada  

     Fonte: Própria 

 

 
Figura 52 – Montagem da extremidade de tração, mostrando também o conjunto do batedor e a 
mesa de armazenamento das tábuas 

Fonte: Própria 
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 Figura 53 – Montagem completa com todas as peças 

 Fonte: Própria 

 

No detalhamento do projeto foi utilizado o arquivo desenho do Solidworks®, 

onde foi criado um desenho a partir da montagem completa da máquina, mostrando 

as vistas ortográficas da mesma, com todos os componentes da máquina, detalhes, 

cotas e vistas conforme normas de desenho técnico. Para uma futura fabricação 

devem ser detalhadas todas as peças e montagens separadamente. O 

detalhamento da montagem completa encontra-se no Apêndice C. 

7.6 TESTES POR SIMULAÇÃO EM SOFTWARE  

Os testes por simulação em software foram feitos utilizando o arquivo 

montagem da máquina completa feito no Solidworks®, que foi convertido e utilizado 

no software Inventor®, onde foi examinada a estrutura da máquina por completo, 

sem fabrica lá. Integrando todos os dados do projeto da máquina em um modelo 

digital único, para simular o desempenho real da estrutura da máquina e comprovar 

seu bom funcionamento. 



KO  

 

A simulação foi feita no componente Stress Analysis do software Inventor®, 

que se baseia na teoria de Von Mises para realizar os cálculos, está teoria é a qual 

gera os resultados mais próximos da realidade quando se trata de simulação de 

esforços. Primeiramente foi parametrizado os pontos de fixação e os pontos das 

forças atuantes esperadas na estrutura da máquina, tais forças que foram de 500 N 

para cada conjunto de 6 m de estrutura, também foi fornecido o tipo do material que 

compõe a estrutura, que é o aço SAE 1020. Após isso foi gerada a malha estrutural 

e daí o programa efetuou a análise. 

 No resultado da simulação o programa fornece as figuras com a 

especificação de resistência da máquina, possibilitando a visualização da estrutura e 

dizendo se o projeto está de acordo, e se algum ponto deve ser reforçado. A Figura 

54 demonstra a estrutura fixa do transportador, com sua construção a partir de tubos 

quadrados, chapas dobradas e cantoneiras, toda criada em uma malha para 

simulação. Como se pode ver através da escala à esquerda da figura, toda estrutura 

está submetida à pequena pressão pelo critério de Von Mises, tendo sua coloração 

predominante na cor azul, a qual de acordo com a escala é a de menor intensidade. 

 
Figura 54 – Simulação de acordo com o critério de Von Mises 

Fonte: Própria 

 

A Figura 55 demonstra a deformação que a estrutura vai sofrer com a 

aplicação das cargas. Pode ser observado que na maior parte da estrutura quase 

não vai ocorrer deformação, havendo uma pequena deformação nas extremidades 
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de apoio dos tambores, na região onde os mancais vão ser fixados, com uma 

deformação máxima de 0,009 mm segundo os resultados da simulação 

apresentada. Como os resultados obtidos não apresentam falhas que possam ser 

consideradas relevantes e a deformação é tão pequena que pode ser 

desconsiderada, a estrutura trabalhará normalmente sem defeitos estruturais e não 

necessita de nenhuma modificação em sua construção. 

 
Figura 55 – Simulação de deformação da estrutura 

Fonte: Própria 
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8 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, após ser desenvolvido o projeto mecânico por completo no 

estudo de caso seguindo os passos propostos na metodologia de modo a atender os 

objetivos da pesquisa, foram apresentados os resultados encontrados, explicando os 

passos executados na criação do projeto da máquina de separação das tábuas. 

O desenvolvimento do projeto mecânico da máquina automatizada de 

separação de tábuas de madeira serrada se deu com a necessidade da empresa 

LHBP Indústria de Madeiras de melhorar o processo de separação das tábuas e 

facilitar o gradeamento das mesmas, processo este que atualmente é feito todo de 

forma manual, o que dificulta o gradeamento e requer mais colaboradores para 

conseguirem realizar a tarefa no tempo determinado. Diante disto, foi determinado 

como tema de estudo o desenvolvimento do projeto citado, projeto este que foi 

apresentado de forma positiva, pois é um projeto inovador para empresa e que pode 

vim a facilitar muito o processo de separação de tábuas com variação de largura, 

pelo fato dos colaboradores não precisarem mais separar os tipos de tábua, 

recebendo cada tipo de tábua em um lugar específico. O projeto mecânico em 

questão pode ser futuramente implantado tanto na empresa onde foi desenvolvido, 

como em outras empresas do mesmo segmento que também se deparam com a 

mesma dificuldade neste processo. 

O primeiro passo na execução do projeto foi a pesquisa informacional, onde 

foram realizadas visitas a empresa LHBP Indústria de Madeiras, realizando-se um 

levantamento de como funciona o processo atual de separação das tábuas de 

madeira serrada e identificando-se as necessidades e os requisitos que a máquina a 

ser projetada deve atender. As principais informações do processo foram coletadas 

por meio de em um questionário de verificação. Entre as informações coletadas foi 

constatado que os colaboradores que realizam a tarefa de separação e 

gradeamento na empresa, despendem muito tempo separando as tábuas que eles 

recebem com seus tipos todos misturados, para posteriormente poderem executar o 

gradeamento. Com a instalação da máquina projetada à tarefa de separação das 

tábuas pelos colaboradores seria extinta do processo citado, ,#( )(# diminuir a 

quantidade de colaboradores destinados a essa função. Na pesquisa informacional 
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também foram criados os primeiros conceitos de como poderia ser a máquina 

projetada para atender tal solicitação de trabalho.   

Na pesquisa técnica, após serem obtidas as informações das necessidades 

que a máquina deve atender, foi definida a concepção da máquina em um 

transportador fixo que recebe-se as tábuas em uma extremidade e de acordo com 

cada tipo de tábua determina-se um local específico a ser armazenada, sendo 

retirada de cima do transportador por um conjunto mecânico acionado por um 

cilindro pneumático. Pelo fato do projeto de automação da máquina necessitar de 

um posicionamento preciso da tábua transportada, decidiu-se trabalhar com o 

conceito de um transportador de correia. Nesta etapa também foram definidas as 

dimensões para o projeto mecânico da máquina, os elemento de sua composição e 

de que forma se daria o seu funcionamento do sistema mecânico. 

Com a ideia de como seria a máquina partiu-se para elaboração de um croqui 

preliminar para o desenvolvimento e concepção da máquina a ser projetada, onde 

se obteve uma noção mais precisa da projeção de sua forma construtiva, suas 

dimensões e seus elementos de composição. A partir daí com o formato da máquina 

projetada definido, foi realizado o dimensionamento e escolha dos elementos que 

contemplam a máquina com base nos requisitos da pesquisa, dando respaldo por 

meio dos cálculos e especificações para seleção dos mesmos, de forma a atender 

as solicitações de trabalho, sendo feito com base nas fórmulas e quadros abordados 

no referencial teórico. 

 O primeiro passo foi o dimensionamento da correia transportadora, que 

ocorreu com base na largura das tábuas a serem transportadas, tábuas estás que 

possuem variação entre 100 mm e 300 mm, o que gerou a largura da correia em 400 

mm. Com a largura da correia definida, através de um quadro que determina o 

número de lonas da correia em função da sua largura, chegou-se a uma correia 

composta por 3 lonas. A correia escolhida foi do tipo laminada com cobertura lisa, de 

maneira a facilitar a retirada da tábua de cima da mesma devido as característica 

deslizante desta cobertura. O comprimento total da correia foi determinado pelo 

tamanho do transportador criado, obtendo-se o comprimento total de 50 m. 

Quanto ao diâmetro do tambor foi determinado pela fórmula abordada no 

referencial, onde através da quantidade de lonas da correia o cálculo determina o 

diâmetro necessário do tambor, que resultou-se em um tambor com 240 mm de 
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diâmetro, com largura de 420 mm, onde foi feito um abaulamento superficial de 4° 

para que a correia trabalhe sempre centralizada no tambor.  

Como motoredutor, foi escolhido um motoredutor de eixo oco para ser 

acoplado diretamente ao eixo do tambor de tração, de maneira a eliminar algum tipo 

de transmissão entre eixos. A especificação do motoredutor foi dimensionada de 

acordo com a rotação de saída e a potência necessária para o funcionamento do 

transportador de correia, através da página do Drive Gate da SEW®.  

A rotação de saída foi determinada considerando que a velocidade necessária 

de funcionamento é de 24 m/min, onde dividindo pelo perímetro do tambor de tração 

que é de 0,75 m, chega-se a uma rotação necessária no eixo do tambor de 32 rpm. 

Já a potência necessária foi determinada pelos cálculos para transportador de 

correia abordados, que levam em consideração, a tensão efetiva de movimentação 

sobre superfícies polidas, a velocidade de funcionamento da correia, a tensão para 

mover a correia vazia, a tensão para mover a carga, o peso das partes moveis, o 

peso do material transportado, o coeficiente de atrito referente à movimentação da 

correia vazia pelas partes moveis, o coeficiente de atrito referente à movimentação 

da correia acrescido do peso do material transportado e o coeficiente de atrito por 

deslize sobre superfícies polidas. Onde obteve-se uma potência necessária de 0,287 

KW. 

Porem não foi encontrado um motoredutor com as características específicas 

da solicitação, sendo escolhido um com as características mais próximas, tendo 

0,37KW de potência e rotação de saída de 34 rpm. Os dados de especificação e 

construtivos do motoredutor escolhido foram obtidos através de um relatório 

fornecido pela página do Drive Gate da SEW®.   

A definição do diâmetro do eixo se deu pelas fórmulas abordadas, onde 

através da tensão admissível à torção para o material do eixo escolhido, e com o 

momento torçor obtido da saída do motorredutor, foi determinado o diâmetro de 

25,75 mm. No cálculo foi desconsiderado o fator de flexão pelo fato dos mancais se 

encontrarem próximos ao tambor. Como o eixo dimensionado apresentou um 

diâmetro de 25,75 mm, sendo menor do que o diâmetro do furo do eixo do 

motoredutor, que é de 30 mm, foi escolhido um eixo de diâmetro superior, com 40 

mm para que melhor encaixar-se nos rebaixos de encosto para os rolamentos e 

tampas do conjunto, e no eixo oco do motorredutor. O eixo do tambor de retorno foi 
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feito com as mesmas dimensões do eixo do tambor de tração, mantendo-se desta 

forma um padrão. 

O dimensionamento dos conjuntos de mancais de rolamento se deu com base 

no diâmetro do eixo escolhido, sendo utilizado o diâmetro de 35 mm para o encosto 

do rolamento, onde foram escolhidos os mancais de rolamento que se encaixassem 

no diâmetro específico, o que gerou a especificação do conjunto sendo de final 207, 

que apresentam diâmetro do furo igual a 35 mm. Foram escolhidos os mancais tipo 

flange para o eixo do tambor de tração, por possuírem o melhor encaixe para 

solicitação da máquina projetada. Já os mancais para o eixo do tambor de retorno, 

foram escolhidos do tipo tensor, pois são mancais específicos desenvolvidos para 

movimentação de eixos.  

Através de um catálogo foi obtido à capacidade de carga para os mancais de 

rolamento selecionados, sendo a capacidade de carga dinâmica 25500 N, e a 

capacidade de carga estática 15300 N. Para comprovar se a capacidade de carga 

era suficiente foi realizado o cálculo abordado a respeito da força presente no 

rolamento, onde a força encontrada foi de 5924,85 N, a qual é inferior à capacidade 

de carga dos mancais de rolamento selecionados, o que comprova que a 

capacidade de carga dos mancais de rolamento selecionados é suficiente. 

A definição do comprimento do esticador foi dada através de um quadro 

abordado, que determina o curso recomendado para o esticador em função da 

distância de 24 m entre os centros dos tambores e de dados da correia, chegando-

se a um comprimento de 240 mm para o esticador. Quanto ao dimensionamento do 

espaço entre os roletes de retorno, se deu através de um quadro abordado, onde de 

acordo com a largura da correia que é de 400 mm ou 16``, chegou-se a uma 

distância entre os roletes de 3 m. 

A parte da base da correia foi feita com perfil U de chapa dobrada na 

espessura de 3/16 ’’, a estrutura de suporte para as chapas dobradas e para as 

mesas de armazenamento foram feitas com perfis de tubo quadrado com dimensões 

de 40 x 40 mm com parede de 3 mm. Nas cabeceiras do transportador onde foram 

fixados os mancais de rolamento, foram utilizadas chapas com espessura de ½ ’’, de 

maneira a dar resistência à fixação dos conjuntos. Como as chapas dobradas são 

disponibilizadas a venda com no máximo 6 m de comprimento, foi feito ligações com 

cantoneiras parafusadas, juntando as chapas e dando forma ao transportador 

completo. 
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Após a conclusão do dimensionamento e escolha dos componentes da 

máquina, foi desenvolvida a modelagem no software Solidworks®, dando forma à 

prototipagem digital da máquina completa, onde primeiramente foi feito o desenho 

de cada peça e posteriormente a montagem respeitando exatamente o 

posicionamento adequado de cada peça, então se deu forma à máquina completa 

em um único desenho, no qual foi feito um detalhamento mostrando os elementos 

da máquina, suas montagens e as principais dimensões. 

Com os desenhos prontos foi possível elaborar uma lista de materiais e 

componentes do projeto da máquina, facilitando a compra dos elementos 

necessários na hora da fabricação, como pode ser visto abaixo: 
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simulação de esforços na estrutura, através do software Inventor®, o qual tem um 

módulo de análise de stress de esforços mecânicos, onde a resultante de resistência 

de materiais é capaz de realizar simulações de comportamentos de deformação em 

estruturas com formas complexas, que se baseia na teoria de Von Mises para 

realizar os cálculos, que como visto no referencial teórico é a teoria que gera os 

resultados mais próximos da realidade quando se trata de simulação de esforços. A 

simulação se deu com a parametrização dos pontos de fixação da estrutura e os 

pontos das forças atuantes esperadas, após isso o programa gerou uma malha 

estrutural e então efetuou-se a análise, fornecendo como resultado figuras com a 
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especificação de resistência da máquina, onde obteve-se uma deformação máxima 

de 0,009 mm. Como os resultados obtidos na simulação não apresentaram falhas 

que pudessem ser consideradas relevantes e a deformação foi tão pequena que 

pode ser desconsiderada, a estrutura trabalhará normalmente sem defeitos 

estruturais e não necessita de nenhuma modificação em sua construção. 

Os métodos de cálculos e seleção de componentes utilizados neste projeto 

foram determinados a partir do referencial teórico, onde foram abordados vários 

materiais, chegando à seleção dos métodos de cálculos mais adequados para cada 

situação, garantindo através do correto dimensionamento o bom funcionamento da 

máquina. 

Para concluir, foi criado um descritivo de funcionamento da máquina, 

explicando como funcionará o processo e de que forma será comandado. A parte de 

automação da máquina foi feita por outro acadêmico em um trabalho exclusivo, onde 

foram determinados os comandos de funcionamento da máquina criada. 

O inicio do processo se da com o acionamento dos equipamentos que 

alimentam o separador de tábuas, ou seja, a destopadeira de corrente e o tanque de 

tratamento químico que transporta a tábua até o transportador de correia 

desenvolvido para separação das tábuas por tipo. O acionamento destes três 

equipamentos acontecerá em sequência e o desligamento do separador desligará 

automaticamente os outros dois equipamentos. 

Com o separador ligado, a tábua que está subindo no tanque de tratamento é 

medida em sua largura, o que determina o tipo de tábua que vai entrar no separador 

e em qual local deve ser armazenada. A correia transportadora do separador 

trabalha sempre ligada no mesmo sentido de giro e na mesma velocidade.  

Ao receber a tábua, a correia começa movimentar a mesma ao longo do 

transportador, passando primeiramente por um sensor que determina o ponto de 

referencia de entrada da tábua no separador. A partir desse ponto um controlador 

com base nos dados do tipo da tábua, determina a distância que a tábua deve seguir 

em frente e o ponto onde um dos conjuntos de atuador deve ser acionado, retirando 

a tábua de cima do transportador e depositando na mesa de armazenamento. Caso 

após a leitura do tipo da tábua no tanque de banho e decorrido um período, o sensor 

do ponto de referencia não for acionado a máquina determina que ocorreu um erro e 

para. 
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Através de um encoder acoplado ao eixo do tambor de tração do 

transportador, foi possível ter o deslocamento preciso da correia, logo obteve-se o 

deslocamento da tábua situada em cima da correia. Com a obtenção das 

informações da posição e do deslocamento da correia, e com o tipo de tábua 

identificado na corrente do tanque de tratamento, a lógica de programação é capaz 

de determinar a posição exata de cada tipo de tábua, e quando cada tipo de tábua 

chega a sua posição de armazenamento o conjunto do batedor acionado por um 

cilindro pneumático entra em funcionamento, atuando e recuando o conjunto, que 

desloca a tábua de cima da correia para sua mesa de armazenamento, que está 

localizada em frente a cada conjunto de atuador, acumulando várias tábuas em cima 

da mesa até serem retiradas e gradeadas pelos colaboradores, os quais serão 

responsáveis por ir mantendo as mesas sem tábuas.  

Cada conjunto de batedor é responsável pela retirada de um determinado tipo 

de tábua de cima da correia, iniciando pela tábua de tipo 1, seguida pelo tipo 2 , 

sucessivamente até chegar ao último tipo. Sensores magnéticos instalados nos 

cilindros pneumáticos vão fornecer as informações de quando o cilindro está 

avançado e quando está recuado. 

Existe um espaço de 1 m entre cada mesa de armazenamento, espaço este 

destinado para que os colaboradores possam trabalhar entre essas mesas fazendo 

a retirada das tábuas e efetuando o gradeamento. A velocidade da correia 

transportadora foi determinada de maneira que se obtivesse um espaço entre cada 

tábua, espaço este determinado para que o conjunto do batedor atua-se e recua-se 

com mais um espaço de segurança. 

 

 

 

  



GNO  

 

9 CONCLUSÃO 

O desenvolvimento deste projeto de pesquisa ocorreu a partir do problema de 

pesquisa que questionava como desenvolver o projeto mecânico de uma máquina 

que executa-se a separação automática por tipo de tábua de madeira serrada na 

empresa LHBP Indústria de Madeiras. Para o desenvolvimento do projeto, foram 

delimitados os métodos a serem seguidos para responder o problema em questão e 

atender também os objetivos específicos, e consequentemente o objetivo geral. 

Onde se obteve um resultado satisfatório, pois foi possível desenvolver o projeto 

seguindo os métodos propostos, que foram eficazes e vão melhorar o processo atual 

de separação das tábuas, automatizando o mesmo. 

O referencial teórico realizou-se nos capítulos 2, 3, 4 e 5, onde foram 

consultadas diversas fontes bibliográficas e eletrônicas, buscando entendimento 

sobre os temas abordados de modo a tomar conhecimento do assunto e ganhar 

embasamento para dar sequencia ao projeto. Primeiramente foi abordada a teoria 

referente a projetos mecânicos, onde foi possível ver alguns métodos usados pelos 

referidos autores na execução de projetos mecânicos. Posteriormente estudou-se os 

materiais estruturais, seus tipos disponíveis e os elementos de união para os 

mesmos. Dando sequencia ao referencial foram abordados os sistemas de 

transporte e seus tipos, entrando mais a fundo no estudo dos componentes do 

transportador de correia, o qual foi utilizado no projeto e dimensionado de acordo 

com os estudos realizados. 

No capítulo 6 foram determinados os procedimentos metodológicos para 

execução do estudo de caso, delimitando como ocorreria cada método proposto no 

inicio dos estudos, e os meios empregados para realização dos mesmos. Já no 

estudo de caso que ocorreu no capítulo 7, foi feito a execução do projeto 

propriamente dito, realizando todos os procedimentos determinados na metodologia 

com o intuito de atender aos objetivos de pesquisa e responder à problemática, onde 

se deu forma à criação da máquina projetada. 

No estudo de caso foram abordadas e definidas primeiramente as 

necessidades e os requisitos que a máquina deveria atender através das pesquisas 

informacional e técnica. O próximo passo se deu com a elaboração de um croqui 

com o conceito preliminar para o desenvolvimento e concepção do projeto da 
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máquina, onde pode-se obter uma ideia para futura seleção dos elementos da 

máquina, e suas principais dimensões para dar inicio ao dimensionamento dos 

componentes e a prototipagem digital. 

Posteriormente ao croqui, deu-se início a etapa de dimensionamento do 

projeto mecânico com base nos requisitos e definições coletadas nas pesquisas, 

tendo respaldo por meio dos cálculos e especificações para a seleção dos 

elementos construtivos que vem a compor o projeto da máquina. Para finalizar se 

desenvolveu a modelagem no software Solidworks® dando forma à prototipagem 

digital da máquina completa, a qual passou por uma simulação de esforços no 

software Inventor® que testou e garantiu a resistência da estrutura.  

A apresentação dos resultados ocorreu no capítulo 8, onde foram explicados 

os passos executados na criação do projeto da máquina e os métodos de cálculo 

utilizados na seleção dos componentes da mesma. Nesta etapa do projeto também 

foi apresentado uma lista de materiais e componentes da máquina projetada, 

facilitando uma futura fabricação da mesma. Para finalizar foi feito um descritivo de 

funcionamento da máquina projetada, explicando todo seu funcionamento e como a 

mesma será comandada. 

A implantação da máquina projetada no processo ocasionará maior facilidade 

para os colaboradores na execução do gradeamento das tábuas, agilizando o 

processo e gerando uma possível diminuição no número de colaboradores 

destinados a realizar esta tarefa, os quais trabalham em maior quantidade pelo fato 

da dificuldade em executar a separação das tábuas, as quais eles recebem com 

seus tipos todos misturados. 

Conclui-se que foi alcançado o resultado almejado, que era desenvolver um 

projeto mecânico de uma máquina que executa-se a separação de tábuas de 

madeira serrada por tipo, pois o procedimento que foi sugerido foi eficiente e 

atendeu ao problema de pesquisa e aos objetivos propostos. Com isso é 

recomendada a implantação do projeto mecânico da máquina na empresa LHBP 

Indústria de Madeiras e nas demais empresas que se deparam com a mesma 

necessidade no processo de separação das tábuas de madeira serrada por tipo. 

Como sugestão de trabalhos futuros, a criação de um projeto de um 

gradeador automatizado que recebe-se as tábuas da máquina projetada neste 

estudo e executa-se o gradeamento, seria um bom trabalho, o que completaria a 

linha de produção em estudo.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO  

	���²�³�´��³ �� µ���¶�·�¸¹³ �º��·��³ » �¼º���� L�
� ���¾�²��� �� �������� 

�#. (#  )+& 1'!+%(#h 

d%+% (% 1'!'+%h  

S3%$ +',# ( ,&#(3+# * &%$. )+ \ ! ,%&%(#  *&%( %(#¿ 

Z;'!+ . +^-3%! ( ('/ & )+ ! +%.%)�#! #3 \ 3. �)'"# ,%(&V#¿ 

Y ,&#" !!# ( ! ,%&%[V# \ / '+# .%)3%$. )+ ¿ 

À#!+%&'% 23 +'1 !! 3. ! ,%&%(#& %3+#.^+'"# ,%&% & %$'a%& % ! ,%&%[V# (%!

tábuas?

W#"c \ "#-&%(# ,#& ,&#(3[V#¿ 

Y 23 1#"c %"�% (% '.,$%)+%[V# ( 3. +&%)!,#&+%(#& ( "#&& '% 23 ! ,%&%!! %!

tábuas em locais diferentes? Facilitaria o processo de gradeamento? 

Y 23 1#"c %"�% .%'! '.,#&+%)+ ) !+ ,&#" !!#¿ 

d !"&'[V# ( "#.# /3)"'#)% # ,&#" !!# %+3%$¿ 
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CONTINUAÇÃO APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO  

f#.# % .^23')% ,&#9 +%(% 1%' ter que trabalhar? 

S3%$ \ % 1%&'%[V# (%! . ('(%! (%! +^-3%! 23 % .^23')% 1%' #, &%&¿ 

S3%$ \ % 1%&'%[V# ( , !# (%! +^-3%!¿ 

S3%l é a altura que as tábuas saem do tanque de tratamento? 

S3%)+%! +^-3%! !% . ,#& .')3+#¿ 

S3%$ \ % distância e o tempo que separa cada uma das tábuas na saída do tanque 

de tratamento?

S3%$ \ % 1 $#"'(%( ( %1%)[# (%! "#&& )+ ! (# +%)23 ( +&%+%. )+#¿ 

S3%$ \ % ('!+Á)"'%  )+& #! %&&%!+%(#& ! (% "#&& )+ (# +%)23 ( +&%+%. )+#¿ 

Y 23 \ mais importante no processo para empresa? 

Z!! ! (%(#! ! &V# "#$ +%(#! "#. %3;'$'# (#  )+& 1'!+%(#:  "#. 3.% %-#&(%* .

no sistema atual.
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO RESPONDIDO 

	���²�³�´��³ �� µ���¶�·�¸¹³ �º��·��³ » �¼º���� L�
� Indústria de Madeiras 

�³¼� �³ ��²��µ��²��³: Jaison A. Sales 

��²� �� µ���²�: 20/10/12 

	��� ²�º³ �� º�³��²³ Â����¼��²� Ã ��º����³ � Â������³Ä 

T^-3%! ( .%( '&% ! &&%(% 

�Å��²�¼ ²´Æ��� �� ��¶����²�� ²�¼���³� ³� Ã �¼ ¾��·³ º���¹³Ä 

g'.: !V# = tipos diferentes de tábuas de madeira serrada  

P º�³·���³ �� ��º���¸¹³ Ã ¶��²³ ¼�����¼��²�Ä 

g'.: # ,&#" !!# é todo manual executado por 4 colaboradores 

A³�²���� ��� ²�µ���� �¼ ��º����³� ��²³¼´²�·³ º��� �����Ç�� � ��º���¸¹³ ���

tábuas?

g'.: /%"'$'+%&'% a agilizaria muito o processo de gradeamento das tábuas 

�³·È Ã ·³Æ���³ º³� º�³��¸¹³Ä 

g'.: + .#! . +%! ( ,&#(3[V# 

P ��� µ³·È �·�� �� �¼º���²�¸¹³ �� �¼ ²����º³�²��³� �� ·³����� ���

separasse as tábuas em locais diferentes? Facilitaria o processo de 

gradeamento?

g &'% ')+ & !!%)+ : "#. %! +^-3%! ! ,%&%(%!  . $#"%'! ('/ & )+ ! /%"'$'+%&'% .3'+# #

processo de gradeamento das mesmas, podendo ser diminuído o número de 

colaboradores destinados a executar esta função 

P ��� µ³·È �·�� ¼��� �¼º³�²��²� ���te processo? 

] /3)"'#)%$'(%( (#  23',%. )+# % ! & ,&#(3a'(#: ,#'! % ,&#(3[V# )V# ,#( ,%&%& 

���·��¸¹³ �� ·³¼³ ¶��·�³�� ³ º�³·���³ �²���Ä 

�# ,&#" !!# %+3%$ %! +^-3%! !V# %&.%a )%(%!  . 3.% . !%: +#(%! .'!+3&%(%!

com seus 5 +',#! ('/ & )+ !:  (%_ !V# ! ,%&%(%! ( %"#&(# "#. "%(% +',#  

gradeadas pelos 4 colaboradores
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CONTINUAÇÃO APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO 

RESPONDIDO  

�³¼³ � ¼´����� º�³É�²��� µ�� ²�� ��� ²��Æ�����Ä 

] .^23')% 1%' + & 23 '( )+'/'"%& "%(% +',# de tábua e determinar um local específico 

para o armazenamento de cada tipo

	��� Ã � µ����¸¹³ ��� ¼������ ��� ²´Æ��� ��� � ¼´����� µ�� ³º����Ä 

Y "#.,&'. )+#  %  !, !!3&% (%! +^-3%! )V# 1%&'%. ! )(# ?.  E?..: 9^ %!

larguras são de 300mm, 250mm, 200mm, 150mm e 100mm 

	��� Ã � µ����¸¹³ �� º��³ ��� ²´Æ���Ä 

T^-3% ( C@@.. Ê ±�*Ë +^-3% ( C=@.. Ê CE�*Ë +^-3% ( E@@.. Ê C>�*Ë +^-3%

de 250mm = 20Kg e tábua de 300mm = 24Kg.

	��� Ã � ��²��� ��� �� ²´Æ��� ���¼ �³ ²����� �� ²��²�¼��²³Ä 

]$+3&% ( @:±. 

	���tas tábuas saem por minuto? 

g% . > +^-3%! ,#& .')3+# 

	��� Ã � ���²Ì�·�� � ³ ²�¼º³ ��� ��º��� ·��� �¼� ��� ²´Æ��� �� ��Í�� �³

tanque de tratamento?

C +^-3% % "%(% C.  . 3. + .,# ( C@!8 

	��� Ã � µ��³·����� �� �µ��¸³ ��� ·³����²�� �³ ²����� �� tratamento? 

W $#"'(%( ( %1%)[# ( @:C.Î!8 

	��� Ã � ���²Ì�·�� ��²�� ³� �����²��³��� �� ·³����²� �³ ²����� �� ²��²�¼��²³Ä 

d'!+Á)"'% ( C.  )+& "%(% %&&%!+%(#& 

P ��� Ã ¼��� �¼º³�²��²� �³ º�³·���³ º��� �¼º����Ä 

F#' %-#&(%(# 23 ,%&%  .,& !% # 23 \ .%'s importante são as operações, 

desempenho e eficiência, ou seja, a funcionalidade.

Z!! ! (%(#! /#&%. coletados com auxilio do entrevistado, e com uma abordagem 

no sistema atual.
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Ñ Ò Ó Ô Õ ICE C – DETALHAMENTO DO DESENHO DA MÁQUINA COMPLETA  

 


