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RESUMO 

 

 Este trabalho teve como objetivo dimensionar os componentes mecânicos e 

desenvolver o projeto mecânico estrutural e dinâmico de uma fresadora didática 

controlada numericamente para usinagem de peças em diferentes materiais, 

variando entre alumínio, madeira e plásticos. Para que isso fosse possível, utilizou-

se de cálculos matemáticos, características construtivas dos componentes e 

simulação via software de elementos finitos. O resultado obtido atende ao problema 

de pesquisa de forma positiva e faz uma comparação entre o processo de 

aprendizagem e o proposto pelo presente trabalho. Conta ainda com desenhos 

técnicos detalhados com cortes e detalhes em diferentes vistas ortogonais das 

peças individuais e da montagem final do equipamento, bem como de uma listagem 

dos materiais utilizados. 

 

 Palavras chave: Projeto mecânico, Fresadora, Comando Numérico 

  



ABSTRACT 

 

 This study was designed to measure the mechanical components and develop 

mechanical design and structural dynamic didactic numerically controlled milling 

machine for machining parts in different materials, ranging from aluminum, wood and 

plastics. To make this possible, we used mathematical calculations, constructive 

characteristics of the components and simulation by finite element software. The 

result meets the research problem in a positive way and makes a comparison 

between the process of learning and the one proposed by this work. It also offers 

detailed technical drawings with cuts and details in different orthographic views of the 

individual parts and final assembly of the equipment, as well as a listing of the 

materials used. 

 

 Keywords: Mechanical Design, Milling Machine, Numerical Control 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço da tecnologia e da informática, as máquinas estão sendo cada 

vez mais aprimoradas, buscando atender a todos os segmentos da indústria 

moderna. É de fundamental importância que antes de sua construção, seja feito um 

projeto específico, baseado na necessidade e no modo de operação. Dentre os 

projetos existentes para a fabricação das máquinas, pode-se destacar o projeto 

mecânico, cuja finalidade é estudar as grandezas físicas envolvidas na fabricação, 

que vão desde a escolha do material, até o dimensionamento dos componentes. 

 Este trabalho será direcionado ao desenvolvimento de um projeto mecânico 

estrutural e dinâmico de uma fresadora CNC para fins didáticos, que será utilizada 

na fabricação de peças em madeira e alumínio, com o objetivo de atingir a precisão 

desejada, através de um sistema relativamente simples, esclarecendo ainda, a 

seguinte questão: Como dimensionar os componentes mecânicos estruturais e 

dinâmicos de uma fresadora CNC para fins didáticos? 

Atualmente, as máquinas CNC podem ser encontradas na grande maioria das 

indústrias, desde simples oficinas, às grandiosas companhias de manufatura. Muitos 

produtos que possuímos, estão relacionados à tecnologia inovadora destas 

máquinas-ferramenta.  

A proposta do projeto se baseia nas características desejadas na máquina, 

situadas entre a área útil de usinagem e as necessidades de conforto ao operador, 

garantindo-lhe facilidade tanto de operação, quanto de manutenção. 

O projeto para uma fresadora CNC didática tem embasamento nas grandes 

máquinas de usinagem por comando numérico disponíveis no mercado, onde 

através de um desenho feito em CAD, e posteriormente convertido na linguagem de 

máquina por um software CAM, é possível fabricar uma infinidade de peças com 

tamanhos e formatos variados. 

Com um projeto adequado, a fresadora CNC didática, será capaz de efetuar o 

processo de usinagem de uma determinada peça com precisão, velocidade e 

qualidade, fornecendo conforto ao operador, que não participará efetivamente da 

usinagem, mas sim de sua programação junto ao software CAM. 

Contudo, para possibilitar a elaboração do projeto, se faz necessário o 

dimensionamento para seleção dos componentes mecânicos conforme a exigência 

de trabalho e que contemple a modelagem tridimensional e simulação de esforços, 
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auxiliados pelo computador, onde pode-se prever várias situações que poderão 

ocorrer em regime de trabalho. Buscando atender a essas solicitações, enumeram-

se as seguintes etapas: 

 

a) Estudar o processo de usinagem feito por máquinas de controle numérico; 

b) Realizar a revisão bibliográfica mecânica; 

c) Projetar a parte mecânica estrutural da máquina; 

d) Projetar a parte mecânica dinâmica da máquina; 

e) Comentar os resultados obtidos; 

  

 Contudo, para que o objetivo final seja alcançado, elaborou-se um método 

para execução baseado em: 

 

a) Realizar a pesquisa bibliográfica; 

b) Efetuar a pesquisa técnica; 

c) Montar croqui estrutural; 

d) Definir os aspectos para seleção dos materiais; 

e) Fazer a modelagem tridimensional; 

f) Detalhar os componentes e montagens em diferentes vistas; 

g) Efetuar a simulação de esforços na estrutura; 

h) Descrever o funcionamento da máquina. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 Conforme UNIARP (2013), o desenvolvimento é a fundamentação lógica do 

trabalho, cuja finalidade é expor, analisar, comparar e demonstrar o mesmo. É o 

corpo do trabalho, sendo a parte mais extensa e a que visa comunicar os resultados 

dos estudos e pesquisas. 

 

2.1 PROJETO MECÂNICO 

  

 Na visão de Shigley (2005), projetar consiste tanto em formular soluções que 

almejem a satisfação de uma determinada necessidade quanto em resolver um 

problema. Se tal plano resultar na criação de um produto físico, este deverá possuir 

as seguintes características: 

a) Funcionalidade: seu desempenho deverá atender às necessidades do 

consumidor; 

b) Segurança: não oferecer risco ao usuário, a circunstantes ou ao ambiente em 

que será utilizado; 

c) Confiabilidade: o produto deverá desempenhar sua função proposta 

satisfatoriamente, com o mínimo de falhas possíveis dentro de um 

determinado período de tempo; 

d) Competitividade: deverá ser um forte competidor em seu mercado; 

e) Utilidade: oferecer uma interface amigável ao usuário; 

f) Manufaturabilidade: sua construção deverá ser otimizada, reduzindo a 

quantidade dos componentes e tornando-os facilmente reproduzíveis; 

g) Mercabilidade: ser comercializável no mercado, possuir peças de reposição e 

assistência técnica disponível.  

 

O processo completo do projeto, do início ao fim, começa com o 
reconhecimento de uma necessidade e de uma decisão envolvendo 
fazer algo a respeito dela. Após muitas interações, o processo 
termina com a apresentação dos planos para satisfazer a tal 
necessidade. Dependendo da natureza da tarefa de projeto, várias 
fases do projeto podem ser repetidas ao longo da vida do produto, 
desde sua concepção até o seu término. (SHIGLEY, 2005, p.31) 
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 Outro autor fornece um ponto de vista diferente com relação à definição de 

projeto: 

 

Pode-se dizer que o 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 
informação. Assim, o processo do projeto é a aplicação específica de 
uma metodologia de trabalho na resolução de problemas. (BAZZO E 
PEREIRA, 2000, p73) 

 

 Demonstra-se na figura 1, as fases de um projeto segundo Shigley (2005): 

Figura 1 - Fases do projeto 

 
Fonte: SHIGLEY (2005, p.32) 

 

 Por outro lado, Motta (2010), diz que antes de iniciar-se um projeto deve-se 

observar o problema a ser resolvido, ou a situação que necessite da melhora, a fim 

de se determinar o problema de pesquisa, e apenas após esta etapa definir quais 

objetivos devem ser perseguidos, culminando na seleção dos objetivos, tanto geral 

quanto específicos. 

 

2.1.1 Elementos de Fixação 

 

 Para Dorte (2010), os elementos de fixação são destinados a unir peças, que, 

em conjunto com os elementos de transmissão, formarão máquinas e equipamentos 

aplicados aos mais variados campos de nossa sociedade atual. 

1� 



  De acordo com GORDO, FERREIRA (1996) na mecânica é muito comum a 

necessidade de unir peças como chapas, perfis e barras. Qualquer construção, por 

mais simples que seja, exige a união de peças entre si.   

 Entretanto, Cruz (2008), traz outra definição ao objetivo dos elementos de 

fixação, alegando que a união de uma peça à outra tem como função limitar o 

movimento relativo de duas peças adjacentes. 

 Também para Dorte (2010), essa união entre peças pode ser de dois 

diferentes tipos: 

a) Móvel: permitindo que os elementos sejam montados e desmontados sem 

nenhum dano; 

b) Permanente: onde uma vez unida, a peça não poderá mais ser desmontada, 

sem haver avaria. 

 Abaixo, as figuras 2 e 3 demonstram um exemplo de união móvel e outro 

permanente. Na união móvel, está representado um conjunto composto por 

parafuso, arruela e porcas, e como união permanente, um tubo fixado a uma chapa 

metálica através de solda formando um mancal de rolamento. 

Figura 2 - União Móvel 

 
Fonte: Própria 

 

Figura 3 - União Permanente 

 
Fonte: Própria 
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2.1.1.1 Parafusos 

 

 Dorte (2010), diz que são elementos de fixação empregados na união não 

permanente de peças, fabricados nos mais diversos materiais, formatos e tamanhos, 

comumente utilizados na montagem de máquinas e equipamentos. 

 Para Gordo, Ferreira (1996), os parafusos são diferenciados de acordo com: 

· tipo de rosca; 

· tipo da cabeça; 

· haste; 

· acionamento. 

 Em virtude de sua vasta aplicação, Dorte (2010) adverte: 

 

Sua elevada importância exige uma especificação adequada e 
engloba os mesmos itens cobertos pelo projeto de um elemento de 
máquina, ou seja, especificação do material, tratamento térmico, 
dimensionamento, tolerâncias, afastamentos e acabamento. 
(DORTE, 2010, p.18) 
 

 Na figura 4 a seguir, representa-se um parafuso cilíndrico com acionamento 

sextavado, denominado como parafuso de cabeça allen. 

Figura 4 - Parafuso de cabeça allen 

 
Fonte: Própria 

  

 Outro autor faz a seguinte afirmação: 

 

Os parafusos podem ser fabricados em aço, aço inoxidável, ou ligas 
de cobre e, mais raramente, de outros metais. O material, além de 
satisfazer às condições de resistência, também deve apresentar 
propriedades compatíveis com o processo de fabricação. Estes dois 
fatores dão origem à sua classe de resistência, que determina a 
capacidade de receber esforços sem sofrer danos.  
(CRUZ, 2008, p.12) 

  

Na tabela 1 representa-se as diferentes classes de parafusos, bem como as 

propriedades específicas de cada uma. 
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Tabela 1 - Classes de resistência dos parafusos 
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2.1.1.2 Porcas 

 

 Pode-se definir as porcas como:  

 

Peça de forma prismática ou cilíndrica, geralmente metálica, com um 
furo roscado no qual se encaixa um parafuso, ou barra roscada. Em 
conjunto com um parafuso, é um acessório amplamente utilizado na 
união de peças.  
(GORDO, FERREIRA, 1996, p.69) 

  

A parte externa pode ter vários formatos para atender às diferentes 

aplicações, portanto, existem porcas que servem tanto como elementos de fixação, 

como de transmissão. 

 Para Dorte (2010), as porcas podem ser fabricadas de diversos materiais 

como aço, bronze, latão, alumínio ou plástico. Há casos especiais em que recebem 

banhos de galvanização, zincagem e bicromatização, para evitar a oxidação. 

 Segundo IGUS® (2013), as porcas trapezoidais feitas com polímeros 

adicionam-se à gama dos produtos sem manutenção e de funcionamento a seco, 

oferecendo vantagens consideráveis sobre as outras porcas que requerem 

manutenção e lubrificação. São indicadas para uso em aplicações que apresentem 

zonas de poeira e contaminação. 

1= 



 Tem-se na figura 5, uma representação de porca com rosca trapezoidal. 

Figura 5 - Porca de rosca trapezoidal DryLin® 

 
Fonte: (IGUS®, 2013) 

 

2.1.1.3 Arruelas 

 

As arruelas são elementos de fixação responsáveis pela distribuição 
uniforme da força de aperto de parafusos e, em alguns casos, 
garantem que o mesmo não se solte devido ao efeito de vibrações, 
agindo como elemento de trava. 
(CRUZ, 2008, p.37) 

  

Por outro lado, Dorte (2010), afirma que as arruelas são aplicadas como 

elementos de proteção para as partes a serem unidas. 

 Para Gordo, Ferreira (1996), existem diversos tipos de arruelas, as quais são 

descritas abaixo: 

· lisa; 

· de pressão; 

· dentada; 

· serrilhada; 

· ondulada; 

· de travamento com orelha; 

· para perfilados. 

O mesmo autor ainda afirma que os materiais mais utilizados na fabricação 

das arruelas são o aço-carbono, cobre e latão, que podem variar de acordo com as 

necessidades da aplicação.  

Abaixo, pode-se ver dois tipos de arruelas, sendo que na figura 6 está 

representada uma arruela simples, utilizada na proteção da peça e do parafuso, e na 
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figura 7 seguinte, vê-se uma arruela de pressão, aplicada em sistemas onde a união 

sofre excessivas vibrações que poderiam acarretar no afrouxamento do conjunto. 

Figura 6 – Arruela simples 

 
Fonte: Própria 

 

Figura 7 – Arruela de pressão 

 
Fonte: Própria 

 

2.1.1.4 Chavetas 

 

 Para Cruz (2008), e Gordo, Ferreira (1996), as chavetas são elementos 

utilizados para transmissão de torque e para união entre eixo e cubo, fabricadas em 

aço, que se interpõe em uma cavidade. 

 Dorte (2010) classifica as chavetas em três grupos: 

a) Chavetas de cunha – que possuem uma da faces inclinada, facilitando a 

união das peças a serem utilizadas. 

b) Chavetas paralelas – o tipo mais comum, utilizadas para pequenas e médias 

cargas onde a transmissão do movimento é feita pelo ajuste de suas faces 

laterais com as faces do rasgo. 

c) Chavetas de disco – sua forma corresponde a um segmento circular, 

empregada em eixos cônicos para facilitar a montagem e adaptação à 

conicidade do fundo do rasgo do elemento externo. 
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Na figura 8 seguinte, tem-se um exemplo de aplicação de chavetas para união de 

peças dos mais variados tipos, sendo largamente empregadas na transmissão de 

momento de um eixo para uma engrenagem. 

Figura 8 – Montagem de uma chaveta paralela 

 
Fonte: Própria 

 

2.1.1.5 Rosca 

 

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

permanente componentes como parafusos e porcas, ou seja, prover fácil 

desmontagem de componentes, apenas removendo os elementos que contenham 

rosca.  

 Para Cruz (2008), e Dorte (2010), a rosca é formada por um ou mais filetes 

em forma de hélice que se desenvolvem em torno de uma superfície cilíndrica 

interna ou externa.  

 Além de promover a união de componentes diversos, possuí papel 

fundamental na transmissão de movimento, transformando movimento rotativo em 

linear, ou associado com fixação, como pode-se observar na figura 9, que retrata a 

transformação do momento em força nas mandíbulas de uma morça. 
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Figura 9 – Morça (movimento por rosca) 

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

 

Os filetes das roscas apresentam vários perfis, sempre uniformes, que dão 

nome as roscas e condicionam sua aplicação. Pode-se ver na tabela 2 seguinte, os 

distintos tipos de rosca, bem como sua aplicação. 

Tabela 2 - Tipos de rosca 
PABGIJ LN GIJAOA QSJIUVWXN 

YZ[Z\]^_^ ` a_[bZ^ c` \deZfg_ hZ ]hdg_ c`

peças.

YZ[Z\]^_^ i]` j[Zh^kdj`k k_ldk`hj_ ^]Zl`

e uniforme.

YZ[Z\]^_^ c` m[Zhc`^ cdnk`j[_^ ^]s`dj_^ o

grandes esforços.

YZ[Z\]^_^ i]` ^_\[`k m[Zhc`^ `^\_[f_^ `

bp_i]`^�

YZ[Z\]^_^ i]` ^_\[`k m[Zhc`^ `^\_[f_^ h]k

^q ^`hjdc_�

F$%&'( rt*ut6 Fv**vw*x .yzz{6 :;||< 
 

Dependendo da inclinação dos filetes em relação ao eixo do 
parafuso, as roscas ainda podem ser direitas ou esquerdas. 
Independentemente de sua aplicação, as roscas têm os mesmos 
elementos, variando apenas os formatos e dimensões.  
(GORDO, FERREIRA, 1996, p.39) 
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 Na figura 10 a seguir, vê-se uma representação dos elementos que compõe 

uma rosca, sendo de fundamental importância para sua nomenclatura. 

Figura 10 - Nomenclatura para rosca 

 
Fonte: GORDO, FERREIRA (1996, p.45) 

 

2.1.1.5.1 Dimensionamento 

  

 Através de Provenza (1977), tem-se a seguinte lista de fórmulas para 

dimensionamento de roscas: 

· Determinação da força admissível para uma rosca: 

          (1) 

Onde: 

Q= força axial da rosca [kgf]; 

σ= tensão de torção do material [kgf/mm²]; 

do= diâmetro do núcleo da rosca [mm]; 

 

· Determinação da força para movimentação: 

         (2) 

Onde: 
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F=força [kgf]; 

Q=carga [kgf]; 

α=ângulo da hélice [o]; 

φ=ângulo de atrito [o]; 

· Determinação do ângulo da hélice: 

          (3) 

Onde: 

α= ângulo da hélice [ °]; 

h= passo da rosca [mm]; 

d= diâmetro médio da rosca [mm]; 

 

· Determinação do ângulo de atrito: 

          (4) 

Onde: 

φ= ângulo de atrito [ °]; 

µ'= coeficiente de atrito entre os materiais, obtido  pelo ângulo da rosca; 

 

 

· Determinação da pressão específica entre o parafuso e a porca: 

         (5) 

Onde: 

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

Q= força axial da rosca [kgf]; 

n= número de filetes da porca; 

de = diâmetro externo do parafuso [mm]; 

do = diâmetro interno do parafuso [mm]; 

 

· Determinação da altura da porca: 

          (6) 

Onde: 

H= altura da porca [mm]; 

n= número de filetes; 

t= passo da rosca [mm]; 
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· Determinação do momento torcedor do parafuso: 

        (7) 

Onde: 

Mt= momento torcedor [kgf.m]; 

Q= força axial da rosca [kgf]; 

rm= raio médio do parafuso [mm]; 

α= ângulo da hélice [ °]; 

φ= ângulo de atrito [ °]; 

 

· Determinação do rendimento : 

          (8) 

Onde: 

ƞ= rendimento da rosca [%]; 

α= ângulo da hélice [ °]; 

φ= ângulo de atrito [ °]; 

 

2.1.1.6 Solda 

 

 Demarchi (2010) afirma que a soldabilidade é a facilidade que os materiais 

apresentam de se unirem por meio da soldagem e de formarem uma série contínua 

de soluções sólidas, mantendo as propriedades mecânicas dos materiais originais. 

 O mesmo autor ainda cita como principal fator para a soldabilidade dos 

materiais a sua composição química. 

Já a soldagem é o nome dado ao processo de soldar, que pode ser descrito 

como:  

 

União de materiais na zona de soldagem mediante o emprego de 
calor, e/ou força com ou sem material de adição, podendo ser 
facilitada pelo emprego de materiais auxiliares, sendo a energia 
fornecida externamente.(BATALHA, 2003, p.16) 

 

 Para Wainer (2004) os processos de soldagem são classificados de acordo 

com o tipo da fonte de energia, que poderá ser mecânica, química, ou elétrica, ou 

ainda pela natureza da união, partindo da soldagem no estado sólido até por fusão. 

��



 Na tabela 3 seguinte, tem-se um demonstrativo da soldabilidade de alguns 

materiais metálicos. 

Tabela 3 – Soldabilidade dos materiais 

Material 
}����~������� 

Ótima ��� R������ D���
�� 
�f_ �Zde_ bZ[�_h_ ·  
�f_ k�cd_ bZ[�_h_ ·  ·  
�f_ Z�j_ bZ[�_h_ ·  
�f_ dh_e ·  ·  
�f_^-liga ·  
�`[[_ \]hcdc_ bdh�`hj_ ·  
�`[[_ \]hcdc_ h_c]�Z[ ·  
�`[[_ \]hcdc_ �[Zhb_ ·  
�dmZ^ c` Z�]k�hd_ ·  
�dmZ^ c` b_�[` ·  
F$%&'( x�aptada de DEMARCHI (2010, p.67) 

  

Segundo Demarchi (2010) a região na qual duas ou mais peças serão unidas 

por um processo de soldagem é denominada de junta. Cada junta poderá ser de 

diferentes formatos e tamanhos, estando estreitamente ligadas à preparação. 

 Essas formas de união podem ser realizadas de diferentes maneiras, 

conforme descritas abaixo: 

a) Junta de topo: quando as bordas das chapas não requerem preparação 

mecânica. Utilizada na união de chapas de até 6mm de espessura, e que não 

sofram grandes esforços; 

b) Junta sobreposta: quando as bordas não requerem preparação mecânica, e 

são sobrepostas, como o próprio nome diz. A largura de sobreposição 

dependerá da espessura adotada; 

c) Junta em ângulo em T: são aquelas que devido à sua configuração, formam 

ângulos interiores e exteriores no ponto de soldar; 

d) Junta em quina: quando os dois componentes estão próximos e em ângulo. 

Tem-se na tabela 4, uma representação das juntas de solda. 

Tabela 4 – Juntas de solda 
��	�� �� ���� ��	�� ��~������� ��	�� �� T ��	�� �� �uinta 

F$%&'( x��:&��$ �' )x*ut�t ./00|6 : �0<  
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 2.1.1.6.1 Simbologia de soldagem 

 

 Segundo Modenesi (2008), símbolos padronizados são usados para indicar a 

localização, detalhes de preparação mecânica e outras informações de operações 

de soldagem em desenhos de engenharia. 

 O mesmo autor ainda afirma que existem sistemas de símbolos de soldagem 

desenvolvidos em normas de diferentes países, mas que no Brasil o sistema 

adotado é o da AWS, e ressalta os elementos que devem compor um símbolo de 

solda, conforme demonstra-se na figura 11, abaixo: 

 

Figura 11 – Elementos que compõe um símbolo de solda 

 
Fonte: MODENESI (2008, p. 08) 

  

Modenesi (2008) ainda revela que a posição do símbolo básico na linha de 

referência, será a responsável por guiar o soldador que efetuará o processo, 

mostrando-lhe o lado em que a solda deverá ser depositada, através do local 

indicado pela seta. 

 Na figura 12, tem-se uma representação gráfica em duas colunas dos 

diferentes símbolos de soldagem adotados para desenho técnico, bem como da 

aplicação real. 
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Figura 12 – Simbologia e situação real de soldagem 

 
Fonte: MODENESI (2008) 

 

2.1.2 Elementos de Transmissão 

 

 Segundo Dorte (2010), os sistemas de transmissão têm por objetivo transferir 

e transformar potência e movimento a outro sistema, podendo variar as potências e 

rotações entre dois eixos distintos. 

 Gordo, Ferreira (1996), afirma que este sistema é denominado de variador, e 

cita as seguintes maneiras para variação da rotação em um eixo: 

· por engrenagens; 

· por correntes; 

· por correias; 

· por atrito. 

 A transmissão de potência e movimento pode ser realizada de duas maneiras: 
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a) Por forma - a forma dos elementos transmissores é adequada para 

encaixamento entre si, permitindo grandes potências e rotações, sem que 

hajam perdas de rotação e velocidade. 

b) Por atrito - onde a transmissão se dá pelo contato entre as superfícies, por 

pressão, transmitindo potências e rotações em níveis consideráveis.  

 

 Com relação à transmissão por atrito, Dorte (2010) ressalta que em alguns 

casos, poderá existir a redução de rendimento, devido ao desgaste dessas 

superfícies ou até mesmo pela pressão e ajustes inadequados por parte dos 

operadores. 

 

2.1.2.1 Momento de torção ou torque  

 

 Cruz (2008) define como torque, o momento de uma força aplicado a 

elementos giratórios, onde o ponto base do momento é o centro da rotação. 

demonstrado graficamente na figura 13 seguinte. 

 

Figura 13 - Diagrama de momento de torção 

 
Fonte: CRUZ (2008, p.42) 

  

Através do diagrama representado na figura, tem-se a fórmula (9): 

           (9) 

 Onde: 

 Mt= momento de torção [N.m]; 

 Ft= força tangencial [N]; 

 D= diâmetro do eixo [m]. 
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2.1.2.2 Momento de Flexão 

 

 Para Vieira (2010), o momento fletor pode ser definido como a soma algébrica 

dos momentos em relação a X, de todas as forças que precedam ou que sigam a 

seção transversal de um determinado corpo. O procedimento de análise utilizado 

consiste em determinar como varia o momento fletor ao longo de uma estrutura, 

obtendo seu valor máximo, através das condições básicas de equilíbrio. 

 O mesmo autor, ainda lista a seguinte fórmula: 

· Determinação do momento fletor 

           (10) 

 Onde: 

 Mf=momento fletor [kgf.mm]; 

 P=carga [kgf]; 

 L=comprimento [mm]; 

 

2.1.2.3 Fuso trapezoidal 

 

 Para Gordo, Ferreira (1996), os fusos trapezoidais são resistentes à grandes 

esforços e utilizados para transmissão de movimento a componentes de máquinas-

ferramenta. 

 Outro autor faz a seguinte afirmação:  

 

Consiste na transmissão do movimento a partir de uma bucha ou 
castanha com rosca no formato do fuso que possui a seção 
transversal de seus dentes ou filetes no formato de um trapézio, o 
que melhora o movimento e a transmissão de carga. A castanha é 
feita de algum metal de menor dureza como o bronze ou o latão, para 
diminuir o atrito com o aço do fuso trapezoidal. 
(MACHADO, 2009, p.12) 

 

 Na figura 14, representa-se a montagem de um fuso de rosca trapezoidal com 

um mancal composto por uma castanha de poliacetal, fixado a uma estrutura 

metálica por parafusos. 
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Figura 14 - Fuso de rosca trapezoidal 

 
Fonte: Própria 

 

 Conforme pode-se verificar no catálogo Parker Automation® (2003) de 

tecnologia eletromecânica, tem-se a seguinte lista de fórmulas para o 

dimensionamento de fusos trapezoidais: 

· Determinação do torque necessário ao sistema: 

          (11) 

Sendo: 

T=torque [N.m]; 

J=inércia [kg.m²]; 

A=aceleração[rot/s²]. 

 

· Determinação da inércia do fuso: 

          (12) 

Onde: 

Jf=inércia do fuso [kg.m²]; 

D=diâmetro [m]; 

L=comprimento [m]. 

 

· Determinação da inércia da carga: 

           (13) 

Sendo: 

Jc=inércia da carga [kg.m²]; 

W=carga [kg]; 

P=passo [mm]; 
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· Determinação da inércia total do sistema: 

          (14) 

Onde: 

J=inércia [kg.m²]; 

Jr=inércia do rotor [kg.m²]; 

Jf=inércia do fuso [kg.m²]; 

Jc=inércia da carga [kg.m²]. 

 

· Determinação da aceleração para um perfil trapezoidal 

           (15) 

Sendo: 

A=aceleração [rot/s²]; 

D=rotações; 

t=tempo [s]. 

 

2.1.2.4 Eixos 

 

 No parecer de Dorte (2010), os eixos são componentes importantes em um 

equipamento já que permitem a fixação dos elementos de máquina. Tem como 

objetivo transferir o movimento giratório a outros elementos fixados a ele, ou apenas 

girar livremente. 

 Gordo, Ferreira (1996) faz uma comparação do eixo com a coluna vertebral 

humana, pois é nele que são montadas as engrenagens, polias, rolamentos e 

manípulos. 

 Quanto ao material de fabricação, Cruz (2008), afirma que os eixos podem 

ser fabricados em aço carbono, e também de suas ligas, onde se acresce Níquel, 

Cromo e até Molibdênio à sua estrutura, formando assim os aços SAE 3140, SAE 

5140, SAE 4640 e ainda o SAE 8640. 

 Para Gordo, Ferreira (1996), estes materiais apresentam melhores 

propriedades mecânicas, mas quando houver uma finalidade específica, poderão ser 

fabricados em cobre, alumínio e latão, variando de acordo com a aplicação. 

 Na figura 15, tem-se um exemplo de eixo que foi fabricado em diferentes 

diâmetros, que servirão de encosto para montagem de rolamentos ou engrenagens, 
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nota-se também a quebra dos cantos vivos, bem como o arredondamento entre os 

diferentes diâmetros, de modo a evitar o efeito das tensões internas que se formam, 

sobretudo nas pontas. Por fim, tem-se em uma de suas extremidades, um perfil 

quadrado que servirá de acionamento como a cabeça de um parafuso. 

Figura 15 - Eixo 

 
Fonte: GORDO, FERREIRA (1996, p.20) 

 

2.1.2.4.1 Dimensionamento 

 

 Segundo Cruz (2008), quando em regime de trabalho, os eixos estão sujeitos 

às seguintes solicitações: 

· flexão simples; 

· torção simples; 

· flexo-torção. 

 

 Vieira (2010), sugere a fórmula 16 para dimensionamento do diâmetro dos 

eixos quando submetidos à flexão. 

           (16) 

 Sendo: 

 d=diâmetro do eixo [mm]; 

 Mf=momento fletor [kgf.mm]; 

 σfadm=tensão admissível à flexão [kgf.mm²]. 

  

2.1.2.5 Acoplamentos 

 

 Para Cruz (2008) o acoplamento é um método clássico de conectar árvores, 

tendo sua melhor adequação à transmissão de potência elevada em baixa 

velocidade.  
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 Segundo Dorte (2010), os acoplamentos podem ser classificados em três 

diferentes tipos: 

a) Fixos - utilizados para união de árvores, funcionando como uma peça única, 

alinhado-as de forma precisa; 

b) Elásticos - tornam mais suave a transmissão de movimento em mecanismos 

de movimento brusco, permitindo ainda um desalinhamento paralelo, angular 

e axial entre as árvores; 

c) Móveis - utilizados quando se deseja um jogo longitudinal das árvores, 

transmitindo força e movimento somente quando acionados.  

 

 Com relação ao alinhamento, Cruz (2008) adverte: 

 

O perfeito alinhamento entre dois eixos ligados é impossível. Eixos 
ligeiramente desalinhados são forçados a sofrer inversão de tensões 
contínuas, que podem conduzir à uma ruptura progressiva. Uma 
pressão além do normal é lançada sobre os mancais, provocando 
superaquecimento. Estes inconvenientes são eliminados ou aliviados 
quando um acoplamento flexível é usado. (CRUZ, 2008, p.74) 

 

 Aproveitando esta citação, Gordo, Ferreira (1996) elege os acoplamentos de 

aperto como a melhor alternativa para as máquinas-ferramenta, pois não interferem 

no posicionamento das árvores, sendo de fácil remoção ou montagem sem causar 

problemas de alinhamento no sistema de transmissão.  

 Pode-se ver na figura 16, um acoplamento de aperto, composto por um cubo 

de alumínio com ranhuras em sua extensão, montado através de parafusos. 

Figura 16 – Acoplamento de Aperto 

 
Fonte: Própria 
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2.1.3 Elementos de Apoio 

 

 Segundo Gordo, Ferreira (1996), os elementos de apoio consistem em 

acessórios auxiliares para o funcionamento das máquinas, cuja função é o apoio de 

outros elementos, sendo fixos ou de transmissão. 

 Entre os elementos de apoio ressaltam-se os mancais, buchas, guias e perfis 

estruturais. 

 

2.1.3.1 Aços 

 

 Chiaverini (2012) define o aço como uma liga de ferro-carbono contendo 

0,008% até aproximadamente 2,11% de carbono, além de elementos residuais, 

resultantes do processo de fabricação. 

 O mesmo autor ainda classifica-os em grupos, de acordo com suas 

propriedades comuns: 

a) Composição - como aços-carbono e aços-liga; 

b) Processo de acabamento - como aços laminados a quente ou a frio; 

c) Forma do produto acabado - como barras, chapas, tubos ou perfis. 

 

Há várias subdivisões desses grupos, como aços-carbono de baixo, 
médio ou alto teor de carbono. Os aços-liga são freqüentemente 
classificados de acordo com o principal ou principais elementos de 
liga presentes. (CHIAVERINI, 2012, p.141) 

 

 Pode-se ver a designação adotada pelas normas AISI e SAE na tabela 5 

seguinte: 

Tabela 5 - Sistema SAE e AISI de classificação dos aços        (continua) 
C�������
��� ��� ��� 

��}�-SAE T���� �� �� 

 0XX �f_^-carbono comuns 

  �� �f_^ c` ]^dhZm`k \�bd�� b_k Z�j_ � 

 2�� �f_^ c` ]^dhZm`k \�bd�� b_k Z�j_ Y ` � 

 !�� �f_^-Mn com manganês acima de 1% 

 3�� �f_^-Mn com 1,75% Mn médio 

���� �f_^-Mo com 0,25% Mo médio 

� �� �f_^-Cr-Mo com 0,4~1,1% Cr e 0,08~0,35% Mo 

=� 



 

�3�� �f_^-Ni-Cr-Mo com 1,65~2%Ni, 0,4~0,9% Cr e 0,2~0,3% Mo 

���� �f_^-Ni-Mo com 0,7~2%Ni e 0,15~0,3% Mo 

�"�� �f_^-Ni-Cr-Mo com 1,05% Ni, 0,45% Cr e 0,2% Mo 

�#�� �f_^-Ni-Mo com 3,25~3,75% Ni e 0,2~0,3% Mo 

! �� �f_^-Cr com 0,7~1,1% Cr 

�!  �� �f_^-cromo (forno elétrico) com 1% Cr 

�!2 �� �f_^-cromo (forno elétrico) com 1,45% Cr 

� �� �f_^-Cr-V com 0,6~0,95% Cr e 0,1~0,15% V 

#��� �f_^-Ni-Cr-Mo com 0,55% Ni, 0,5% Cr e 0,2% Mo 

#"�� �f_^-Ni-Cr-Mo com 0,55% Ni, 0,5% Cr e 0,25% Mo 

##�� �f_^-Ni-Cr-Mo com 0,55% Ni, 0,5% Cr e 0,3~0,4% Mo 

42�� �f_^-Si com 1,8~2,2% Si 

!���� �f_^-Cr com 0,2~0,6% Cr e 0,0005~0,003% boro 

! ��� �f_^-Cr com 0,8% Cr e 0,0005~0,003% boro 

# ��! �f_^-Ni-Cr-Mo com 0,3% Ni, 0,45% Cr, 0,12% Mo e 0,0005% boro 

4���� �f_^-Ni-Cr-Mo com 0,45% Ni, 0,4% Cr, 0,12% Mo e 0,0005% boro 

F$%&'( x��:&��$ �' )�wx�v*w�w ./0y/6 :;y��< 
 

 Para exemplificar, tomou-se o Aço SAE 8640. O número 86 indica que se 

trata de um aço-liga, composto pelos elementos Níquel, Cromo e Molibdênio. O 

número 40 representa a porcentagem de carbono presente nesta liga, ou seja, 

0,40%. 

 Pode-se verificar que o níquel aumenta os limites de resistência à tração e de 

escoamento, sem afetar a ductilidade. O cromo possui efeito mais apreciável que o 

níquel tratando-se do limite de escoamento e à resistência à tração, o que acaba 

provocando uma queda maior nos valores de alongamento e estricção. O manganês 

aumenta as propriedades de resistência na mesma proporção do que o cromo. 

 Como cada aplicação requer um material específico, Chiaverini (2012), 

descreve os efeitos específicos dos elementos de liga nos aços, relacionados na 

tabela 6 abaixo: 
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Tabela 6 – Efeitos específicos dos elementos de liga nos aços 
E����	�� E������ ����
���
�� 

�[_k_

· aumenta a resistência à corrosão e à oxidação; 
· aumenta a endurecibilidade; 
· melhora a resistência à altas temperaturas; 
· resiste ao desgaste. 

�ZhmZh�^ · contrabalança a fragilidade devido ao S; 
· aumenta a endurecibilidade economicamente. 

�_�d�c�hd_ 

· produz maior profundidade de endurecimento; 
· contrabalança a tendência à fragilidade do revenido; 
· eleva a dureza, a resistência e a fluência à quente; 
· melhor a resistência à corrosão dos aços inoxidáveis; 
· forma partículas resistentes à abrasão. 

��i]`� · aumenta a resistência de aços recozidos; 
· aumenta a tenacidade; 

�q^\_[_
· aumenta a resistência dos aços de baixo C; 
· aumenta a resistência à corrosão; 
· aumenta a usinabilidade. 

�d��bd_ 

· desoxidante; 
· elemento de liga para chapas elétricas e magnéticas; 
· aumenta a resistência à oxidação; 
· aumenta a endurecibilidade dos aços não-grafitantes; 
· aumenta a resistência de aços de baixo teor em liga. 

�]hm^j�hd_ · promove dureza e resistência a altas temperaturas. 

�Zh�cd_ · aumenta a endurecibilidade; 
· causa acentuado endurecimento secundário. 

F$%&'( x��:&��$ �' )�wx�v*INI (2012, p.195) 
  

Chiaverini (2012), ainda aponta o aço pertencente à liga 86XX, como 

responsável por 60% da quantidade total produzida, e cita os seguintes efeitos 

desejados quando se introduz os elementos de liga no aço-carbono: 

· aumentar a dureza e resistência mecânica; 

· conferir resistência uniforme através de toda a secção; 

· diminuir o peso; 

· conferir resistência à corrosão; 

· aumentar a resistência ao calor; 

· aumentar a resistência ao desgaste; 

· aumentar a capacidade de corte; 

· melhorar as propriedades elétricas e magnéticas. 
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2.1.3.2 Conformação Mecânica 

 

 Para Ferraresi (1970) as operações de conformação são aquelas que visam 

conferir à peça a forma, dimensão e acabamento específico através da deformação 

plástica do metal. 

 Segundo Rocha (2007), os processos de conformação plástica permitem a 

obtenção de peças no estado sólido, com características controladas, através da 

aplicação de esforços mecânicos em corpos metálicos iniciais que mantém os seus 

volumes constantes. 

 Martins (2010) classifica os processos de conformação da seguinte maneira: 

a) Quanto ao tipo de esforço predominante: podendo ser por compressão direta, 

ou indireta, e também por tração, flexão ou cisalhamento; 

b) Quanto a temperatura de trabalho: podendo ser por trabalho mecânico a frio, 

aquecido ou a quente. 

 Tem-se uma representação da classificação dos processos de conformação 

na figura 17. 

Figura 17 - Classificação dos processos de conformação 

 
Fonte: ROCHA (2007, p. 03) 
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2.1.3.2.1 Trefilação 

 

 MARTINS (2010, p. 83) traz a seguinte definição para trefilação: 

 

Processo de conformação plástica indireta para a fabricação de 
produtos pela passagem do material através de uma ferramenta 
denominada fieira que provoca a diminuição do seu diâmetro. 

  

 Para Rocha (2007), a matéria prima para o processo é um produto na forma 

de arame, barra ou tubo. Este material será conduzido à passagem pela fieira, onde 

terá sua seção e ductilidade reduzidas, e, em contrapartida, uma maior resistência 

mecânica. 

 Na figura 18, representa-se o processo de trefilação através de uma barra 

maciça de aço 1045 com diâmetro inicial de 15,88mm, sendo tracionada em uma 

fieia construída de metal duro, recoberta por um estojo de aço, onde terá seu 

diâmetro reduzido para 12mm em virtude da tensão de compressão gerada nas 

paredes internas da fieira, representadas pela zona de deformação plástica. 

Figura 18 - Processo de trefilação 

 
Fonte: Própria 

 

2.1.3.2.2 Dobramento 

 

 Marcondes (2009), faz a seguinte definição: 

 

O processo de dobramento é definido como a deformação plástica de 
uma chapa metálica ao longo de uma linha reta, utilizado não 
somente para produzir geometrias funcionais como bordas, flanges e 
curvas, mas também para aumentar a rigidez das peças. 
(MARCONDES, 2009, p.01) 

=> 



 O mesmo autor ainda afirma que quando necessário e possível, os perfis 

laminados são substituídos por elementos de chapas dobrados, cuja execução é 

feita em dobradeiras ou vantajosamente por meio de matrizes e prensas, divididas 

de acordo com o formato desejado. 

 A seguir, tem-se os tipos de dobramento, assim como a tabela representativa: 

a) Dobramento livre: onde não há necessidade de mudar nenhum equipamento 

ou ferramenta para obter ângulos de dobra diferentes; 

b) Dobramento em V: onde a folga entre o punção e a matriz é igual à espessura 

da chapa, variando entre 0,5 a 25 milímetros; 

c) Dobramento em U: é feito em dois eixos paralelos de dobramento na mesma 

operação, onde se utiliza uma almofada para forçar o contato do da chapa 

com o fundo do punção; 

d) Dobramento em matriz de deslizamento: uma borda da chapa é dobrada a 

90° enquanto a outra extremidade é contida pelo próprio material; 

e) Dobramento com ressalto na ponta do punção: a tensão compressiva é 

aplicada à região de dobra para aumentar a quantidade de deformação 

plástica, reduzindo os efeitos elásticos e mola; 

f) Dobramento de fundo: este método é ajustado para que a posição final do 

punção e a folga entre a superfície da matriz seja menor do que a espessura 

da chapa. 

 

Tabela 7 - Tipos de dobramentos em matrizes 
D�~����	��  �¡�� D�~����	�� �� ¢ D�~����	�� �� £ 

D�~����	�� �� ������ ��

���������	�� 

D�~����	�� 
�� ��������

	� ��	�� �� ��	��
D�~����	�� �� ��	�� 

Fonte: MARCONDES (2009, p. 01) 
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2.1.3.3 Perfis Estruturais 

 

 Para Fenili (2009), os aços estruturais são os aços adequados para uso em 

elementos que suportam cargas, ou seja, é o aço conformado na forma de perfis, 

cantoneiras ou chapas, produzido sob certas especificações, estando disponíveis no 

mercado em forma de chapas, perfis laminados, tubos ou barras. 

 Já Chiaverini (2012), afirma que o aço tem uma posição de relevo, pois 

combina resistência mecânica, trabalhabilidade, disponibilidade e baixo custo, onde 

na maioria das aplicações a importância da resistência mecânica é relativamente 

pequena. Assim, os aços-carbono comuns, laminados e sem tratamento térmico, 

são satisfatórios e constituem uma porcentagem considerável dentro do grupo de 

aços estruturais. 

 O mesmo autor ainda ressalta os requisitos fundamentais que os aços-

carbono devem possuir para serem utilizados em estruturas: 

· ductilidade e homogeneidade; 

· valor elevado da relação entre limite de resistência e limite de escoamento; 

· soldabilidade; 

· suscetibilidade de corte, sem endurecimento; 

· resistência razoável à corrosão. 

 

2.1.3.4 Mancais 

 

 Para Cruz (2008), mancais são elementos de máquina usados como apoio 

para os eixos e árvores. Devido ao atrito existente entre as superfícies de contato, 

surge a necessidade de um elemento que reduza esse atrito e ao mesmo tempo, 

facilite a manutenção. Este elemento pode ser uma bucha, ou um rolamento. 

 Já Dorte (2010) define o mancal como sendo um suporte ou guia em que se 

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

 Quando o mancal possuir uma bucha, será denominado como mancal de 

deslizamento, e se o elemento for um rolamento, será tido como mancal de 

rolamento. A figura 19 retrata um mancal de deslizamento. 
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Figura 19 - Mancal de deslizamento 

 
Fonte: Própria 

 

 O mesmo autor ainda faz uma afirmação: 

 

Esses mancais são usados em equipamentos de baixa rotação, pois 
a baixa rotação evita o superaquecimento dos componentes expostos 
ao atrito. Normalmente as buchas são fabricadas em materiais com 
baixo coeficiente de atrito, com aplicação de lubrificantes, permitindo 
a redução do atrito, da temperatura e melhor desempenho de rotação 
para o eixo.(DORTE, 2010, p.53)  

 

2.1.3.5 Buchas 

 

 Gordo, Ferreira (1996), diz que as buchas são elementos de máquina de 

forma cilíndrica ou cônica, que servem para apoiar eixos e guiar brocas e 

alargadores, podendo ser de fricção radial ou axial. 

 Para Cruz (2008), as buchas tem a função de receber o atrito direto com a 

superfície do eixo.  

 Quanto ao material de fabricação, Gordo, Ferreira (1996) relata que podem 

ser fabricadas de metal antifricção ou de materiais plásticos, devendo ainda ser 

fabricada com material diferente, e menos duro que o material do eixo. 

 Dorte (2010) lista os seguintes metais utilizados na fabricação das buchas: 

· bronze ao chumbo; 

· bronze ao estanho; 

· bronze  vermelho; 

· metal sinterizado; 

· ligas de alumínio; 

· ferro fundido. 
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 Tem-se a seguir, na figura 20, a representação da montagem de um mancal 

de deslizamento composto por bucha de bronze e um cilindro. 

Figura 20 - Bucha de bronze 

 
Fonte: GORDO, FERREIRA (1996, p.119) 

 

2.1.3.6 Rolamentos 
 

 Para Dorte (2010) são um tipo de mancal em que a carga principal é 

transferida por meio de elementos girantes, normalmente esferas e rolos. São 

classificados em função dos seus elementos rolantes, podendo ser de esferas, rolos 

ou agulhas. 

 Segundo Cruz (2008), a maior vantagem dos mancais de rolamentos é que o 

atrito na partida é pequeno, igualando-se ao de operação em contraste com o atrito 

inicial de metal contra metal dos mancais de fricção.  

 O mesmo autor ainda divide-os em duas categorias: 

a) Rolamentos radiais: suportam somente forças radiais, as quais são apontadas 

para o centro do rolamento, constituídos de dois anéis concêntricos, 

montados sobre o elemento girante; 

b) Rolamentos axiais: suportam somente forças axiais, apontadas no sentido do 

eixo, constituídos de dois anéis montados lado a lado sobre o elemento 

girante. 

 Tem-se na figura 21, uma representação dos tipos de rolamentos. 

Figura 21 - Tipos de rolamentos 

 
Fonte: GORDO, FERREIRA (1996, p.120) 
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 O catálogo geral de rolamentos (SKF®, 2013) diz que para dimensionarem-se 

rolamentos necessários a uma determinada aplicação, deve-se analisar as 

condições de trabalho, como rotações normais, ou parado, com pouco movimento 

ou giros de 180°. Pode-se determinar a carga do rolamento pela capacidade de 

carga dinâmica, que segue abaixo: 

           (17) 

 Onde: 

 M= Momento torçor [N.m]; 

 F= Capacidade de carga dinâmica [N]; 

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

 

2.1.3.7 Guias 

 

 Segundo Gordo, Ferreira (1996), guia é um elemento de máquina que 

mantém, com certo rigor, a trajetória de determinadas peças. 

 No caso de movimento retilíneo, utilizam-se guias constituídas de peças 

cilíndricas ou prismáticas, deslizando dentro de outra peça com formato geométrico 

semelhante. 

 Na figura 22, abaixo, retrata-se dois exemplos de guias. 

 

Figura 22 - Exemplo de guia cilíndrica e prismática 

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

 

 Gordo, Ferreira (1996), ainda as classifica em dois grupos: 

a) Guias de deslizamento; 

b) Guias de rolamento. 
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 Em máquinas operatrizes, são empregadas combinações de vários perfis de 

guias de deslizamento, como representados na tabela 9, de acordo com a aplicação. 

Tabela 8 - Perfis de guias de deslizamento 
¤������ D�	���	��� ����
��� 

¥Z�_ c` Zhc_[dhpZ �Z[[_ a_[jZ-ferramenta

�dZ a�ZhZ �_[h_ ¥`lq�l`[

�dZ a[d^k�jdbZ c]a�Z �Z[[_ �_hmdj]cdhZ�

�dZ `k \_[kZ c` j`�pZc_ ¦]dZ c` k`^Z

�dZ a[d^k�jdbZ ` a�ZhZ �_[h_ k`bnhdb_

F$%&'( x��:&��� �' rt*ut6 Fv**vw*x .yzz{6 :;y0�< 
 

2.1.3.8 Amortecedores de Vibração 

 

 Os amortecedores de vibração são acessórios cujo objetivo é amortecer ou 

eliminar as vibrações geradas por um sistema mecânico. 

 A fabricante Vibra-Stop, cita os seguintes itens para se dimensionar um 

amortecedor de vibração: 

· tipo do maquinário; 

· carga aplicada; 

· diâmetro do furo da base; 

· número de pontos de apoio; 

· local de instalação. 

 

Tem-se a seguir, na figura 23, um amortecedor de vibração composto por um 
núcleo de borracha coberto por uma capa metálica, onde a instalação é feita pelo 
tirante, com regulagem de altura pelas porcas. 
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Figura 23 – Amortecedor de vibração tradicional 

 
Fonte: Própria 

 

2.1.4 Usinagem 

 

 A definição de usinagem pode ser descrita, segundo Ferraresi (1970), como 

uma operação que confere forma, dimensão ou acabamento a uma determinada 

peça, ou ainda uma combinação qualquer destes três itens, produzindo cavaco. 

 Ainda segundo Ferraresi (1970), o cavaco é caracterizado como porção de 

material da peça, retirado pela ferramenta, caracterizando-se por apresentar forma 

geométrica irregular. 

 Para Lyra (2010), durante vários anos a usinagem foi um processo de 

fabricação manual, visto que a intervenção do homem junto à máquina era constante 

e os resultados dos produtos usinados dependiam inteiramente da habilidade de um 

profissional. Com a introdução de um controle de máquina automático, os resultados 

das peças foram otimizados, diminuindo o fator habilidade manual na qualidade de 

produtos fabricados.  

 Diversas máquinas foram desenvolvidas para usinagem de peças, entre elas 

os tornos, fresadoras, plainas, furadeiras, retificadoras, mandrilhadeiras, roscadeiras 

e brochadeiras. 

 

2.1.5 CNC 

 

 Na visão de Gozzi (2013), pode-se dizer que o comando numérico 

computadorizado é uma técnica para dar instruções para a máquina no formato de 
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um código composto por números, letras, pontuações e outros símbolos, que 

responderá a estas instruções de uma maneira precisa e ordenada para realizar 

várias funções de um processo específico. 

 

2.1.5.1 Histórico 

 

 De acordo com Krug (2008) e Francisco (2009), essa tecnologia surgiu na 

experiência de uma pequena empresa fabricante de hélices e rotores de 

helicópteros "Parsons Corporation", que em 1947 havia experimentado colocar uma 

forma rudimentar de controle por números em uma máquina de usinagem 

convencional, ligando esta máquina a um computador que era alimentado por 

informações via cartões perfurados. A Força Aérea Americana ao reconhecer um 

possível grande avanço na fabricação de aviões e material bélico contratou a 

Parsons e patrocinou estudos e desenvolvimento do controle numérico, e assim 

planejaram e executaram as adaptações de controle numérico para uma máquina 

ferramenta convencional da Cincinnati (fabricante na época de máquinas ferramenta 

convencionais e atualmente um dos maiores fabricantes de Máquinas CNC), e deste 

modo criaram o protótipo de uma máquina NC que foi demonstrado em 1953 no 

MIT. 

  

2.1.5.2 Sistemas de coordenadas 

 

 Segundo Gozzi (2013), o sistema de coordenadas da máquina é formado por 

todos os eixos existentes fisicamente na máquina. Para que a máquina possa 

trabalhar com as posições especificadas, elas precisam ser declaradas em um 

sistema de referência, que corresponderá aos sentidos longitudinal, transversal e 

vertical. As direções dos eixos seguem a regra da mão direita, ilustrada na figura 24. 

Figura 24 – Regra da mão direita 

 
Fonte: GOZZI (2013, p.28) 
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 O mesmo autor ainda divide-os em três grupos: 

a) Sistema de coordenada absoluta - nesse sistema é a partir do ponto zero que 

se define por onde a ferramenta fará o percurso, sendo as coordenadas da 

própria ferramenta sempre relacionadas ao ponto zero, fixo; 

b) Sistema de coordenada incremental – onde nesse sistema de coordenadas, a 

origem estará sempre no ponto em que a ferramenta estiver. As medidas são 

feitas por meio da origem com o ponto mais próximo, sendo que este ponto 

será sempre a origem futura; 

c) Sistema de coordenada polar – ao contrário dos outros sistemas que seguem 

as coordenadas cartesianas, este sistema declara os pólos em função de 

ângulos e centros. 

 

Tem-se uma representação de cada sistema nas figuras 25, 26 e 27 a seguir: 

Figura 25 - Sistema de coordenada absoluta 

 
Fonte: FRANCISCO (2009, p.19) 

 

Figura 26- Sistema de coordenada incremental 

 
Fonte: FRANCISCO (2009, p.21) 
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Figura 27 – Sistema de coordenada polar 

 
Fonte: GOZZI (2013, p.31) 

 

2.1.5.3 Funções 

 

 De acordo com Francisco (2009), uma função é um código compreensível 

pelo comando, que predispõe a máquina ou o próprio comando a funcionar de 

determinado modo, distinguidas entre: 

· função modal -  a qual é memorizada, e somente será cancelada com a 

memorização de outra função; 

· função não-modal - só será válida quando estiver no bloco programado. 

 

O mesmo autor as divide em mais quatro grupos, de acordo com o seu tipo: 

· função seqüencial - N (não-modal): tem a finalidade de numerar, em ordem 

crescente, os blocos de um programa, de modo a facilitar o seu 

acompanhamento. O valor numérico a ela referido não possuiu nenhuma 

influência para o comando; 

· função preparatória - G (modal e não-modal): 

 

É a função que define ao comando e a máquina o que fazer, 
preparando-a para uma determinada operação, seja ela um 
deslocamento linear, circular, ou de outra origem;  
(FRANCISCO, 2009, p.26) 
 

· função de posicionamento - X, Y e Z  (não-modal): 

 

Definem ao comando onde fazer, ou seja, as coordenadas do ponto 
que se deseja alcançar e são programadas com a indicação do sinal 
algébrico, de acordo com sua posição em relação ao sistema de 
referência; (FRANCISCO, 2009, p.31) 

>> 



· função complementar - M, T, S e F (modal e não-modal): definem ao 

comando com o que fazer determinada operação, complementando as 

informações dos blocos na programação. 

 
 Tem-se nas tabelas 09 e 10 uma demonstração de diferentes funções 

preparatórias, assim como de funções complementares. 

Tabela 09 - Funções preparatórias 
§¨©WªA« SBASVBVO¬BIV« 

§¨©WXN QWXN 

®® ¯°±²³´ µ¶¸¹º´ º± »¼µµ±½¼²¾± 

®¿ ¯°±²³´ À¹²¼±µ º¼ ¾µ±Á±ÀÂ´ 

®Ã Ä²¾¼µ¸´À±³Å´ Æ¹µÆÇÀ±µ ²´ È¼²¾¹º´ Â´µ¶µ¹´ 

®É Ä²¾¼µ¸´À±³Å´ Æ¹µÆÇÀ±µ ²´ È¼²¾¹º´ ±²¾¹-horário 

Ê® Ë±²Æ¼À± Æ´µµ¼³Å´ º´ µ±¹´ º¼ Æ´µ¾e da ferramenta 

Ê¿ Ì¼À¼Æ¹´²± Æ´µµ¼³Å´ º´ µ±¹´ º¼ Æ´µ¾¼ Í ¼ÈÎÇ¼µº± º± ¸¼³± 

ÊÃ Ì¼À¼Æ¹´²± Æ´µµ¼³Å´ º¼ µ±¹´ º¼ Æ´µ¾¼ Í º¹µ¼¹¾± º± ¸¼³± 

Ï® Ì¼À¼Æ¹´²± ½¼º¹º±È ¼½ ¸´À¼Ð±º± 

Ï¿ Ì¼À¼Æ¹´²± ½¼º¹º±È ¼½ ½¹ÀÑ½¼¾µ´È 

Ò® Ì¼À¼Æ¹´²± ½¼º¹º±È ¼½ Æ´´µº¼²±º±È ±ÁÈ´ÀÇ¾±È 

Ò¿ Ì¼À¼Æ¹´²± ½¼º¹º±È ¼½ Æ´´µº¼²±º±È ¹²Æµ¼½¼²¾±¹È 

F$%&'( x��:&��$ �' F*x�)w�)t ./00z6 :/�< 
 

Tabela 10 - Funções complementares 
§¨©WªA« ÔNÕSJAÕA©OVBA« 

§¨©WXN QWXN 

Ö®® ×±µ±º± º¼ ¸µ´Ðµ±½± 

Ö®¿ ×±µ±º± ´¸¼µ±Æ¹´²±À º´ ¸µ´Ðµ±½± 

Ö®Ã Ø¹½ º¼ ¸µ´Ðµ±½± 

Ö®É Ì¼²¾¹ºo horário de rotação do eixo-árvore 

Ö®Ê Ì¼²¾¹º´ ±²¾¹-horário de rotação do eixo-árvore 

Ö®Ù Ú¹Ð± ´ »ÀÇÑº´ µ¼»µ¹Ð¼µ±²¾¼ 

Ö®Ò Û¼ÈÀ¹Ð± ´ »ÀÇÑº´ µ¼»µ¹Ð¼µ±²¾¼ 

Ö¿Ï Ø¹½ º¼ ÈÇÁ¸µ´Ðµ±½± 

ÖÉ® Ø¹½ º´ ¸µ´Ðµ±½± ¸µ¹²Æ¹¸±À 

F$%&'( x��:&��$ �' F*x�)w�)t ./00z6 :;ÜÜ< 
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2.1.5.4 Máquinas-ferramenta CNC 

 

 Para Gozzi (2013), as máquinas-ferramenta CNC foram melhor projetadas, 

construídas de forma mais precisa que as máquinas convencionais, visando 

minimizar os tempos mortos e de movimento lento, aplicando métodos rápidos de 

troca de ferramentas. 

 De acordo com Machado (1990), uma máquina ferramenta com Comando 

Numérico Computadorizado, é uma máquina que realiza a seqüência do seu 

trabalho mediante recurso programado, baseado em comando numérico, que são 

sistemas de coordenadas cartesianas para elaboração de qualquer perfil 

geométrico. 

 Gozzi (2013) salienta que a precisão e a produtividade de uma máquina com 

controle numérico é determinada pelas características do controle e da máquina-

ferramenta em si, e adverte que a precisão é erroneamente utilizada como 

resolução, que em um sistema NC, depende principalmente do sensor de feedback 

de posição.  

 

2.1.5.4.1 Fresadora  

  

 De acordo com Schapla (2010), as fresadoras são máquinas de movimento 

contínuo, destinadas a usinagem de materiais, por meio de uma ferramenta de corte 

denominada fresa. As combinações de fresas de diferentes formatos, conferem à 

máquina características especiais e, sobretudo, vantagens sobre as outras 

máquinas-ferramenta. 

 Uma das principais características da fresadora é a realização de uma grande 

variedade de trabalhos tridimensionais. O corte pode ser realizado em superfícies 

situadas em planos paralelos, perpendiculares, ou formando ângulos diversos, 

sendo classificada pela disposição do eixo árvore. 

 Schapla (2010), ainda cita os componentes de uma fresadora: 

· base; 

· coluna; 

· eixo principal; 

· mesa; 
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· carro transversal; 

· caixa de velocidades. 

 

Na figura 28 seguinte, representa-se uma fresadora vertical composta por três 

eixos (X, Y e Z), onde o eixo Z esta representado pelo cabeçote, o eixo X esta 

localizado na mesa, e o eixo Y na guia de avanço longitudinal.  

Figura 28 – Fresadora vertical de três eixos. 

 
Fonte: LYRA (2010, p.55) 

 

2.1.6 Fresamento 

 

Para Ferraresi (1970), o fresamento é o processo mecânico de usinagem 

destinado à obtenção de superfícies quaisquer com o auxílio de ferramentas 

geralmente multicorte. Para tal, a ferramenta gira e a peça ou a ferramenta se 

deslocam seguindo uma trajetória qualquer.  

Tem-se na figura 29 a localização do fresamento dentro do conceito de 

processos de usinagem. 
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Figura 29 – Diagrama do processo de fabricação 

 
Fonte: Adaptado de LYRA (2010) 

 

O mesmo autor divide o fresamento em três tipos básicos: 

a) Fresamento cilíndrico tangencial: destinado à obtenção de superfície plana 

paralela ao eixo de rotação da ferramenta. Quando a superfície não for plana 

ou o eixo de rotação da ferramenta for inclinado em relação à superfície 

originada na peça, será considerado um processo especial de fresamento 

tangencial; 

b) Fresamento frontal: destinado à obtenção de superfície plana perpendicular 

ao eixo de rotação da ferramenta; 

c) Fresamento composto:quando os dois tipos comparecem simultaneamente, 

podendo haver ou não predominância de um sobre o outro. 

A figura 30 demonstra os tipos de fresamento, sendo o primeiro caracterizado 

pelo fresamento concordante, onde o avanço e a rotação da ferramenta tem a 

mesma direção, cuja vantagem é um melhor acabamento na superfície, e diminuição 

do desgaste da ferramenta, e no segundo o fresamento discordante, onde o avanço 

possui sentido contrário ao de rotação da ferramenta, possibilitando a usinagem de 

metais forjados ou fundidos sem afetar a vida útil da ferramenta, porém, devido a 

trepidação gerada no trabalho, o acabamento superficial é insatisfatório.  

Já na tabela 11 a seguir, tem-se as diferentes operações de fresamento. 
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Figura 30 – Tipos de fresamento 

 
Fonte: FERRARESI (1970, p.16) 

 

Tabela 11 – Operações de fresamento   (continua) 
ÝSABVWªA« LA GBA«VÕA©ON 

ÞASBA«A©OVWXN PBNUA««N 

Øµ´²¾±À

Ë¹ÀÑ²ºµ¹Æ´ ¾±²Ð¼²Æ¹±À

ÌÇ¸¼µ»ÑÆ¹¼È ´µ¾´Ð´²±¹È

ß±Á´ º¼ ±²º´µ¹²Â±

Øµ´²¾±À º¼ Æ±²±À¼¾±È

Øµ´²¾±À àÆ±È´ ¼È¸¼Æ¹±Àá
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â±²Ð¼²Æ¹±À º¼ ¸¼µ»¹À

Ë´½¸´È¾´

Fonte: Adaptado de FERRARESI (1970, p.18) 
 

2.1.6.1 Grandezas físicas envolvidas no processo 

 

A fim de quantificar o processo de fresamento, deve-se conhecer a interação 

entre a ferramenta de corte e o material bruto a ser trabalhado. 

 Lyra (2010) classifica os movimentos de uma fresadora em duas classes: 

1) Movimentos que causam diretamente a saída do cavaco: 

· movimento de corte – entre a peça  e a ferramenta, no qual sem o 

movimento de avanço, origina uma única retirada de cavaco; 

· movimento de avanço – entre a peça e a ferramenta que juntamente com 

o movimento de corte origina a retirada contínua de cavaco; 

· movimento efetivo – resultante dos movimentos de corte e avanço 

realizados ao mesmo tempo. 

2) Movimentos que não causam diretamente a saída do cavaco: 

· movimento de aproximação; 

· movimento de ajuste; 

· movimento de recuo. 

 

Lyra (2010) também descreve as direções aplicadas aos movimentos: 

· direção de corte; 

· direção de avanço; 

· direção efetiva do movimento de corte; 

· velocidade de corte; 

· velocidade de avanço; 

· velocidade efetiva de corte. 
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Tem-se a seguir, na figura 31, a representação dos vetores envolvidos no 

processo de fresamento discordante. 

Figura 31– Vetores envolvidos no processo de fresamento 

 
Fonte: LYRA (2010, p.10) 

 

Com o efeito de quantizar a velocidade de corte e a velocidade de avanço, 

através da relação entre as dimensões da fresa e a sua rotação, Ferraresi (1970), 

fornece a seguinte lista de fórmulas: 

· Determinação da espessura média de corte: 

      (18) 

 Onde: 

 Hm=espessura média de corte [mm]; 

 φ1=ângulo entre o ponto de saída do dente e a vertical [o]; 

 φ2=ângulo entre o ponto de entrada do dente e a vertical [o]; 

 α=ângulo de posição da ferramenta [o]; 

 Fz=avanço por dente da ferramenta [mm/dente]. 

 

· Determinação da pressão específica de corte: 

         (19) 

Sendo: 

Ksm= pressão específica de corte [N/mm²]; 

Ks1=constante específica do material para uma seção de 1 x 1mm [N/mm²]; 

Hm=espessura média de corte [mm]; 

Z=coeficiente angular de corte. 
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· Determinação da rotação da ferramenta: 

          (20) 

Onde: 

n=rotações [rpm]; 

Vc=velocidade de corte [m/min]; 

d=diâmetro da ferramenta [mm]; 

 

· Determinação da velocidade de avanço: 

         (21) 

 Sendo: 

 Vf=velocidade de avanço [mm/min]; 

 Fz=avanço por dente da ferramenta [mm/dente]; 

 Zn=canais de corte da ferramenta; 

 n=rotação da ferramenta [rpm]. 

 

· Determinação da potência de corte: 

         (22) 

Onde: 

Pc=potência de corte [KW]; 

Ksm=pressão específica de corte [N/mm²]; 

Ae=penetração de trabalho [mm]; 

Ap=profundidade de usinagem [mm]; 

Vf=velocidade de avanço [mm/min]; 

 

2.1.7 NR-12 

 

 De acordo com Ministério do Trabalho e Emprego (2013) esta norma trata da 

segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, definindo técnicas, princípios 

fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos 

trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e 

doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização, contemplando ainda sua 

fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em 
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todas as atividades econômicas, sem prejuízo da observância do disposto nas 

demais Normas Regulamentadoras. 

 Ainda segundo Ministério do Trabalho e Emprego (2013) as disposições desta 

norma referem-se a máquinas e equipamentos novos e usados, exceto nos itens em 

que houver menção específica quanto à sua aplicabilidade. Cabe ao empregador 

adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos, 

garantindo a saúde e integridade física dos trabalhadores, assim como medidas 

apropriadas sempre que houver pessoas com deficiência envolvidas direta ou 

indiretamente no trabalho. A concepção do projeto deve atender ao princípio da 

falha segura. 

 

 Ministério do Trabalho e Emprego (2013) também divide os artigos 

compositores da NR em: 

a) Arranjo físico; 

b) Instalações e dispositivos elétricos; 

c) Dispositivos de partida, acionamento e parada; 

d) Sistemas de segurança; 

e) Dispositivos de parada de emergência; 

f) Meios de acesso permanentes; 

g) Componentes pressurizados; 

h) Transportadores de materiais; 

i) Aspectos ergonômicos; 

j) Riscos adicionais; 

k) Manutenção, inspeção, preparação, ajustes e reparos; 

l) Manuais; 

m) Procedimentos de trabalho e segurança; 

n) Projeto, fabricação, importação, venda, locação, exposição e utilização; 

o) Capacitação; 

p) Requisitos específicos de segurança. 

 

2.1.8 Análise de Elementos Finitos 

 

 Para Azevedo (2003) este método consiste em transformar o problema 

complexo na soma de diversos problemas simples, e tem como objetivo a 
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determinação do estado de tensão e de deformação de um sólido sujeito a ações 

exteriores, sendo de fundamental importância quando surge a necessidade de 

projetar uma estrutura, através de uma sucessão de análises e modificações das 

características, buscando alcançar uma solução satisfatória, com verificação dos 

pré-requisitos funcionais e regulamentares. 

 Segundo Sannt’Anna (2009), a análise estrutural em máquinas-ferramenta 

utilizando o método de elementos finitos mostra-se como uma ferramenta importante 

para predizer como a mesma irá comportar-se devido a disposição de seus 

componentes e da própria estrutura, podendo dessa forma avaliar a melhor 

configuração no que diz respeito a rigidez e deformações. 

Figura 32 – Análise de deformação de uma fresadora por elementos finitos 

 
Fonte: SANNT’ANNA (2009, p. 05) 

 

 O critério mais utilizado para solução de problemas envolvendo a análise de 

elementos finitos é o de Von Mises, pois se correlaciona melhor com os dados 

experimentais de escoamento em materiais dúcteis. 

 Lima (2008) afirma que 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, quando o 

escoamento ocorre na tensão de escoamento unixial. 

 Na figura 33, representa-se a variação de volume de um determinado corpo, 

quando submetido à tensões triaxiais. 
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Figura 33 – (a) estado triaxial de tensões (b) variações de volume (c) distorção 

 
Fonte: LIMA (2008, p. 11) 

Com base nesta hipótese, o mesmo autor afirma: 

 

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. (LIMA, 2008, p.12) 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

 No decorrer do curso de graduação, verificou-se a necessidade de uma 

máquina específica para aplicação prática dos conceitos vistos em sala de aula à 

respeito da usinagem por comando numérico computadorizado. Para que o projeto 

mecânico desta máquina não seja vítima de paradigmas pré-estabelecidos e formas 

já conhecidas de pensar pelos acadêmicos responsáveis, elaborou-se um método 

para delimitar as escolhas dos elementos de máquina, mecanismos envolvidos, 

dentre outros, onde todos devem ser embasados pelas necessidades da aplicação e 

dos componentes envolvidos. 

 

2.2.1 Pesquisa Informacional 

 

 A pesquisa informacional serve para que os paradigmas, e visões pré-

estabelecidas sejam quebrados. Sua função é coletar informações diferentes, que 

contemplem desde a expectativa do novo equipamento às necessidades de 

desempenho que deverão ser garantidas em projeto. 

 A pesquisa será embasada através das necessidades pré-estabelecidas 

como requisitos básicos de projeto, auxiliada por desenhos demonstrando a 
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expectativa estrutural da máquina, fornecedores para os componentes da nova 

máquina, entre outros. 

 O levantamento das necessidades básicas para o desenvolvimento da 

máquina é baseado de acordo com os seguintes atributos: 

a) Confiabilidade: desempenhar sua função sem apresentar falhas; 

b) Baixo custo: racionalizar o uso de recursos e aproveitamento dos materiais; 

c) Operação: apresentar fácil manuseio, programação e execução; 

d) Resistência: ser robusta e durável. 

 

2.2.2 Pesquisa Técnica 

 

 A pesquisa técnica consiste em determinar os componentes principais para o 

projeto, baseando-se na necessidade do produto acabado definido na pesquisa 

informacional, levando em consideração critérios como peso, disponibilidade no 

mercado e facilidade de montagem, dando-se preferência ao maior número de itens 

já fabricados, terceirizados, utilizando-se de tabelas e catálogos de fornecedores 

com especificações técnicas, auxiliado pelo dimensionamento matemático para 

concretizarem-se estas escolhas. 

 

2.2.3 Croqui Preliminar de Concepção do Projeto 

 

 Nesta etapa do projeto será elaborado o desenho de um croqui da máquina, 

dando uma noção do modelo de concepção do projeto, e clareza à idéia de como 

será a máquina, com suas dimensões, formato da estrutura e elementos 

compositores. 

 O croqui, tido como esboço ou rascunho, será feito através de um traçado 

manuscrito, sem escala e nenhuma responsabilidade técnica, cujo objetivo é gerar 

uma representação gráfica inicial, que direcionará o curso a ser seguido 

posteriormente nas fases do projeto. 

 

2.2.4 Aspectos de Seleção de Materiais no Projeto Mecânico 

 

 Cada componente envolvido no projeto possui uma finalidade específica, 

contudo, deve possuir também um mínimo de resistência e confiabilidade, baseado 

?@ 



nas informações técnicas fornecidas pelo seu fabricante. A seguir serão 

discriminados os aspectos envolvidos na seleção de cada um dos componentes 

principais da fresadora CNC. 

 

2.2.4.1 Seleção do acionamento 

 

 Para se selecionar o acionamento, deve se levar em consideração cada uma 

das situações específicas, para o acionamento do fuso trapezoidal que garantirá o 

movimentos dos eixos X, Y e Z, serão utilizados o formulário pertinente a motores de 

passo e fusos e o equacionamento fornecido por fabricantes. 

 

2.2.4.2 Rolamentos e mancais 

 

 Os rolamentos devem ser especificados pelo tipo e intensidade da carga a 

que serão submetidos, regime de trabalho e formato construtivo. O mancal de cada 

rolamento é específico e dependente apenas do rolamento utilizado e do formato 

construtivo.  

 

2.2.4.3 Aços de construção mecânica 

 

 O material da estrutura, dos eixos e guias da fresadora CNC será escolhido 

de acordo com a intensidade e tipo das cargas a que serão sujeitados, e no tipo de 

perfil dobrado, que facilite a construção das peças e a montagem do equipamento 

em si. 

 

2.2.4.4 Eixos 

 

 Os eixos da fresadora CNC devem ser dimensionados levando-se em 

consideração a aplicação, cargas submetidas, elementos acoplados, aplicadas pelo 

motor e a força que deverá desempenhar. 
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2.2.4.5 Acoplamentos 

 

 Os acoplamentos devem ser dimensionados tendo-se em vista as condições 

de trabalho a que estarão expostos, tempo de serviço diário, potência do motor de 

acionamento, alinhamento dos eixos, torque a ser transmitido e a rotação desejada. 

 

2.2.4.6 Amortecedores de vibração 

 

 Os amortecedores de vibração devem ser dimensionados levando-se em 

conta o peso da estrutura a suportar, o furo específico na base do equipamento e o 

número total de pontos de apoio. 

 

2.2.4.7 Potência de usinagem 

 

 A potência de usinagem deverá ser dimensionada levando-se em conta o tipo 

de material a ser usinado, sua espessura e dureza, bem como os parâmetros da 

ferramenta cortante a ser utilizada, destacando-se a velocidade de corte, avanço e 

os ângulos.  

 

2.2.5 Modelagem Tridimensional e Detalhamento em Vistas 

 

 A modelagem tridimensional é responsável pela montagem dos componentes, 

antes que sejam fabricados, e deve ser realizada após o dimensionamento, afim de 

resolver eventuais problemas com medidas, interferências e choques entre os 

componentes. Esta ferramenta reduz custos de fabricação e agiliza o projeto. 

 O detalhamento em vistas, cortes e seções, será elaborado no Solidworks®, 

colocando-se o modelo sólido virtual no papel, com as medidas reais, instruções de 

tolerância e acabamento, bem como as notas de execução de soldagens, sendo de 

fundamental importância dentro do projeto, pois é a partir do detalhamento que as 

peças e montagens serão produzidas. 
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2.2.6 Simulação de Esforços na Estrutura 

 

 Obtendo-se os modelos tridimensionais, pode-se transferi-los para softwares 

de simulação pelo método dos elementos finitos, cuja função é fornecer ao usuário 

um relatório com gráficos e malhas característico da resistência dos componentes 

testados, através de valores de entrada, os quais representam os esforços a que 

estará submetido em regime de trabalho. Sua principal aplicação é em estruturas 

complexas onde há dificuldade de se utilizar o método puramente matemático. Entre 

tais softwares destaca-se o Solidworks Simulation®. 

 

2.2.7 Descritivo das Funções da Máquina 

 

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

memorial descritivo completo dos componentes e funções da máquina, relacionando 

em seguida, os passos para utilização e os dados técnicos do equipamento, entre 

eles a área útil de usinagem, potencial instalado e peso bruto total. 

 

2.2.8 Estudo de Caso 

 

 Delimitado o curso do trabalho, prosseguiu-se a estudar as características 

desejáveis na máquina, selecionando-se a melhor maneira de montar a estrutura, de 

modo que a disposição dos componentes torne a área útil de usinagem mais ampla 

possível, possibilitando aos acadêmicos a produção de uma infinidade de peças com 

os mais variados formatos e dimensões. 

 

2.2.8.1 Sistema atual 

 

 Na matriz curricular do curso de graduação em Engenharia de Controle e 

Automação consta a disciplina de Automação Industrial, onde os conceitos de 

usinagem por comando numérico computadorizado são abordados, juntamente com 

exercícios de fixação.  

 Para isso, a universidade conta com um laboratório de informática composto 

por 24 computadores, preparados com softwares específicos, tanto para desenho de 

peças em CAD, como para edição e simulação de programas em CAM. 
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 São vistos conceitos de torneamento, fresamento e operações de furação, 

para os mais variados tipos de peças, as quais são desenhadas no quadro, cabendo 

aos acadêmicos efetuar a programação do código interpretado pela máquina, de 

acordo com as orientações do professor responsável. 

 Após o desenvolvimento da programação, os alunos simulam o código 

gerado, selecionando em uma biblioteca virtual as ferramentas que serão utilizadas 

para a determinada tarefa, variando desde uma simples furação, até uma operação 

mais complexa, com ressaltos e canais. 

 

2.2.8.2 Coleta de dados 

 

 Após a verificação do método de ensino, percebeu-se que há a carência de 

um equipamento que realize a integração da teoria vista em sala de aula com a 

prática no processo de aprendizagem dos acadêmicos, qualificando-os para o 

mercado de trabalho. Sendo assim, decidiu-se fazer uma listagem, levantando as 

características desejáveis no equipamento: 

a) Permitir a usinagem em três eixos; 

b) Realizar operações de corte, fresamento e furação; 

c) Possuir uma área útil de 450mm de largura, 700mm de comprimento e 

250mm de profundidade; 

d) Permitir rápida troca de ferramentas; 

e) Possuir variação de velocidades; 

f) Usinar peças em madeira e alumínio; 

g) Ser esteticamente bem apresentável; 

h) Apresentar fácil desmontagem para manutenção. 

 

2.2.8.2.1 Peça teste 

 

 As peças produzidas pela fresadora CNC didática deverão possuir excelente 

acabamento e exatidão, tornando-se idênticas aos modelos virtuais feitos no 

computador. Para efeito avaliativo e representativo, elegeu-se uma peça teste, 

contendo o logotipo do curso de Engenharia de Controle e Automação, assim como 

sua identificação em diferentes ressaltos que deverão ser usinados em uma chapa 
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de madeira com 10 mm de espessura, conforme ilustra-se na figura 34. O 

detalhamento completo contendo as dimensões pode ser visto no apêndice C.  

Figura 34 - Peça teste a ser usinada na fresadora CNC didática 

 
Fonte: Própria 

 

2.2.8.3 Croqui preliminar 

 

 Tendo levantado as características desejáveis na máquina, pode-se proceder 

a fazer um croqui de como deverá ser o equipamento, sem nenhuma 

responsabilidade técnica, apenas ilustrando o tipo de estrutura a ser explorado e a 

forma de montagem de seus componentes que deverão ser dimensionados. 

Figura 35 - Croqui preliminar da fresadora CNC 

 
Fonte: Própria 
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 De acordo com o desenho preliminar, nota-se que a fresadora CNC não deixa 

de ser uma estrutura metálica feita em chapas e tubos de aço, unida através de 

solda, que abriga os eixos formados por fusos trapezoidais, os quais são acionados 

por acoplamentos de aperto ligados à motores de passo, movimentando transversal, 

longitudinal e verticalmente a microretífica que realizará a operação de usinagem 

propriamente dita pela ferramenta à ela acoplada. 

 

2.2.8.4 Dimensionamento dos componentes 

 

 Partindo-se do croqui preliminar e dos dados levantados, pode-se efetuar o 

dimensionamento dos componentes que serão utilizados na construção da fresadora 

CNC para fins didáticos. Cada componente foi explorado separadamente e sua 

utilização justificada pelos cálculos matemáticos e aspectos de construção quando 

necessário. 

 

2.2.8.4.1 Acionamento dos fusos trapezoidais 

 

 Para determinar-se a força necessária para fazer a rosca girar, seguiu-se o 

método estabelecido por Provenza (1977), onde inicialmente calcula-se o ângulo de 

atrito pela fórmula 4, e  posteriormente a força pela fórmula 2. 

 O mesmo autor ainda cita a seguinte equação para obter-se o coeficiente de 

atrito em roscas trapezoidais: 

 

 

 

 (4) 

 

 

 (2) 
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Para efeito de se facilitar a determinação das dimensões e a possibilidade de 

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

35 Kgf para determinar o tipo e o tamanho do fuso: 

Tipo do fuso: Rosca trapezoidal com castanha fixa 

Material do fuso: Aço trefilado SAE 1045, com σadm 13,5Kgf/mm² de acordo 

com anexo 2. 

Material da castanha: Poliacetal 

 

Diâmetro do núcleo do fuso utilizando-se a fórmula 1: 

Por segurança, consideraremos o material do fuso com σadm7Kgf/mm² 

 (1) 

 

 

 

 

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

passo e eliminarem-se problemas com flambagem do fuso, decidiu-se utilizar uma 

rosca trapezoidal de Ø15mm, conforme anexo 3. 

Passo do fuso: 5,5mm 

Passo da hélice: 1 entrada, portanto H=5,5mm 

Profundidade do filete: S=2mm 

Diâmetro externo do fuso: de=15mm 

Diâmetro primitivo do fuso: d=13mm 

 

Determinação do ângulo da hélice conforme a fórmula 3: 

 (3) 
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Consideração: Como a ângulo de atrito é maior que o ângulo da hélice, tem-

se auto-retenção, ou seja, haverá necessidade de se aplicar torque no fuso para que 

ele se mova, não sendo possível sua movimentação através do peso, em caso da 

montagem na posição vertical. 

 

Determinação da altura da castanha. 

Material da castanha: Poliacetal 

 

De acordo com a fabricante IGUS® (2013), a pressão superficial da porca 

trapezoidal não deve exceder permanentemente 5 MPa (0,5 kfg/mm²). 

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

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

p=0,25kgf/mm², aplicando a fórmula 5: 

 (5) 

 

 

 

 

Altura da porca segundo a fórmula 6: 

 (6) 

 

 

 Por questões comerciais, determinou-se que a altura da peça deve ser de 

H=40 mm 

 

 Determinação do momento torçor do fuso, utilizando-se a fórmula 7: 

 (7) 

 

 

 

@> 



 Determinação do rendimento do fuso levando-se em conta seus ângulos de 

hélice e atrito, aplicando-se a fórmula 8: 

 (8) 

 

 

 Compensação do momento torçor do fuso levando-se em consideração o 

rendimento encontrado no cálculo anterior de 27,59% 

 

 

 

 

Para dimensionar-se a potência dos motores de passo que acionarão os 

fusos trapezoidais, utilizou-se o método encontrado no manual da Parker 

Automation®, que inicia-se calculando o torque necessário ao motor dado pela 

fórmula 11: 

 (11) 

 A inércia (J) refere-se à soma das inércias do rotor, do fuso e da carga. A 

aceleração é uma estimativa do valor esperado para a aplicação. De acordo com o 

anexo (Motor de passo), o rotor do motor possui inércia Jr=28.10-6 kg.m². 

 A inércia do fuso (Jf) pode ser calculada pela fórmula 12: 

 (12) 

 

² 

  

 A carga é estimada de acordo com o peso da estrutura, podendo-se 

considerar, na pior das hipóteses, 30 Kg, equivalente ao peso total do equipamento. 

A fórmula 13 calcula o valor da inércia da carga: 

²
 (13) 

²
 

² 
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Com isso, calcula-se a inércia total do sistema, pela fórmula 14: 

 (14) 

 

² 

 

 Considera-se ainda que a eficiência do fuso, o coeficiente de atrito e o 

desalinhamento do eixo do motor e do fuso, aumentem a inércia em até 60%. 

 

² 

 

 As máquinas disponíveis no mercado, contam com uma velocidade máxima 

de trabalho na ordem de 3500mm/min, correspondendo a um deslocamento de 

5,5mm em 85ms. 

 Determina-se a aceleração para um movimento com perfil trapezoidal pela 

fórmula 15: 

 (15) 

 

 

 

 Aplicando-se os valores obtidos na fórmula 11, tem-se o valor do torque 

estático exigido ao motor: 

 (11) 

 

 

 

 Com base nesses valores, selecionou-se o seguinte motor de passo, de 

acordo com o anexo 5: 

23KM-C032C 

Torque estático: 0,95N.m 

Inércia: 280g.cm² 

Potência: 12,6Kgf 

Peso: 0,680kg 
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2.2.8.4.2 Guias circulares 

 

 Para dimensionamento, optou-se pelo eixo Y, submetido ao maior esforço em 

virtude de seu comprimento e carga aplicada. A soma de todos os elementos que 

atuam como carga sobre as guias é de aproximadamente 18 Kgf, podendo 

desconsiderar-se os esforços e momentos atuantes durante a usinagem, pois o 

esforço significativo durante a usinagem é o de corte e não o de avanço, segundo 

Ferraresi (1970).  

 Na figura 36, tem-se a representação dos elementos apoiados sobre as guias 

do eixo Y. 

Figura 36 – Elementos apoiados sobre as guias do eixo Y 

 
Fonte: Própria 

 

 Utilizou-se uma carga de 9 Kgf centrada no comprimento de cada guia, pois a 

estrutura conta com duas guias. 

 

 Determinação do momento fletor utilizando-se a fórmula 10: 

 (10) 

 

 

 

 Determinação do diâmetro do eixo obtido pela fórmula 16: 
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 Tensão admissível para o aço SAE 1045: σadm=10,5Kgf/mm² 

 (16) 

 

 

  

Por questões comerciais, e posterior acoplagem a rolamentos lineares tidos 

no anexo 6, selecionou-se um eixo de aço SAE 1045 trefilado, com Ø16mm e 

comprimento 700mm. 

 

2.2.8.4.3 Rolamento e mancal do fuso trapezoidal 

 

 De acordo com o tamanho do fuso, que terá Ø7mm em uma de suas 

ponteiras e Ø15mm no restante de sua extensão, pode-se verificar a capacidade de 

carga dos rolamentos que serão submetidos à esta carga. Optando-se por 

selecionar rolamentos de geometria simples comerciais, deve-se apenas efetuar o 

cálculo de verificação da carga, ou seja, se a carga feita sobre o rolamento é inferior 

à carga suportada por este. 

 Rolamento selecionado: Rolamento SKF® 607 RS, conforme anexo 7, com 

diâmetro interno de 7 mm e capacidade de carga dinâmica de 2,34KN, ou 2340N.  

 Através da fórmula 9, determina-se o momento torçor, e posteriormente na 

fórmula 17, a força submetida. 

 (9) 

 

 

 

 (17) 
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 Como a força F é menor que a capacidade de carga dinâmica do rolamento, 

este por sua vez, suportará a carga aplicada em regime normal de trabalho.  

O mancal será desenvolvido acompanhando as dimensões do rolamento, 

conforme o anexo 8. 

 

2.2.8.4.4 Acoplamento entre o motor e o fuso trapezoidal 

 

 Para a determinação do tamanho do acoplamento necessário para ligar o 

motor de passo ao fuso trapezoidal, deve-se apenas fazer a verificação do torque 

gerado no sistema de transmissão, obtido anteriormente pela fórmula 11, e também 

pelo motor, conforme o anexo 5. 

 

 Torque do sistema de transmissão: 0,50500 Nm 

 Torque do motor de passo: 0,95 Nm 

 

 Como o eixo do motor de passo possuí Ø6,35mm, e a ponteira do fuso 

trapezoidal será construída da mesma maneira, optou-se pelo acoplamento Oldhan® 

25K, com torque máximo admissível de 4,0 Nm, diâmetro externo 25mm e cuja 

furação coincide com as necessidades de projeto, descrito no anexo 9. 

 

2.2.8.4.5 Amortecedores de Vibração 

 

 Para o dimensionamento dos amortecedores de vibração, seguiu-se os 

critérios estabelecidos pelo fabricante Vibrastop®: 

 Tipo do maquinário: Máquina-ferramenta 

 Peso da estrutura: 28,74Kg 

 Pontos de apoio: 04 

  

 Como a estrutura deverá se manter estável, optou-se por utilizar 04 pontos de 

fixação com furação de Ø1/4”, tendo-se um amortecedor de vibração comercial 

fornecido pela própria fabricante, estando no anexo 10: 

 MAC 

 Carga estática por peça: 200kg 

 Parafusos de ajuste: 1/4” x 2.1/2” 
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2.2.8.4.6 Potência de usinagem 

 

 Para a determinação da potência de usinagem, optou-se por utilizar como 

material bruto, o alumínio fundido com dureza 75HB, e como operação de usinagem, 

um fresamento de topo. 

 

 Ferramenta de corte: Fresa de topo esférica DIN 327 em aço rápido HSS-Co 

 Diâmetro: Ø3mm e 02 canais de corte (Zn), representado pelo anexo 11 

 Velocidade de corte (Vc): 120m/min, conforme anexo 12 

 Avanço por dente (Fz): 0,011mm/dente 

 Profundidade de corte adotado (ap): 1mm 

 Pressão específica de corte sem correção (Ks1): 600N/mm² 

 Coeficiente angular de corte (Z): 0,25 

 Ângulo entre o ponto de entrada do dente e a vertical (φ2): 180o 

 Ângulo entre o ponto de saída do dente e a vertical (φ1): 0o 

 Ângulo de posição da ferramenta (α): 90o 

 

 Determinação da espessura média pela fórmula 18: 

 (18) 

 

 

  

 Determinação da pressão específica de corte corrigida pela fórmula 19: 

 (19) 

 

 

  

 Determinação da rotação da fresa pela fórmula 20: 

 (20) 
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 Determinação da velocidade de avanço pela fórmula 21: 

 (21) 

 

 

 

 Determinação da potência de corte pela fórmula 22: 

 (22) 

 

 

 

 Dentre as microretíficas disponíveis no mercado, optou-se pela da fabricante 

DREMEL®, contendo as seguintes características descritas no anexo 13: 

 Modelo 3000 

 Tensão nominal: 220V/60Hz 

 Velocidade nominal: 5000~32000rpm 

 Potência nominal: 90W 

 

2.2.8.5 Detalhamento tridimensional 

 

 Com os componentes matematicamente determinados, pode-se realizar a 

construção virtual da máquina, cujo processo dará a possibilidade de adequar as 

dimensões das peças necessárias e posteriormente fazer-se o estudo das forças 

atuantes na estrutura e nos componentes da fresadora. 

 Para o detalhamento das peças e submontagens, foi criado um arquivo de 

desenho no Solidworks®, contendo na grande maioria das peças, as vistas frontal, 

lateral e superior, bem como detalhes e cortes, conforme as normas da ABNT para 

desenho técnico. 

 Na figura 37, tem-se uma representação isométrica da fresadora CNC 

didática completa, para as outras vistas ortogonais, verificar o apêndice D. 
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Figura 37 - Fresadora CNC para fins didáticos 

 
Fonte: Própria 

 

2.2.8.6 Simulação de esforços na estrutura  

 

 Com o desenho tridimensional completo, pode-se simular os esforços sofridos 

pela fresadora com o auxílio do suplemento SimulationXpress do Solidworks®, 

utilizando-se do critério de Von Mises para fazer os cálculos, fornecendo os dados 

mais próximos da realidade.  

 Os dados fornecidos ao software foram o material da estrutura, aço SAE 

1020, e a carga aplicada de 39,1 N (formada pela base e microretífica), e os pés da 

estrutura fixos, engastados. Abaixo, tem-se as imagens com os resultados obtidos 

na simulação: 
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Figura 38 - Malha gerada na simulação pelo critério Von Mises 

 
Fonte: Própria 

 

 Na imagem acima, nota-se a estrutura fixa da fresadora, toda construída com 

perfis dobrados em "U", já separada em uma malha para o recurso da simulação. Na 

figura 39 à seguir, representa-se a estrutura submetida à pressão pelo critério de 

Von Mises, estando na sua maioria preenchida pela cor azul, atribuída a menor 

intensidade da escala localizada à direita. 
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Figura 39 – Resultado da simulação pelo critério de Von Mises 

 
Fonte: Própria 

 

A próxima imagem ilustra como a estrutura deverá se deformar com o 

trabalho desempenhado pelas cargas existentes. Pode-se observar que a maior 

concentração está situada no eixo Z, sobre o suporte da microretífica, onde teremos 

uma deformação máxima de 1,450.10-1 mm segundo a simulação. Como esta não 

indica falhas na estrutura, e as deformações apresentadas não são relevantes para 

a execução em regime de trabalho, pode-se considerar que a estrutura em perfil “U” 

funcionará corretamente e não ocorrerão defeitos quanto à sua construção. 

Figura 40 – Resultado da simulação de deformação na estrutura 

 
Fonte: Própria  
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2.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 A concepção do projeto da fresadora CNC para fins didáticos começou com a 

necessidade de um equipamento onde os acadêmicos do curso de graduação em 

Engenharia de Controle e Automação pudessem aplicar de forma prática os 

conceitos vistos em sala de aula sobre comando numérico controlado, portanto 

levantou-se a prioridade da realização de um projeto de pesquisa de 

dimensionamento e modelagem mecânica para este. 

 Com a necessidade de tal equipamento e apontamento das características 

desejáveis, pode-se entrar em consenso de que tipo de dispositivo deveria ser 

projetado, suas limitações e pontos específicos que deveriam ser implementados e 

levados em consideração no projeto. Este apontamento das características realizou-

se através de uma análise dos conceitos referenciados em aulas das disciplinas do 

curso de Engenharia de Controle e Automação, juntamente com um modelo de peça 

a ser fabricado. Coletadas as informações, pôde-se elaborar um croqui preliminar do 

equipamento, de modo a demonstrar graficamente a ideia inicial do formato e 

modelo da estrutura além dos componentes que estariam presentes em seu projeto. 

 Decidiu-se que o equipamento deveria ser composto por uma mesa fixada em 

uma estrutura que possuísse três eixos movimentando o motor principal que 

efetuaria as operações de usinagem. Outra decisão tomada foi a de que a máquina 

fosse capaz de usinar diferentes tipos de materiais, aumentando ainda mais a 

variedade de peças que pudessem ser fabricadas. Com essa concepção, se deu o 

seguimento ao dimensionamento mecânico de cada componente necessário. 

 O primeiro componente a ser dimensionado foi o tipo de fuso que seria 

empregado para movimentação dos eixos da fresadora, trapezoidal ou de esferas. 

Optou-se pelo trapezoidal, em virtude de sua vasta disponibilidade no mercado, seu 

custo relativamente baixo, se comparado ao outro sistema, além da praticidade de 

construção e eventual substituição, caso venha a sofrer falhas ou desgaste que 

necessitem ser trocadas. Com relação ao fuso de esferas, haveria o problema do 

tamanho e material da castanha, neste caso com dimensional já determinado pelo 

fabricante, impossibilitando de efetuar qualquer alteração para que se adequasse as 

necessidades, sendo que deveria ser adquirida na proporção e tamanho necessários 

para o trabalho enquanto que as castanhas para fuso trapezoidal podem ser 
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fabricadas de diversos materiais e tamanhos especiais por meio de processos de 

fabricação mecânica convencional, apenas variando-se o comprimento. 

 A primeira etapa para seu dimensionamento foi determinar a força necessária 

para que a rosca girasse. Obteve-se o valor de 32,2852 Kgf, e com isso, determinou-

se que o diâmetro do núcleo do fuso deveria ser de no mínimo 2,52313 mm. 

Decidiu-se então, utilizar um fuso comercial com diâmetro de 15 mm, passo de 

5,5mm a cada volta e fabricado em aço trefilado SAE 1045, trabalhando em conjunto 

com uma castanha de 40 mm de altura, confeccionada em poliacetal. O fuso ainda 

contava com rendimento de 27,59%, detalhe que foi levado em consideração ao 

dimensionar-se o motor de passo. 

 Após decidir-se que tipo de fuso seria utilizado, prosseguiu-se a calcular a 

potência dos motores de passo. Para tal, selecionou-se o eixo Y da estrutura, 

submetido ao maior esforço em virtude de seu comprimento e elementos montados. 

Usou-se o método proposto no catálogo de tecnologia eletromecânica da Parker®, 

iniciando-se com o cálculo do torque necessário para movimentação do sistema. 

Optou-se por uma velocidade máxima de trabalho ideal de 3500mm/min que 

corresponderia a um deslocamento de 5,5mm em 85ms, e com isso, encontrou-se o 

valor de 0,50500 Nm. Selecionou-se então, um motor comercial com torque de 

0,95Nm. 

 Com o acionamento principal definido, prosseguiu-se a dimensionar as guias 

de sustentação da estrutura. O meio de movimentação escolhido foi mancal 

deslizante com rolamento linear, montado sobre uma barra redonda maciça. Optou-

se por utilizar duas barras, e em seguida, determinou-se o momento fletor a que 

estariam submetidas através da carga de 9 Kgf, para posteriormente determinar-se o 

diâmetro. Obteve-se um diâmetro de 11,5176 mm, e por essa questão, utilizou-se 

barras de aço trefilado SAE 1045 com diâmetro de 16mm. 

 Com o tipo de acionamento e o eixo guia dimensionados, precisou-se apoiá-

los com elementos de suporte, os quais foram escolhidos rolamentos e 

posteriormente os mancais. Como uma das ponteiras do fuso trapezoidal teria 

Ø7mm, escolheram-se rolamentos SKF® com capacidade de carga dinâmica de 

2,34 KN. Através do cálculo indicado no manual técnico do fabricante, determinamos 

que a carga submetida no rolamento seria de 385,5 N, bem abaixo do limite de 

carga, sendo adequado ao trabalho indicado. O mancal foi fabricado acompanhando 
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o tamanho do rolamento, que possuí diâmetro externo 19 mm, diâmetro interno 7mm 

e 6 mm de espessura. 

 De posse dos dados de torque do sistema de transmissão, e do torque 

oferecido pelo motor de passo, seguiu-se a dimensionar o acoplamento necessário 

para transmitir a potência entre os dois elementos. Como o torque de maior 

intensidade era o do motor de passo, chegou-se a conclusão de que seria 

necessário um acoplamento que transmitisse 0,95 Nm entre ambos os elementos. 

Optou-se pelo acoplamento Oldhan® com torque admissível de 4,0 Nm, bem acima 

da necessidade do sistema. Outro fator decisivo foi o diâmetro dos elementos a 

serem interligados, pois como o rotor do motor é fornecido com diâmetro 1/4", a 

ponteira do fuso trapezoidal seria usinada da mesma maneira, coincidindo com as 

dimensões do modelo escolhido. 

 Em seguida, dimensionaram-se os amortecedores de vibração, através do 

método proposto pelo fabricante Vibrastop®. Como a estrutura do equipamento 

pesaria cerca 28,74 Kg, optou-se pelo amortecedor standard MAC, com carga 

estática suportada de 200 Kg. Por questões de nivelamento e estética, decidiu-se 

utilizar quatro pontos de apoio, com furação adequada ao parafuso de fixação dos 

amortecedores. 

 Após esta etapa, pode-se dar atenção a estrutura da máquina. Optou-se por 

utilizar uma base fixa, onde seriam montadas as guias para movimentação do eixo 

Y. O material selecionado para estas peças foi o aço SAE 1020, na forma de chapas 

laminadas dobradas em U com espessura 2 mm, e tubos quadrados com arestas de 

40 mm e parede 2 mm. Tais perfis foram escolhidos pela sua facilidade de 

montagem, baixo peso e excelente resistência. 

 Com a estrutura determinada, pode-se dimensionar o motor principal do 

equipamento, responsável pela usinagem. Inicialmente, selecionou-se o material 

alumínio como base para os cálculos, pois dentre os materiais que poderiam ser 

usinados, é o que apresenta maior robustez. Em seguida, optou-se por utilizar como 

ferramenta uma fresa esférica confeccionada em aço rápido, com dois canais de 

corte e diâmetro 3 mm, bem como os parâmetros pré-estabelecidos pelo fabricante 

OSG®, onde através do equacionamento apropriado, obteve-se uma potência 

necessária de 80 W. Decidiu-se então utilizar a microretífica DREMEL® modelo 

3000, com potência nominal de 90 W. Outros fatores importantes considerados 

durante a seleção foram a capacidade de operar em diferentes rotações, e a rápida 

77 



troca de ferramentas, visto que para cada tipo de material, peça a ser produzida ou 

operação de usinagem, estes parâmetros serão alterados. 

 Com todos os componentes já dimensionados, pode-se realizar a modelagem 

tridimensional e o detalhamento em vistas para posterior produção, assim como a 

simulação da deformação sofrida em regime de trabalho. Para isso, utilizou-se do 

software Solidworks®, através do módulo SimulationXpress, que se baseia no 

critério de Von Mises para calcular as possíveis falhas e rupturas da estrutura. De 

acordo com o gráfico gerado pelo software, pôde-se verificar que não haveriam 

rupturas e as deformações estimadas não seriam relevantes para o trabalho a que a 

fresadora seria submetida, sendo a maior de 1,450.10-1 mm localizada na 

extremidade do suporte de fixação da microretífica no  eixo Z. 

 Por fim, pode-se realizar a avaliação da fresadora CNC em relação à peça 

teste anteriormente determinada. Inicialmente, exportou-se o modelo virtual para o 

software ArtCAM® através de um arquivo com extensão .STL. Em seguida, criou-se 

um material bruto com 10 mm de espessura e efetuaram-se as operações de 

usinagem, selecionando-se como ferramenta uma fresa esférica Ø3 mm.  

Optou-se por utilizar 03 percursos diferentes, sendo o primeiro uma operação 

de desbaste 3D em torno de Z, onde atribuiu-se passo (vertical e horizontal) como 

0,5 mm, sobre-metal 0,5 mm e uma distância de segurança 20 mm. Posteriormente 

foi criado um segundo percurso denominado de semi-acabamento, selecionando-se 

a opção de usinagem de relevos, alterando-se apenas o avanço e o sobre-metal 

para 0,25mm.  

Para encerrar o processo, criou-se um terceiro percurso designado como 

acabamento, onde modificou-se o passo para 0,125 mm e eliminou-se o sobre-

metal, fazendo com que a peça apresentasse as medidas pré-estabelecidas. Por 

conter detalhes muito pequenos, sendo inferiores ao diâmetro da ferramenta, a 

usinagem não foi perfeita, porém, a peça obtida assemelhou-se muito ao modelo 

projetado. 

 

2.3.1 Seqüência de Funcionamento da Fresadora CNC 

 

 Inicialmente o acadêmico deverá conectar o equipamento ao computador 

através da porta paralela, e a energia elétrica. No computador, o acadêmico 
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selecionará o modelo tridimensional de sua escolha, e o exportará para o software 

ArtCAM®. 

 No ambiente de trabalho do ArtCAM®, um material bruto deverá ser criado  

assim como as operações de usinagem a serem executadas no modelo, e sua 

sequência de execução. O acadêmico selecionará a ferramenta específica, e 

atribuirá os parâmetros de usinagem, sendo ponto zero, rotação, velocidade de corte 

e avanço, assim como o passo vertical, sobre-metal e altura de segurança.  

 Determinadas todas as operações de usinagem e a trajetória da ferramenta, 

será efetuada uma simulação da usinagem, relatando a estimativa do tempo de 

trabalho, e posteriormente a criação do código numérico G já pós-processado, ou 

seja, pronto para ser transferido à máquina. 

 Em outro software, o operador deverá carregar o código G gerado 

anteriormente, para que a usinagem seja efetuada. O software MACH3® é a 

interface de comunicação entre o acadêmico e a máquina, mostrando na tela as 

linhas do código, as coordenadas em que se encontra a ferramenta, assim como o 

Job Display, ou seja, uma representação gráfica do trabalho sendo executado. Além 

disso, é responsável pela transformação deste código numérico em passos para o 

motor, que fará o movimento do fuso trapezoidal até que a coordenada pré-

estabelecida seja atingida.  

Terminada esta etapa, o acadêmico deverá selecionar a matéria-prima 

(denominada anteriormente como material bruto), e fixá-la corretamente na mesa do 

equipamento, tentando eliminar ao máximo as folgas que podem resultar em 

vibrações indesejáveis durante a operação de usinagem. Em seguida, deverá 

verificar se a ferramenta acoplada a microretífica é compatível com a especificada 

no programa. 

 Completados os ajustes, e selecionado a rotação na microretífica, pode-se 

dar início a usinagem. Novamente no software MACH3®, o acadêmico posicionará o 

eixo Z no ponto zero, e fará o start-up. A fresadora irá executar todas as linhas do 

programa contidas no código G. Ao final o acadêmico desligará a microretífica e 

poderá retirar a peça pronta. Abaixo, na figura 41, pode-se ver a simulação da 

usinagem na peça, e por fim, a peça teste obtida na figura 42. 
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Figura 41 – Simulação da usinagem na peça teste pelo software ArtCAM 

 
Fonte: Própria 
 

Figura 42 – Peça teste usinada pela fresadora CNC 

 
Fonte: Própria 
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3 CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho se propôs a estudar o problema de dimensionar os 

componentes mecânicos envolvidos no projeto de uma fresadora CNC, para 

usinagem de modelos tridimensionais confeccionados por acadêmicos, na 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP. Após discussão e estudo do 

sistema atual de ensino da universidade, delimitou-se métodos e direcionamentos 

para se seguir, apontando ainda os objetivos que deveriam ser atingidos durante as 

etapas no desenvolvimento do trabalho. 

 No capítulo 2 realizou-se a pesquisa bibliográfica com consulta a diferentes 

autores, abordando diversos assuntos, todos direcionados ao problema de pesquisa. 

Iniciou-se determinando o que seria o projeto mecânico e suas fases de estudo. 

Após esta caracterização do trabalho, apontaram-se os diversos componentes 

mecânicos que seriam utilizados na fresadora, incluindo-se os elementos de 

máquina diversos, metais para construção mecânica, definição de usinagem e 

tecnologia CNC, bem como a elaboração de um formulário diverso para o 

dimensionamento destes componentes e a teoria de elementos finitos, a qual faz-se 

necessária para entendermos como o software de simulação interpretaria os dados 

fornecidos durante a simulação de esforços. 

 O procedimento metodológico que seria empregado no decorrer do trabalho 

teve definição no item 2.2, onde foi possível distribuí-lo em tópicos detalhados com 

informações relevantes de como cada um deveria ser aplicado durante o estudo. Tal 

distribuição rendeu ao trabalho um mapa de execução, a fim de garantir que seus 

objetivos fossem atingidos. 

 O item 2.2.8 deste trabalho foi dedicado ao estudo de caso do problema 

propriamente dito, seguindo-se os passos pré-determinados pela metodologia. 

Inicialmente explorou-se o estudo do sistema atual de ensino durante as aulas 

ministradas na disciplina de automação industrial, para que além de termos um 

ponto inicial para o trabalho fosse criado também um objeto de comparação quando 

este projeto estivesse pronto. Seguindo-se este passo, elaborou-se um croqui 

preliminar de como seria a fresadora, dando-se ênfase na definição dos 

componentes que deveriam ser dimensionados na etapa seguinte, que, com auxílio 

do formulário pertinente, anteriormente citado no referencial teórico, 

determinássemos tamanhos e tipos de elementos de máquina que seriam utilizados 
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na fresadora CNC. Em seguida, com o dimensionamento completo, passou-se a 

modelar um protótipo digital, que teria as dimensões e componentes finais do 

projeto, cujo objetivo principal era exportar a estrutura metálica da máquina, a qual 

não poderia ser dimensionada por um equacionamento tradicional, para um software 

de simulação de esforços, baseado em dados de entrada correspondentes as forças 

envolvidas no trabalho, a fim de saber-se se o tipo da estrutura suportaria as cargas 

em regime de trabalho, as quais foram satisfatoriamente absorvidas pela estrutura. 

 Com o estudo e a simulação, a qual garantiu a resistência estrutural da 

fresadora CNC, prontos, pode-se seguir ao item 2.3, onde foram apresentados os 

resultados de todos os dimensionamentos dos componentes, com comentários 

explicativos sobre os motivos das diversas seleções dos elementos envolvidos e a 

comparação da exatidão das medidas entre a peça produzida pela fresadora e a 

modelada virtualmente em software, que atingiu as expectativas e cumpriu os 

objetivos estipulados. 

 Entre as maiores dificuldades deste trabalho pode-se ressaltar a dificuldade 

de delimitar os componentes mecânicos que seriam estudados profundamente para 

aplicação no projeto, tendo em vista a variedade de opções existentes no mercado 

atual. Este estudo seguiu com a linha de pensamento de que a fresadora CNC deve 

ser uma máquina versátil, de fácil manutenção e com o maior número de 

componentes disponíveis no mercado, tornando o processo de substituição de um 

componente relativamente simples. Desta forma, quando se deparou com a 

possibilidade de inventar um modelo de peça ou tentar-se adaptar uma já existente 

de um fabricante consolidado, sempre se deu preferência ao fabricante já situado no 

mercado. 

 Em relação à viabilidade do projeto, conclui-se que sua construção faz-se 

necessária, levando-se em conta o incentivo aos acadêmicos em explorarem ao 

máximo sua criatividade com a programação de peças, tornando-os ainda mais 

qualificados para o mercado de trabalho, que vem sendo tão exigente. A previsão da 

fresadora CNC apresentada neste trabalho mostra que sua utilização torna o 

processo de aprendizagem muito mais rápido e com muito mais qualidade que a 

situação atual, graças ao processo existente, que não deixa de ser precário em 

virtude da necessidade de um equipamento prático. 
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ANEXO 1 - Coeficiente de atrito para roscas 

ãÂ¹¾ä´µ¾Â åæçèèé êë ì¿í¿î ê 

Öï¾µ¹Æ´ ¼ Ì¼ÀÀ¼µ åæçðñé êëì¿í¿î ê 

âµ±¸¼ò´¹º±À óçôèé êëì¿í®Éî ê 

õ¨VLBN ö - Coeficiente de atrito para roscas 
Fonte: PROVENZA (1977, p. 3-14) 

 

ANEXO 2 - Resistência dos materiais 

 
Quadro 2 - Resistência dos materiais 
Fonte: PROVENZA (1960, p. 3-15) 
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ANEXO 3 - Rosca de perfil trapezoidal 

 

 
Quadro 3 - Rosca de perfil trapezoidal 
Fonte: TRAPEZOIDAL (2013) 
 

ANEXO 4 - Propriedades mecânicas do poliacetal 

 
Quadro 4 - Propriedades mecânicas do poliacetal 
Fonte: NITACETAL (2012) 
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ANEXO 5 - Motor de passo Minebea® 

 
Quadro 5 - Motor de passo Minebea® 
Fonte: MINEBEA (2013, p.19) 
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ANEXO 6 - Características  do rolamento linear LM16UU 

 
Quadro 6 - Características do rolamento linear LM16UU 
Fonte: TEKKNO (2013) 

 

ANEXO 7 - Rolamentos rígidos de esferas SKF® 

 
Quadro 7 - Rolamentos rígidos de esferas SKF® 
Fonte: SKF (2013) 
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ANEXO 8 - Mancal para rolamento 

Figura 43 - Mancal para rolamento 

 
Fonte: Própria 
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ANEXO 9 - Acoplamentos flexíveis 

 
Quadro 8 - Acoplamentos flexíveis 
Fonte: KALATEC (2013) 

 

ANEXO 10 - Amortecedor de vibração modelo MAC 

 
Quadro 9 - Acoplamento de vibração modelo MAC 
Fonte: VIBRASTOP (2013) 
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ANEXO 11 - Dados construtivos da fresa OSG® Ø3mm 

 
Quadro 10 - Dados construtivos da fresa OSG® Ø3mm 
Fonte: OSG (2013) 

 

ANEXO 12 - Condições recomendadas de usinagem para fresas HSS-Co 

 
Quadro 11 - Condições recomendadas de usinagem para fresas HSS-Co 
Fonte: OSG (2013) 
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ANEXO 13 - Dados técnicos da microretífica DREMEL® 3000 

 

 
Quadro 12 - Dados técnicos da microretífica DREMEL® 3000 
Fonte: DREMEL (2013) 
 

1�>


