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REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E NUTRIENTES DE EFLUENTE 
DE ABATEDOURO EM SISTEMA ANAERÓBIO/AERÓBIO COM 

RECIRCULAÇÃO DO EFLUENTE 
 

Débora Garcia Emboaba1, Emanuel Menezes Gomes2, Ronaldo Fia3, Fátima 
Resende Luiz Fia4 

 
Área de Concentração: Engenharia 
Grupo de Trabalho: Engenharia Sanitária 
 

RESUMO 
 
No presente trabalho são apresentados os resultados de uma avaliação sobre o 
desempenho de sistemas anaeróbio/aeróbio na remoção de matéria orgânica e 
nutrientes das águas residuárias de abatedouro (ARA), com e sem recirculação do 
efluente. As unidades de tratamento foram compostas de um reator anaeróbio 
horizontal de leito fixo (RAHLF); um reator anaeróbio de manta de lodo (UASB); uma 
lagoa aerada facultativa (LAF); sistema alagado construído (SAC) preenchido com 
brita zero e um decantador secundário (DEC). Na Fase I (70 dias), o efluente foi 
tratado no RAHLF seguido pelo UASB, LAF e SAC. Na Fase II (80 dias), o efluente 
foi tratado no RAHLF seguido pelo UASB e LAF, recolhido no DEC e recirculado 
para o RAHLF em uma taxa de recirculação de 100%. O pH se manteve entre 6,9 e 
7,7 nas duas fases. A remoção global de DQO no sistema de tratamento foi da 
ordem de 94 e 95% sem recirculação e com recirculação do efluente (p<0,05). A 
remoção global de NTK no sistema nas Fases I e II foram, respectivamente, de 84 e 
61%. Obtivemos 79% de remoção de P tanto na Fase I quanto na Fase II. O sistema 
composto por RAHLF, UASB, LAF e SAC foi o que proporcionou os melhores 
resultados para o tratamento da ARA, indicando que o SAC é mais eficiente que o 
DEC e que a recirculação não é necessária. 
Palavras-chave: UASB, RAHLF, Sistema Alagado Construído 
 

ABSTRACT 
 

This paper presents the results of an evaluation of the performance of 
anaerobic/aerobic systems in the removal of organic matter and nutrients from 
slaughterhouse wastewater, with and without effluent recirculation. The treatment 
units were composed of a horizontal anaerobic packed bed reactor (HAPBR); an 
anaerobic sludge blanket reactor (UASB); an optional aerated lagoon (AL); a wetland 
system (WET) filled with gravel zero and a secondary decanter (DEC). In Phase I (70 
days), the effluent was treated in HAPBR followed by UASB, AL and WET. In Phase 
II (80 days), the effluent was treated at HAPBR followed by UASB and AL, collected 
at DEC and recirculated to HAPBR at a 100% recirculation rate. The pH remained 
between 6.9 and 7.7 in both phases. The overall COD removal in the treatment 
system was 94 and 95% without recirculation and with effluent recirculation (p <0.05). 

                                                 
1
 Mestre em Engenharia Sanitária e Ambiental, doutoranda em Engenharia Química da Universidade Estadual de 

Londrina – e-mail: <debora.emboaba@gemail.com>. 
2
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3
 Professor da Universidade Federal de Lavras – e-mail: <ronaldofia@deg.ufla.br>. 

4
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The overall removal of NTK in the system in Phases I and II were 84 and 61%, 
respectively. We obtained 79% P removal in both Phase I and Phase II. The HAPBR, 
UASB, AL and SAC system obtained the best results for the treatment of ARA. 
Key-words: PBR, UASB, wetland. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Fatores como a explosão demográfica e o consequente aumento da 
demanda por carne, juntamente com o aperfeiçoamento das técnicas de abate têm 
intensificado a participação da agropecuária no cenário atual da produção de 
alimentos. Somente em 2019, as exportações totais de carne bovina do Brasil 
registraram um volume de 692.829 toneladas nos primeiros cinco meses do ano, 
representando um faturamento de US$ 2.60 bilhões (ABIEC, 2019)  

Em vista disso, a geração de grandes volumes de águas residuárias nas 
operações dos abatedouros e frigoríficos têm se tornado uma preocupação 
ambiental e ocasionado uma busca constante por sistemas eficientes de tratamento, 
uma vez que este tipo de efluente possui alto potencial poluidor, por conter elevadas 
cargas de matéria orgânica e nutrientes(STEIL, 2002; SCHOENHALS et al., 2006; 
BEUX et al., 2007). 

Nesse sentido, uma forma eficiente de tratamento das ARAs consiste nos 
sistemas anaeróbios de biodegradação, nos quais encontram-se o reator anaeróbio 
de fluxo ascendente e de manta de lodo (UASB) e o reator anaeróbio horizontal de 
leito fixo (RAHLF). Nos dois reatores os detritos carbônicos são assimilados, na 
ausência de oxigênio, por bactérias específicas, com a diferença que no RAHLF 
esses microrganismos crescem aderidos a um leito granular estacionário, e no 
UASB eles ficam dispersos. 

Ambos são sistemas de tratamento que oferecem as vantagens do baixo 
custo, facilidade de operação e geração de subprodutos que podem ser 
aproveitados em outras atividades, sendo eficientes na remoção de matéria orgânica 
de diversos efluentes agroindustriais, incluindo os de abatedouro (MANJUNATH et 
al., 2000; CAIXETA et al, 2002; MIRANDA et al, 2005; Borges et al., 2009; 
CHAPARRO, 2010; RAIMONDI, 2011; SPELTA et al., 2013). 

Entretanto, tratam-se de processos biológicos delicados, que exigem 
acompanhamento técnico e, em muitos casos, seu uso como único tratamento não 
satisfaz as exigências quanto ao lançamento de despejos em cursos d’água no que 
se refere ao nível de nutrientes, sendo necessária a implementação de etapas 
subsequentes para uma descontaminação efetiva da ARA (MINAS GERAIS, 2008). 

Assim, a adoção de uma etapa complementar, aeróbia, pode solucionar esta 
questão, por configurar um processo usualmente rápido quando submetido a baixas 
concentrações de material carbonáceo, eficiente, com baixo potencial de odor e que 
gera, como principais subprodutos, compostos estáveis, como água e CO2 
(BIANCHINI, 1999). 

As lagoas aeradas facultativas (LAFs) e os sistemas alagados construídos 
(SACs) são sistemas de tratamento que compreendem os processos aeróbios. Nas 
lagoas, a oxigenação é garantida por aeradores mecânicos na superfície ou 
insufladores de ar no fundo. Entretanto, estes aeradores não injetam energia 
suficiente na massa líquida de modo a manter todos os sólidos dispersos, fazendo 
com que estes se sedimentem e formem uma camada de lodo no fundo, onde 
ocorrere o processo anaeróbio de decomposição. Essa transição entre ambiente 
aeróbio/anóxico/anaeróbio propicia as rotas de desnitrificação/nitrificação que 
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permitem o polimento do efluente (VON SPERLING, 2005).  
Já os SACs são unidades operacionais que permitem a depuração de 

efluentes por mecanismos que incluem: filtração e degradação microbiana da 
matéria orgânica; absorção de nutrientes pelos rizomas das vegetações e por 
microrganismos; oxidação de compostos devido a liberação de O2, resultante da 
atividade fotossintética das plantas cultivadas nesses sistemas; bem como adsorção 
e dessorção de substâncias no meio granular que atua como suporte. 

Neste trabalho, portanto, objetivou-se analisar a eficiência de um sistema de 
tratamento de efluentes composto de unidades anaeróbias e aeróbias, o qual foi 
implementado para a depuração de águas residuárias de um abatedouro.  

Por sua facilidade construtiva e operacional, além do baixo custo, o sistema 
proposto pode ser uma excelente alternativa para pequenos empreendimentos ou 
produtores ruais. Logo, encontrar elevadas eficiências de remoção de matéria 
orgânica e nutrientes foram os resultados esperados. 

 
2. METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Água do 
Departamento de Engenharia da UFLA, em Lavras, Minas Gerais, tendo sido 
dividido em duas fases. Na primeira, o sistema de tratamento foi composto por um 
sistema anaeróbio, RAHLF seguido por UASB, e um sistema aeróbio/anóxico, LAF 
seguida por um SAC (Figura 1). Na segunda, o sistema foi composto pelo RAHLF, 
UASB, LAF e por um decantador secundário (DEC). 

 
Figura 1 – Da esquerda para a direita: reator anaeróbio horizontal de leito fixo 
(RAHLF), reator anaeróbio de manta de lodo (UASB), lagoa aerada facultativa (LAF) 
e sistema alagado construído (SAC) operando em escala laboratorial. 

 
 
A ARA foi bombeada para o RAHLF por meio de uma bomba dosadora a 

solenoide e foi conduzida por gravidade para as demais unidades de tratamento. 
O RAHLF foi construído em PVC com 1,2 m de comprimento e 0,10 m de 

diâmetro. O meio suporte estudado foi o bambu cortado em anéis de 0,05 m, 
proporcionando um volume útil de aproximadamente 7,5 L. Seguido do RAHLF, foi 
projetado um reator UASB com volume útil de 15 L. 

O sistema aeróbio/anóxico foi formado por uma lagoa aerada facultativa 
construída em vidro com 0,20 m de largura, 0,40 m de comprimento e 0,15 m de 
altura útil, totalizando 12 L de volume útil. Nas extremidades internas da LAF (a 0,05 
m da entrada e da saída) foram instaladas chicanas de modo que a aeração fosse 
mantida apenas na parte central e, nas extremidades, fossem mantidas condições 
anóxicas. No fundo da lagoa foram inseridas mangueiras perfuradas para a inserção 
de ar, gerado por um mini compressor, de forma a manter um valor aproximado de 2 
mg L-1 de oxigênio dissolvido no efluente em tratamento.  

O sistema alagado construído (SAC) foi montado em vidro com 0,20 m de 
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largura, 0,50 m de comprimento e 0,15 m de altura útil, preenchido com brita zero 
(diâmetro D-60 = 7,0 mm e volume de vazios inicial médio de 0,49 m3 m-3) 
totalizando 7,4 L de volume útil. Inicialmente foi implantado no SAC mudas do capim 
tifton-85 (Cynodon spp.). No entanto, as mudas não se desenvolveram. 
Posteriormente, foi feita a semeadura de arroz (Oryza sativa), porém as sementes 
não germinaram. Desta forma, manteve-se o SAC sem cultivo durante a condução 
do experimento. 

Na segunda Fase o SAC foi substituído por um decantador secundário 
(DEC), constituído por um recipiente cilíndrico de polietileno com volume útil de 4,7 
L. 

A água residuária de abatedouro (ARA) foi proveniente do abatedouro 
NUTRILI, localizado próximo à cidade de Lavras.  

O efluente, após passar pelo processo de gradeamento, foi coletado 
semanalmente em recipientes de plásticos, de aproximadamente 30 litros, e 
armazenado sob refrigeração, sendo caracterizado sempre antes do uso.  

O sistema foi monitorado durante 150 dias, compreendendo as Fases I (70 
dias) e II (80 dias).  

As variações nas principais características da ARA ao longo do período 
experimental estão apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Valores médios e desvio padrão das principais características da água 
residuária de abatedouro (ARA) utilizada durante o período experimental. 

Variáveis Fase I (70 dias) Fase II (80 dias) 

pH 6,9±0,4 (8) 7,0±0,2 (11) 
DQO (mg L-1) 2.821±964 (8) 3.010±881 (11) 
NTK (mg L-1) 140±54 (8) 100±37 (11) 
P (mg L-1) 13±7,2 (7) 14,6±8,9 (11) 
Nota: entre parênteses o número de amostragens consideradas no cálculo das médias. pH - potencial 
hidrogeniônico, DQO - demanda química de oxigênio, NTK - nitrogênio total Kjeldahl, P - fósforo total. 

 
Na Fase I, o efluente foi tratado no RAHLF seguido pelo UASB, LAF e SAC. 

Na Fase II, o efluente foi tratado no RAHLF seguido pelo UASB e LAF, recolhido no 
DEC e recirculado para o RAHLF em uma taxa de recirculação de 100%, ou seja, a 
vazão de ARA afluente ao RAHLF foi igual a vazão do efluente tratado.  

A avaliação de qualidade da água foi feita de acordo com os métodos 
apresentados abaixo (APHA et al., 2005):  

 Determinação de pH por potenciometria;  

 Determinação da demanda química de oxigênio (DQO) por oxidação 
química em refluxo fechado;  

 Determinação de fósforo total (P) pelo método Vanadomolibdico;  

 Determinação de nitrogênio  total  Kjeldahl  (NTK)  pelo processo 
micro-Kjeldahl;  

 Determinação de nitrato por colorimetria.  
Avaliou-se também a alcalinidade bicarbonato (AB) e a concentração de 

ácidos voláteis totais (AVT) por titulometria/potenciometria (RIPLEY et al., 1986). 
Para verificar a existência de diferença entre as médias dos tratamentos, foi 

realizado o teste de Tukey com nível de significância de 5%, e utilizado o programa 
estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011). 
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As características operacionais médias dos sistemas estão apresentadas na 
Tabela 2. 

 
 

Tabela 2 - Características operacionais médias e desvio-padrão do reator anaeróbio 
horizontal de leito fixo (RAHLF), reator anaeróbio de manta de lodo (UASB), lagoa 
aerada facultativa (LAF), do sistema alagado construído (SAC) na fase I, e do 
decantador secundário na fase II. 

Fase Variáveis RAHLF UASB LAF SAC/DEC 

I (70 dias) 

Q 0,007 0,007 0,007 0,007 
TDH 1,02 1,91 1,63 1,01 
COV 2,8±0,9 1,8±0,8 0,3±0,1 0,2±0,1 
TAS - - 295±129 149±44 

II (80 dias) 

Q 0,007 0,007 0,007 0,007 
TDH 1,04 1,89 1,64 0,64 
COV 2,9±0,9 1,4±0,7 0,4±0,2 0,3±0,2 
TAS - - 377±176 - 

Nota: Q – vazão volumétrica (m
-3 

d
-1

); TDH - tempo de detenção hidráulica (d); COV – carga orgânica 
volumétrica (kg m

-3
 d

-1
 de DQO); TAS – taxa de aplicação superficial (kg ha

-1
 d

-1
). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 ESTABILIDADE DO SISTEMA 
 
Os valores de pH na Fase II, tanto afluente quanto efluente aos sistemas, 

mantiveram-se próximos aos valores observados na Fase I, sendo estatisticamente 
semelhantes (p>0,05) nos efluentes das unidades de tratamento (Tabela 3). A 
recirculação do efluente tratado, durante a Fase II, não proporcionou alteração do 
pH afluente ao RAHLF, de modo que os valores médios de pH foram adequados à 
degradação anaeróbia em ambas as fases. 

 
Tabela 3 - Valores médios de pH, alcalinidade bicarbonato (AB) e ácidos voláteis 
totais (AVT) afluente (ARA) e efluente do reator anaeróbio horizontal de leito fixo 
(RAHLF), reator anaeróbio de manta de lodo (UASB), lagoa aerada facultativa (LAF), 
do sistema alagado construído (SAC) na Fase I, e do decantador secundário na 
Fase II. 

Variáveis 
pH  AB  AVT 

 

 

Fase I Fase II  Fase I Fase II  Fase I Fase II 
 

 

 

ARA 6,9a 6,9a  289a 281a  320a 323a 
 

RAHLF 6,9a 6,9a  677a 401b  86a 96a 
 

UASB 7,1a 7,1a  827a 466b  101a 55a 
 

LAF 7,4a 7,5a  106a 286b  81a 48a 
 

SAC/DEC 7,7a 7,7a  200a 282b  74a 52a 
 

Nota: AB – mg L
-1

 de CaCO3; AVT – mg L
-1

 de HAc. Para a mesma variável, médias das duas fases 
seguidas de mesma letra não diferiram entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 
Ainda em relação à tabela anterior, nota-se que a concentração média de 

AVT no efluente do sistema, em ambas as fases, foi cerca de 6 vezes menor que a 
concentração na ARA, porém sem diferença estatisticamente significativa, 
favorecendo a manutenção dos valores de pH próximos à neutralidade, 
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proporcionando boas condições para que ocorresse a degradação anaeróbia. Para 
que um processo anaeróbio seja operado corretamente, a concentração de AVT no 
efluente deve ficar entre 100 e 300 mg l-1 (HENZE E HARREMÖES, 1983). Portanto, 
os resultados fornecem um bom indicativo de que o sistema resistiu a uma eventual 
acidificação, o que poderia comprometer o tratamento, principalmente no que diz 
respeito à unidades anaeróbias.  

Em termos de alcalinidade à bicarbonato (AB), esta não apresentou variação 
significativa na ARA durante as Fases I e II. Nos sistemas anaeróbios (RAHLF e 
UASB), a concentração média de AB foi maior na Fase I, indicando que a 
recirculação do efluente (Fase II) pode não ser a condição mais favorável para a 
estabilidade do sistema como um todo, ou que a implementação de um SAC como 
unidade final, em vez de um DEC, pode favorecer o tratamento de um modo geral, 
apesar do SAC ter apresentado valor de AB inferior ao do DEC.  

Como a remoção de formas nitrogenadas é acompanhada por um incremento 
na alcalinidade dos sistemas de tratamento, o maior valor médio de AB no DEC em 
relação ao SAC pode estar relacionado à desnitrificação (ISOLDI et al., 2005), o que 
não desabona esta configuração de sistema.  

A literatura evidencia que há forte correlação entre a alcalinidade parcial e o 
acúmulo de ácidos, com a composição da água residuária. Em efluentes ricos em 
proteínas, como aqueles provenientes de abatedouros, os ácidos se acumulam na 
mesma proporção nos sistemas anaeróbios. Porém, o pH e a AB tendem a aumentar 
devido à formação de amônia durante a degradação anaeróbia das proteínas 
(BJÖRNSSON et al., 2001). Isso pode explicar os maiores valores de AB no RAHLF 
na Fase I, quando da aplicação somente da ARA, em detrimento da Fase II, quando 
da aplicação do efluete bruto + tratadado (recirculado). 

De qualquer modo, os resultados foram inferiores aos citados por MCCARTY 
(1964), que recomenda valores de AB entre 1.000 e 5.000 mg l-1 para que a 
degradação ocorra de forma adequada. 

Também chama à atenção os valores de pH na LAF, que foram superiores 
aos observados no UASB, contrariando o que foi observado por Martins et al. (2010) 
ao tratarem lixiviado de aterro sanitário em lagoas de estabilização. Uma vez que o 
consumo de alcalinidade no processo de nitrificação provoca a redução dos valores 
de pH, esperava-se que o pH da LAF, unidade em que a desnitrificação/nitrificação 
ocorrem de forma pronunciada, apresentasse uma queda em relação às unidades 
anaeróbias. Entretanto, apesar da manutenção dos valores de pH, os valores de AB 
foram reduzidos. Logo, entende-se que o sistema permaneceu estável justamente 
porque houve alcalinidade suficiente ser consumida na nitrificação e ainda tamponar 
o meio frente à uma possível acidificação.  
 

3.2. Remoção de matéria orgânica 

De acordo com SOLERA et al. (2002), o uso de sistemas de tratamento 
anaeróbio em dois estágios pode melhorar a sua estabilidade e reduzir os problemas 
com a duplicação excessiva de bactérias acidogênicas e diminuição das arqueias 
metanogênicas. Além disso, o pós-tratamento com unidades aeróbias/anóxicas 
também pode favorecer a remoção de matéria orgânica, já que promove um 
polimento do efluente.  

Dessa forma, valores reduzidos de DQO (Figura 2) e elevadas eficiências de 
remoção da mesma (Tabela 4), alcançados ao longo de todas as unidades do 
sistema de tratamento, eram, de fato, esperados. 
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Figura 2 - Valores de demanda química de oxigênio (DQO) afluente e efluente dos 
sistemas de tratamento durante as fases I (à esqueda da linha tracejada) e II (à 
direita da linha tracejada). 

 
 

Tabela 5 - Valores médios de eficiência de remoção (%) de demanda química de 
oxigênio (DQO) pelo reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF), reator 
anaeróbio de manta de lodo (UASB), lagoa aerada facultativa (LAF), do sistema 
alagado construído (SAC) na fase I, e do decantador secundário na fase II, e 
eficiência global média do sistema. 

Fase RAHLF UASB LAF SAC/DEC Global 

I (70 dias) 33a 78a 33a 34a 94a 
II (80 dias) 52a 65a 45a 36a 95a 

Nota: DQO – mg L
- 1

. Para a mesma unidade, médias das duas fases seguidas de mesma letra não 
diferiram entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 
Ressalta-se da figura anterior que as variações dos valores de DQO na ARA 

ocorreram devido à própria constituição e manejo desta na indústria, diversificando-
se em função do número de abates, quantidade de lavagens etc.  

Da tabela, percebe-se que o processo de recirculação não provocou diferença 
(p>0,05) nas eficiências médias de remoção de DQO das unidades individuais e 
nem do sistema como um todo. 

Neste trabalho, as eficiências alcançadas com o RAHLF, em ambas as fases, 
quando submetido a uma COV média de 2,8 kg m-3 d-1, foram inferiores às relatadas 
Raimondi (2011), que verificou 78% de remoção de DQO em RAHLF preenchido 
com argila expandida no tratamento de efluente de abatedouro com COV aplicada 
de 7,2 kg m-3 d-1. Contudo, justifica-se esta diferença entre os resultados 
considerando-se o fato de que, possivelmente, o RAHLF do autor tenha sido 
beneficiado tanto pela carga afluente, que foi praticamente duas vezes e meia maior 
que a aplicada no reator utilizado nesta pesquisa, quanto pelo material de 
preenchimento. Neste último caso, a argila expandida provavelmente possui maior 
capacidade de troca de cátions (CTC) que os anéis de bambu (RIBEIRO et al., 
2011), podendo adsorver maior quantidade de nutrientes, como Ca²+, Mg²+ e K+, que 
ficam mais prontamente disponíveis para assimilação pela bactérias e melhoram o 
seu desempenho. 
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Em relação ao segundo reator, as eficiências médias estiveram dentro da 
faixa de valores relatada na literatura e, em vários casos, mesmo com aplicação de 
COVs inferiores, as porcentagens de remoção de DQO se sobressaíram às dos 
demais pesquisadores. A boa estabilidade do sistema, conforme discutido no item 
anterior, pode ter sustentado este resultado. 

Iamamoto et al. (2002) monitoraram dois reatores UASB em série tratando 
águas residuárias da suinocultura. No primeiro reator verificou-se a ausência de 
eficiências de remoção de DQO ou eficiências inferiores a 20%. Com o aumento da 
carga orgânica volumétrica (COV) para valores de 4,46 a 5,31 kg m-3 d-1 de DQO, 
apesar das eficiências de remoção de DQO acima de 60%, a produção de metano 
diminuiu. No segundo reator as eficiências de remoção de DQO foram abaixo de 
50%, nos períodos com aplicação de COV de até 1,63 kg m-3 d-1 de DQO.  

Lopes et al. (2011) tratando efluentes de abatedouro em reator UASB 
verificaram para uma COV aplicada de 0,5 kg m-3 d-1 de DQO, 35% de eficiência de 
remoção da mesma. 

Mittal (2006) relata que reatores UASB utilizados no tratamento de efluentes 
de abatedouro removem em média de 80 a 85% da DQO para aportes de matéria 
orgânica entre 2,7 e 10,8 kg m-3 d-1 de DQO.  

Torkian et al. (2003) avaliaram o efeito do carregamento orgânico no 
desempenho de reatores UASB tratando efluentes de abatedouro, e durante o 
período de partida, que durou 38 dias, obtiveram eficiência de remoção de DQO de 
76% para uma COV de 13 kg m-3 d-1 de DQO.  

Quanto às unidades aeróbias, LAF e SAC, os valores de eficiência de 
remoção de matéria orgânica, apesar de baixos, também estiveram de acordo com 
os valores citados nas bibliografias científicas consultadas, principalmente quando 
os valores de COV são ponderados. 

Mees et al. (2009) observaram remoção de 26% da DQO afluente às lagoas 
de estabilização vegetadas com aguapé no tratamento de efluentes de abatedouro 
com TDH de 5 dias. 

Del Pozo e Diez (2003) avaliaram um sistema de filtros anaeróbios seguidos 
de filtros aeróbios no tratamento de efluentes de abatedouro e obtiveram, de forma 
geral, 92% de remoção de DQO com COV média de 0,39 kg m3 d-1 de DQO e TDH 
de 3,5 a 6,1 dias. Os mesmos autores, em outra avaliação do mesmo sistema de 
tratamento, verificaram 93% de remoção de DQO com COV média de 0,77 kg m3 d-1 
de DQO e TDH de 0,94 a 3,8 dias (DEL POZO; DIEZ, 2005). 

Gutiérrez-Sarabia et al. (2004) verificaram eficiências de remoção de DQO da 
ordem de 90% em SACs utilizados para tratamento de efluentes de abatedouro. No 
entanto o TDH empregado no experimento dos autores foi muito superior ao deste 
trabalho, alcançando 10 dias, o que certamente influenciou no alcance de um 
resultado tão satisfatório.  

Soroko (2007) utilizando SACs verticais seguidos de horizontais e 
promovendo a recirculação do efluente tratado no sistema, observaram a remoção 
de 97% da DQO afluente com concentração média de 3.188 mg L-1. 

Deste modo, observando as cargas orgânicas aplicadas neste trabalho, 
considera-se que os sistemas anaeróbios, principalmente o UASB, removeram de 
forma eficiente a DQO aportada ao sistema. Tal eficiência foi alcançada, 
provavelmente, pela inserção do RAHLF que funcionou como a primeira etapa do 
processo de degradação. Já a LAF e o SAC trabalharam como unidades de 
polimento, contribuindo para a excelente eficiência global do sistema de 95%. O 
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processo de recirculação do efluente, por sua vez, não contribuiu para a melhoria da 
remoção de DQO no sistema avaliado. 

 
3.3 Remoção de nutrientes 
 
Assim como em relação à matéria orgânica, as variações das concentrações 

de nitrato e de nitrogênio na ARA, ao longo do período experimental, podem ser 
explicadas pela própria geração e manejo do efluente na indústria, que por ser um 
efluente real, não sintetizado em laboratório, acaba por apresentar diferentes 
concentrações de matéria orgânica e de nutrientes em função do número de animais 
abatidos, quantidade de água e detergentes utilizados na lavagem das instalações, 
entre outros fatores. Tais oscilações são perceptíveis tanto na Figura 3 
(concentração de    

 ) quanto na Figura 4 (concentração de nitrogênio, na forma de 
NTK).  
 
Figura 3 - Valores de nitrato (NO3

-) afluente e efluente dos sistemas de tratamento 
durante as Fases I (à esqueda da linha tracejada) e II (à direita da linha tracejada). 

 
 

Figura 4 - Valores de nitrogênio total Kjeldahl (NTK) afluente e efluente dos sistemas 
de tratamento durante as fases I (à esqueda da linha tracejada) e II (à direita da 
linha tracejada). 
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Um primeiro entendimento que tem de ser destacado é que, conforme 

apreciação da Figura 4, os valores de NTK no efluente do RAHLF, superiores ao da 
ARA, podem ter ocorrido pelo arraste de sólidos (lodo) do RAHLF na Fase II.  

Para uma melhor compreensão dos resultados apresentados nas figuras 
anteriores, é bom ter em mente o funcionamento básico do mecanismo de 
nitrificação/desnitrificação: na nitrificação ocorre a oxidação de amônia para nitratos, 
com formação intermediária de nitrito, e consumo de alcalinidade; inversamente, na 
desnitrificação, ocorre a conversão das formas oxidadas de nitrito (N-NO2

-) e nitrato 
(N-NO3

-), em N2, via microrganismos que utilizam o oxigênio presente nessas 
moléculas para respiração, ao invés do oxigênio dissolvido no meio, havendo uma 
produção de alcalinidade e tendência a um aumento do pH (FERREIRA, 2000). 

Conforme Isoldi et al. (2005), o pH ótimo para conversão de nitrato a 
nitrogênio gasoso situa-se entre 7 e 8 (ISOLDI et al., 2005). Logo, apesar dos 
valores de pH adequados tanto no SAC (Fase I) quanto no DEC (Fase II), o maior 
valor médio de AB no DEC poderia ser indicativo de maior desnitrificação nesta 
unidade, conforme foi cogitado no quarto parágrafo do item 3.1 supracitado. No 
entanto, o que se verificou foi a maior produção de nitrato e a menor manutenção 
das concentrações de NTK no SAC (Fase I), sendo a remoção de nitrogênio 
favorecida nesta unidade em relação ao DEC (Fase II).  

O resultado decorrido, depreendido da interpretação das figuras, é 
corroborado pelos dados apresentados na Tabela 6, onde nota-se que a eficiência 
de remoção de nitrogênio foi nitidamente superior no sistema RAHLF-UASB-LAF-
SAC implementado na primeira fase do experimento, em relação às unidades 
sequenciais praticadas na Fase II (RAHLF-UASB-LAF-DEC). 

 
Tabela 6 - Valores médios e desvio-padrão da eficiência (%) de remoção de 
nitrogênio do reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF), reator anaeróbio de 
manta de lodo (UASB), lagoa aerada facultativa (LAF), sistema alagado construído 
(SAC) na fase I, decantador secundário na fase II e eficiência global do sistema. 

Fase RAHLF UASB LAF SAC/DEC Global 

I (70 dias) 11a 20a 46a 54a 84a 
II (80 dias) 6a 43b 31b 10b 46b 

Nota: Para as mesmas unidades, médias seguidas de mesma letra na coluna não diferiram entre si 
pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 
Como as maiores eficiências podem ser obtidas quando do maior aporte das 

formas nítricas aos sistemas anaeróbios, o que, no caso deste experimento, é 
favorecido pela recirculação, isso pode ter favorecido a remoção de nitrogênio no 
UASB na Fase I em relação à fase anterior.  

Entretanto, comparando as unidades anaeróbias com as aeróbias, nota-se 
que a eficiência global é maior quando estas últimas se fazem presentes no sistema 
de tratamento. De fato, este resultado está de acordo com o esperado, já que a 
literatura relata que a remoção de nutrientes dos sistemas anaeróbios é bastante 
limitada (CHERNICHARO, 2007). Apesar disso, de um modo geral, o sistema da 
Fase I proporcionou resultados similares e, em alguns casos, superiores aos 
encontrados em outros trabalhos. 

Beux et al. (2007) verificaram remoção de apenas 30% de nitrogênio em 
reatores anaeróbios utilizados no tratamento de efluentes de abatedouro com 
concentração afluente média entre 90 e 320 mg L-1 de nitrogênio.  
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Del Pozo e Diez (2005) alcançaram eficiências de remoção de 67% quando 
combinaram sistema anaeróbio e aeróbio com concentração média afluente de 190 
mg L-1 de NTK.  

No estudo do uso de lagoa aerada facultativa para o tratamento de dejetos de 
suinocultura, Carmo et al. (2004) obtiveram remoção média de 41% de nitrogênio 
total, com concentração afluente média de 258 mg L-1 e TDH variando de 18 a 40 h. 

Mees et al. (2009) observaram remoção de 88% de NTK em lagoas de 
estabilização vegetadas com aguapé no tratamento de efluentes de abatedouro. 
Todavia, os autores utilizaram um TDH de 5 dias, superior ao praticado neste 
trabalho. Também, a presença das plantas na lagoa pode ter beneficiado a remoção 
de NTK por absorção e não necessariamente por desnitrificação.  

Gutiérrez-Sarabia et al. (2004), por sua vez, observaram elevada remoção de 
nitrogênio orgânico (80%) em SACs utilizados no tratamento de efluentes de 
abatedouro. No entanto, os autores explicam que a carga nitrogenada não saiu, 
efetivamente, do sistema, mas foi apenas convertida em amônia. Verificaram ainda 
que o processo de nitrificação foi muito limitado e que a remoção real de nitrogênio 
foi da ordem de 4%.  

Mendonça et al. (2012) obtiveram eficiência na remoção de compostos 
nitrogenados com valores entre 29 a 73%, ao comparar duas espécies diferentes de 
macrófitas plantadas em SACs tratando águas residuárias de laticínio, com valor 
médio afluente de 29 mg L-1 de NTK. Os maiores valores observados por estes 
pesquisadores, porém, podem estar relacionados à menor concentração afluente de 
NTK, ao maior TDH (2 dias) e à forma de condução do experimento por batelada, 
que favorece os processos de nitrificação/desnitrificação devido à variação do 
potencial de oxirredução do meio.  

Soroko (2007), utilizando SACs verticais seguidos de horizontais, observou a 
remoção de 78% do nitrogênio aportado ao sistema. Tal eficiência pode ter sido 
favorecida pela condução do sistema em escoamento vertical, que favorece a 
variação do potencial de oxirredução.  

Remoção de nitrogênio de 78% foi alcançada por Costa (2009) ao tratar 
efluente de fecularia com concentração afluente média de 253 mg L-1 de NTK e TDH 
de 4,5 dias em SACs cultivado com gramínea Tângola.  

De acordo com Vymazal (2007), uma remoção média de NTK na faixa de 40 a 
55% de eficiência em SACs já é considerada satisfatória. Assim sendo, conclui-se 
que a eficiência do sistema apresentado na Fase I foi muito boa.  

Analisando, agora, a remoção de fósforo (P) nos sistemas propostos, assim 
como explicado para o caso do nitrogênio, ressalta-se que os picos de concentração 
no efluente do RAHLF em relação à ARA (Figura 5) podem ser justificados por 
possível arraste de sólidos do reator. 

 
 

Figura 5 - Valores de fósforo (P) afluente e efluente dos sistemas de tratamento 
durante as fases I (à esqueda da linha tracejada) e II (à direita da linha tracejada). 
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Também semelhante ao nitrogênio, a remoção de fósforo é limitada em 

sistemas anaeróbios (CHERNICHARO, 2007). Por isso, era esperado um maior 
alcance de eficiência pelo SAC na Fase I do que pelo DEC na Fase II, o que, com 
efeito, oconteceu, embora sem diferença significativa entre as médias, conforme é 
possível perceber pelos dados registrados na Tabela 7, apresentada a seguir.  

 
Tabela 7 - Valores médios da eficiência (%) de remoção de fósforo do reator 
anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF), reator anaeróbio de manta de lodo 
(UASB), lagoa aerada facultativa (LAF), sistema alagado construído (SAC) na fase I, 
decantador secundário na fase II e eficiência global do sistema. 

Fase RAHLF UASB LAF SAC/DEC Global 

I (70 dias) 20a 22b 42a 45a 79a 
II (80 dias) 7b 50a 41a 39a 79a 

Nota: para as mesmas unidades, médias seguidas de mesma letra na coluna não diferiram entre si 
pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 
A remoção média de P no SAC, na Fase I, pode ser considerada satisfatória e 

encontra-se dentro faixa média citada por Vymazal (2007), que varia entre 40 e 60%. 
Sob o ponto de vista global, os resultados de remoção de fósforo verificados 

neste trabalho foram melhores do que os relatados em outras pesquisas. 
Beux et al. (2007) verificaram remoção de até 44% em reatores anaeróbios 

utilizados no tratamento de efluentes de abatedouro com concentração afluente 
média entre 13 e 69 mg L-1 de fósforo. Segundo os autores, essa baixa eficiência 
acontece porque, para uma eficiente remoção biológica de fósforo, deve haver uma 
combinação de processos anaeróbios, anóxicos e aeróbios. Este fato fundamenta o 
bom resultado obtido no presente trabalho, já que em ambas as fases foi 
implementado um sistema misto anaeróbio-aeróbio. 

Mendonça et al. (2012), ao estudarem SACs vegetados com dois tipos de 
macrófitas no tratamento de efluentes de laticínio, pré-tratados por grade, 
desarenador e caixa de gordura, com carga fosfórica afluente de 15 mg L-1, 
constataram eficiências que variaram de 18 a 34%.  

Gutiérrez-Sarabia et al. (2004) observaram que em SACs utilizados no 
tratamento de efluentes de abatedouro a remoção de fósforo não ocorreu e foi 
verificado um aumento na concentração efluente de fósforo da ordem de 2,4%, 
atribuída ao arraste de material particulado do sistema.  
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Mees et al. (2009) observaram remoção de 39% do fósforo aportado em 
lagoas de estabilização, no tratamento de efluentes de abatedouro, ainda que 
vegetadas com aguapé e operadas com TDH de 5 dias, muito superior ao aplicado 
no experimento vigente. 

Zanella (2008) chegou à eficiência média de 28% para uma concentração de 
P afluente de 7,4 mg L-1, utilizando SACs com leito de brita, vegetado com papiro, 
tratando esgoto sanitário efluente de um reator anaeróbio compartimentado.  

Observando os resultados experimentais das duas últimas pesquisas citadas, 
entende-se que a ausência de cultivo no SAC usado neste trabalho não prejudicou o 
tratamento. Ademais, a recirculação também não apresentou vantagem para a 
remoção de fósforo.  

 
4. CONCLUSÃO 

 A recirculação do efluente tratado não alterou significativamente os valores 
de pH e AVT ao longo do sistema de tratamento, mas proporcionou redução 
significativa nas concentrações médias de AB nos efluentes das unidades 
anaeróbias, conduzindo a uma menor estabilidade para os processos de 
degradação. 

Em relação à remoção de DQO e de fósforo, o processo de recirculação 
também não demonstrou interferência significativa sobre a eficiência global dos 
sistemas de tratamento. Porém, considerando a remoção de nitrogênio, esta foi 
favorecida na Fase I, utilizando-se o SAC, em relação ao DEC. 

Portanto, no que se refere às duas opções de tratamento propostas, conclui-
se que a sequência RAHLF-UASB-LAF-SAC é a mais recomendada, em função dos 
dados obtidos, para o tratamento da ARA. 

Em vista das elevadas eficiências alcançadas pelo sistema da Fase I (94% 
de remoção de matéria orgânica, 84% de remoção de nitrogênio e 79% de remoção 
de fósforo), e tendo em conta que as unidades operacionais apresentadas podem 
ser escalonadas sob baixo custo e reduzida complexidade construtiva, sugere-se o 
sistema RAHLF-UASB-LAF-SAC como uma excelente alternativa para o tratamento 
de águas residuárias de abatedouros, podendo ser facilmente adotada por pequenos 
empreendedores ou produtores ruais. 
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RESUMO 
 
Com o crescimento dos centros urbanos, ocorre também o aumento da produção 
dos resíduos trazendo impactos ambientais significativos para população. Nota-se 
então a importância da implantação da educação ambiental e da reciclagem como 
ferramenta de sustentabilidade para minimizar os efeitos causados pelo acúmulo do 
lixo e da exploração do meio ambiente para obtenção de matéria prima. Este 
trabalho propõe com a ajuda da engenharia, simular o sistema de programação de 
uma esteira separadora de resíduos recicláveis. A simulação aconteceu em um 
programa chamado tinkercad, com o intuito de que os componentes inseridos devem 
obedecer a lógica da programação e realizar a separação do material designado, 
algo que visa facilitar, acelerar e deixar mais preciso o processo de pré-separação 
dos resíduos. Os resultados obtidos foram satisfatórios uma vez que a programação 
do circuito reagiu aos estímulos dos testes do programa. 
Palavras-chave: Simulação; tecnologia; engenharia; educação ambiental, meio 
ambiente. 
 

ABSTRACT 
 
With the growth of urban centers, there is also increased production of waste bringing 
significant environmental impacts to the population. It is then noted the importance of 
implementing environmental education and recycling as a sustainability tool to 
minimize the effects caused by the accumulation of waste and exploitation of the 
environment to obtain raw materials. This work proposes, with the help of 
engineering, to simulate the programming system of a recyclable waste sorting belt. 
The simulation took place in a program called tinkercad, with the intention that the 
inserted components must obey the programming logic and perform the separation of 
the designated material, something that aims to facilitate, accelerate and make the 
waste pre-separation process more precise. The results obtained were satisfactory 
since the circuit programming reacted to the stimuli of the program tests. 
Key-words: Simulation; technology; engineering; environmental education; 
environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a separação dos resíduos sólidos tem sido empregada 
cada vez mais nos planos de saneamento básico das cidades pois, uma vez que o 
consumo sofre um aumento desenfreado torna-se indispensável o melhor 
planejamento para gerenciamento desses resíduos (FILHO e SOUSA, 2014). 

A separação dos resíduos nada mais é do que separar em subgrupos os 
resíduos de acordo com seu tipo de material de constituição base. No primeiro 
passo para a separação, uma pré-triagem deve ser realizada e disposta para coleta 
seletiva adequada seja ela para resíduos orgânicos ou recicláveis. Após a coleta 
dos resíduos recicláveis, estes são encaminhados para as cooperativas de 
reciclagem onde serão separados de acordo com o material base e então dispostos 
para empresas responsáveis pelo reaproveitamento desses resíduos onde 
certamente serão empregados na confecção de novos produtos (RIBEIRO, 2012). 

Levando em conta a importância dos sistemas de separação, e a precária 
situação em que as cooperativas vem recebendo os materiais para disposição final 
a necessidade da implantação de sistemas de separação cada vez mais autônomos 
torna-se indispensável. O crescimento de sistemas automatizados no ramo da 
reciclagem ainda vem melhorando, porém, o investimento em ferramentas, estudos 
e fundos para melhorias neste campo se encontram em fase de iniciação (ROSA, 
2014). 

Diante de necessidades de desenvolvimento contínuo da produção, pode ser 
empregado a possibilidade e o estudo da simulação computacional de processos 
como uma ferramenta de baixo custo para possíveis testes e futuras implantações 
e/ou melhorias nos parâmetros de seleção de materiais, garantindo uma maior 
eficiência nos testes, agilizando cada vez mais os resultados uma vez que os custos 
e o tempo investidos são relativamente menores (FERREIRA et. al. 2016). 

 
1.1 SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Segundo Souza (2010) os resíduos sólidos (também conhecidos como lixo 
seco) são restos de produtos compostos por materiais recicláveis (papel, plástico, 
vidro, alumínio e etc.) que ainda podem ser reaproveitados de várias formas. A 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através da Norma Brasileira 
(NBR) 1004 de 2004 define resíduos sólidos como resíduos nos estados sólido e 
semissólido provindos de várias origens tais elas como: Industrial, residencial, 
hospitalar, agrícola e serviços públicos (varrição). 

Ainda se tratando de resíduos, Schalch (2002) os define em classes 
separadas, tais como vistas no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Classificação dos resíduos sólidos 

Classe do resíduo Descrição 

Urbano 

Gerado nas residências, comércios e estabelecimentos 

ou provindos das atividades de limpeza pública urbana 

 

Industriais 

Gerados em indústrias de processamento, são dispostos 

em três grupos: Perigosos (classe 1), inertes (classe 2) e 

não inertes (classe 3) 

 

Agrícola 
Provindos de atividades da agricultura e pecuária 

 

Serviços de saúde 

Produzidos em hospitais e clínicas, são dispostos em dois 

grupos: Comuns e sépticos 

 

Radioativos 
Provindos de atividades de usinas nucleares 

 

Entulho Resíduo gerado na construção civil 

Fonte: Adaptado de Schalch, 2002 

 

1.1.1 Resíduo domiciliar brasileiro 
Em média a composição percentual dos resíduos domiciliares (visto na 

sequência na Figura 1) é de 52,5 % formado por matéria orgânica, 24,5% papel, 
16,2% diversos, 2,9% plástico, 2,3% metais e 1,6% vidro. (SOUZA, 2010). 

 
Figura 1 - Gráfico demonstrativo da composição do resíduo domiciliar no Brasil 

 
Fonte: Adaptado de Souza, 2010 

 
1.1.1.1 Separação do resíduo domiciliar brasileiro 

Conforme o gráfico da Figura 1, pode ser visto que aproximadamente 85% 
dos resíduos domiciliares podem ser reaproveitados, sendo os resíduos orgânicos 
podendo serem empregados no uso da compostagem para preparação do solo para 
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plantio, como também os demais resíduos sólidos que se previamente separados 
dos resíduos orgânicos, podem ser destinados para locais específicos onde serão 
novamente separados e então encaminhados para reciclagem. 
 Nas residências o resíduo pode ser separado da forma mais apropriada pelo 
consumidor, porém nas ruas e escolas por exemplo, essa separação é feita com 
base em normas ambientais estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) onde na resolução nº 275, de 25 de abril de 2001, indica as 
cores dos recipientes (caçambas, cestos, lixeiras) para depósito dos resíduos 
conforme pode ser observado no Quadro 2 e também na Figura 2. 
 
Quadro 2 - Separação dos materiais de acordo com as cores dos recipientes 

Cor Material 

Azul Papel ou Papelão 

Vermelho Plástico 

Verde Vidro 

Amarelo 

Preto 

Laranja 

Branco 

Roxo 

Marrom 

Cinza 

Metal 

Madeira 

Resíduos Perigosos 

Resíduos ambulatoriais 

Resíduos radioativos 

Orgânicos 

Resíduo não reciclável 

Fonte: Adaptado de CONAMA, 2001 

 
Figura 2 - Disposição dos recipientes conforme a norma do CONAMA 

 
Fonte: Adaptado de Ok ambiental, 2017 

Com todas as normas dispostas cabe somente a população de cumpri-las, o 
que não é um tarefa fácil pois, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE em parceria com a Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE em 2016, 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

somente no estado do Paraná pouco mais de 8,6 mil toneladas de resíduo foram 
geradas diariamente e deste número, 8,1 mil toneladas foram coletadas porém, os 
dados mostram que os resíduos não foram encaminhados para as cooperativas de 
triagem e sim para aterros (sanitários e controlados) e lixões a céu aberto, 
agravando a situação da saúde pública com a proliferação de animais e doenças 
contagiosas. (ABRELPE, 2016). 

 
1.2 COMPONENTES APLICÁVEIS PARA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE 
SEPARAÇÃO 

1.2.1 Esteiras 
 Esteiras separadoras de resíduos automatizadas são esteiras transportadoras 
que contam com adaptações tecnológicas voltadas para ser realizada a separação 
de algum material ou produto específico respondendo conforme os comandos 
atribuídos as suas configurações de programação inibindo a utilização de mão de 
obra humana (de forma direta) proporcionando uma maior velocidade para execução 
do trabalho além também de oferecer maior precisão das atividades executadas. 
(YAMAMOTO,2014). 
 
1.2.2 Arduíno 

O arduíno é uma plataforma que surgiu em meados de 2005 na Itália criado 
com foco para controle e prototipagem de projetos. Constituído como uma mescla 
de software e hardware o mesmo age como um micro controlador ou ainda também 
pode ser descrito como um microcomputador (CAVALCANTE et al., 2014). 

A diferença básica entre um arduíno e um computador de mesa (ou um 
notebook) está além do tamanho: Em um computador de mesa os dispositivos 
utilizados para entrada de dados básicos são o teclado, o mouse; diferente para um 
arduíno que através de diversas ligações elétricas podem ser acoplados sensores 
(temperatura, luminosidade, pressão), botoeiras e etc. (RIBEIRO et al., 2017). 

 
1.2.3 Sensor 

Dispositivos eletrônicos que devido a sua forma construtiva são capazes de 
“sentir” a energia transmitida pelo ambiente, esta energia pode ser luminosa, 
cinética, térmica e etc., captando estas informações sobre grandezas físicas 
(temperatura, pressão, luminosidade, posição e etc.) a serem medidas conforme o 
ajuste realizado de acordo com a necessidade do usuário. Existem atualmente 
vários modelos de sensores para inúmeras aplicações, sendo eles de acionamento 
do tipo: Mecânicos, Ultrassônicos, Indutivos, Capacitivos e Fotoelétricos 
(WENDLING, 2010). 

 
1.2.4 Atuador 

Atuadores são dispositivos responsáveis por modificar a variável que se 
deseja controlar. Recebem sinais provenientes de controladores e direcionam os 
comandos conforme as necessidades do processo, ou seja, um elemento que 
realiza comandos recebidos de outros dispositivos, levando em consideração a 
entrada e o ajuste a ser tomado. (BRUGNARI e MAESTRELLI, 2010). 
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1.3 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

1.3.1 Definição 
 A simulação computacional vem ganhando espaço cada vez mais no mercado 
da engenharia, como uma ferramenta de baixo custo voltada para otimização de 
processos operacionais e/ou fabricação. (SILVA, 2017). 
 Simulação é o método aplicado para estudar a performance de um sistema 
através de um modelo matemático que por si deve reproduzir de uma maneira fiel os 
detalhes do sistema original. Após a aplicação deste método, os dados são 
coletados e analisados e com isso, é possível a implementação de possíveis 
melhorias e/ou correções no projeto de forma quase que imediata, precisa e a um 
custo baixo, já que para isso não serão necessários gastos com materiais, matéria 
prima, tempo e etc. (GAVIRA, 2003, apud EHRLICH, 1985). 
 Já para Ferreira et. al. (2016, apud Banks, 1998), além de uma ferramenta de 
solução de problemas, a simulação pode ir além e se destacar também como: 
 

1. Dispositivo para compreensão de problemas; 
2. Meio de comunicação afim de descrever o modo de operação de 
um sistema; 
3. Método de análise com a razão de determinar pontos críticos e 
estimar o desempenho de um sistema; 
4. Método de projeto para identificar erros e implementar soluções; 
5. uma ferramenta de planejamento de recursos, atividades e 
trabalhos; 
6. Ferramenta de controle; 
7. Ferramenta de treinamento e desenvolvimento; 
8. Ferramenta de acompanhamento em tempo real oferecendo 
apoio a tomada de decisões. 
 

1.3.2 Tinkercad 
 Tinkercad trata-se de uma ferramenta online desenvolvida pela Autodesk e 
serve para criação de modelos de simulação de circuitos elétricos e digitais bem 
como também construção de modelos CAD. É importante ressaltar que os circuitos 
podem ser testados na mesma plataforma, ou seja, não é preciso ter em mãos um 
arduíno por exemplo e seus componentes de saída. (PRADO, 2018). 
 Quanto ao tipo de programação, o Tinkercad utiliza-se de blocos de 
programação que após a finalização do circuito pode ser convertido no código fonte 
utilizado no sketch do arduíno IDE (linguagem C++). (TINKERCAD, 2019). É 
demonstrado na Figura 3 a interface inicial do programa. 
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Figura 3 - Ambiente de simulação do Tinkercad 

 
Fonte: Adaptado de Tinkercad, 2019 

 
2. METODOLOGIA 

Após a análise dos dados pesquisados para formulação da justificativa, foram 
realizados os seguintes passos: 

 
1. Desenho do modelo da esteira; 

2. Demonstração do processo 

3. Definição do modelo(s) ou tipo(s) da simulação; 

4. Definição das variáveis para simulação; 

5. Definição da lógica do circuito; 

6. Montagem do circuito e lógica do programa. 

2.1 MODELO DO PROTÓTIPO 

Para o seguinte trabalho, o design do protótipo foi selecionado conforme 
melhor relação custo x benefício e otimização do modelo, como o sistema proposto 
não será concebido para uma escala apenas de demonstração da didática, o design 
do protótipo foi idealizado de um tamanho que ofereça o melhor acondicionamento 
e ao mesmo tempo possa servir para análise e fins didáticos. Logo o modelo 
disposto apresenta as medidas 900 mm x 280 mm x 250 mm (C x L x A) segue na 
Figura 4 o modelo criado no software Autodesk Inventor. 
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Figura 4 - Vista explodida do modelo da esteira 

 
Fonte: O autor, 2019 

 

2.2 MODELO DE SIMULAÇÃO 

O modelo de simulação utilizado para programação da esteira foi o modelo 
linear, já que independente dos materiais inseridos (variável externa) o atuador terá 
uma mesma resposta com relação ao material ajustado para cada sensor (variável 
interna).  

 
2.3 VARIÁVEIS DA SIMULAÇÃO 

O laço de controle contempla toda a parte de identificação do material e 
separação automatizada, na Figura 5 destacam-se os pontos 1 & 2 onde que abaixo 
da figura segue o detalhamento. . 
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Figura 5 - Detalhamento dos componentes do laço de controle 

 
Fonte: O autor, 2019 

 
Ponto 1: Elemento primário (Sensores dos materiais): são os componentes 

responsáveis pela leitura das variáveis inseridas no sistema, após a leitura o sinal é 
enviado ao controlador (arduíno). É importante ressaltar que serão utilizados dois 
sensores capacitivos para leitura do plástico e vidro e um sensor indutivo para 
detecção de materiais metálicos, ainda há um sensor de presença disposto na 
entrada de materiais que serve como sensor de acionamento de todo sistema afim 
de evitar que o equipamento esteja ligado a todo tempo sem a movimentação de 
materiais. 

Ponto 2: Elemento final (Atuador): É o componente que executa a função 
implementada pelo controlador, neste caso está sendo utilizado um servo motor 
com capacidade de giro em 180 °. 

Não é possível ser destacado na figura 19, porém é importante ser 
mencionado o controlador (arduíno) que é o “cérebro” do sistema sendo o 
componente responsável por ler a variável captada pelo sensor e implementar a 
reação do sistema conforme a programação definida. 

Após a demonstração do laço de controle, o diagrama de blocos foi realizado 
e disposto da seguinte maneira (conforme na Figura 6): 

 
Figura 6 - Diagrama de blocos do sistema 

 
Fonte: O autor, 2019 

Inserção do 
resíduo 

(Entrada) 

Sensores 

(Medidor) 
Arduíno 

(Controlador) 

Solenóide 

(Atuador) 

Resíduo 
separado 

(Processo 
final) 

1 

2 
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Nota-se que o diagrama de blocos acima trata-se de um diagrama de 
controle em malha aberta, e nesta situação o processo de saída não irá interferir no 
sistema de controle, sendo assim o processo final não passa por medição e 
comparação com o ponto de referência.  

Logo, as variáveis do trabalho acadêmico foram dispostas da seguinte 
maneira: 

Variável controlada: Material reciclável; 
Setpoint (ajuste): Materiais do tipo plástico e metal. 
 

2.4 DEFINIÇÃO DA LÓGICA 

A lógica atribuída ao circuito segue a seguinte ordem: 
 Dispositivos de entrada (sensores) serão ligados a protoboard e 

arduíno. Vale ressaltar que esta ligação será realizada de forma 
estratégica para que apenas um sensor ligue de cada vez de modo a 
não interferir no acionamento do outro sensor o que no caso real 
causaria uma separação ineficaz do material, já que o local de 
alocação dos resíduos serão lixeiras separadas; 

 Dispositivos de saída (motor de acionamento e servo motor) serão 
ligados a protoboard e ao arduíno. 

Ao longo da ligação dos componentes será constituído o código para o 
programa que servirá de base para enviar as respostas para o atuador a partir das 
informações recolhidas pelo sensor. 

A lógica construída pode ser observada na Figura 7 para melhor 
entendimento. 

 
Figura 7 - Fluxograma do processo da simulação 

 
Fonte: O autor, 2019 

 
Na Figura 8 observa-se o funcionamento da esteira para o material plástico, 

onde A) o material é inserido passando pelo sensor de presença, acionando a 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

esteira; B) o material plástico passa pelo sensor capacitivo; C) com o acionamento 
do sensor o recipiente responsável pela armazenagem do plástico é deslocado para 
coleta do material; D) o material já está coletado no recipiente correto.  

 
Figura 8 - Esquema de funcionamento de separação para material plástico 

 

Fonte: O autor, 2019 

 

Na Figura 9 destaca-se o sistema de separação do metal, onde ocorre de 
forma semelhante ao descrito no parágrafo anterior onde o material: A) é inserido 
passando pelo sensor de presença acionando a esteira; B) passa pelo sensor 
indutivo; C) o recipiente responsável pela coleta do metal é deslocado para a 
posição de coleta; D) o material metálico se encontra no seu recipiente de 
armazenagem. 

A B 

C D 
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Figura 9 - Esquema de funcionamento de separação para material metálico 

 
Fonte: O autor, 2019 

  
4.5 MONTAGEM DO CIRCUITO E DO CÓDIGO DO PROGRAMA 

Após a concepção da lógica da programação conforme o tópico anterior, foi 
realizada a montagem do circuito no software tinkercad como observado na Figura 
10 

 
Figura 10 - Montagem do circuito no programa de simulação 

 
Fonte: O autor, 2019 

A B 

C D 
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Como pôde ser visto na figura acima, a montagem dos componentes foi 
realizada de forma simples, porém organizada. Primeiramente sendo adicionados 
os componentes do sistema inicial (arduíno + protoboard e motor de engrenagens + 
sensor) onde o sensor de acionamento foi ligado a porta de sinal digital 2. Logo 
após foi realizada a inserção do sistema de separação (sensores responsáveis pela 
leitura dos materiais + atuador para separação). A ligação do sensor capacitivo foi 
realizada de maneira que a porta de sinal do sensor (fio amarelo saindo do sensor) 
foi ligado a porta digital 11 e a ligação do sensor indutivo ocorreu na porta digital10. 
O servo motor foi ligado as conexões da protoboard e a porta sinal foi ligada na 
saída digital 7. 

O código do programa foi concebido para seguir os passos conforme 
demonstrado no fluxograma da Figura 15, se a leitura do sensor (pino digital 2) for 
maior ou igual a 1 (representando um objeto), definir o motor (ligado no pino A0) 
como ligado e então aguardar 10 segundos e definir como desligado. Caso contrário 
e a leitura do sensor for diferente da proposta (0 ou sem ação de algum corpo ou 
movimento) o pino do motor A0 ainda permanece desligado. E para os sensores 
ocorre o acionamento do servo motor que esta ligado na porta digital 7, onde 
conforme a material detectado o servo motor gira na posição em que o recipiente 
está alocado (0° ou 180°). 

Na Figura 11 destaca-se o código em blocos do programa. 
 

Figura 11 - Programação em blocos do circuito 

 
Fonte: O autor, 2019 
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3. DESENVOLVIMENTO 

Com a montagem do circuito e do código da programação a análise dos 
dados foi concebida realizando a simulação oferecida no próprio ambiente de 
montagem do programa. Na Figura 12 destaca-se o momento da simulação. 

 
Figura 12 - Momento da simulação do sistema 

 
Fonte: O autor, 2019 

 
A análise dos dados da simulação e teste da programação foi dividida em 

partes para melhor compreensão, sendo da seguinte maneira: 
1. Simulação e teste do sistema de acionamento; 

2. Simulação e teste do sistema de separação 1 (plástico); 

3. Simulação e teste do sistema de separação 3 (metal). 

Para o sistema de acionamento, a programação consistiu em analisar se o 
sensor de presença que aciona a máquina reagiria a algum objeto ou movimento no 
seu campo de visão e consequentemente o arduíno ligaria o motor de acionamento 
da esteira mantendo por 10 segundos ligado conforme o tempo ajustado na 
programação. O teste do sistema de acionamento foi satisfatório, pois atendeu as 
exigências propostas na programação. 

Para o sistema do sensor do material plástico e metal, a programação 
consistiu em analisar se o sensor responsável pela detecção de um corpo material 
plástico, reagiria a algum objeto ou movimento no seu campo de visão e 
consequentemente acionaria o servo motor para posição de deposição do resíduo. 
 Após a percepção do material plástico pelo sensor, o Servo motor reagiu 
conforme o esperado da programação, o mesmo ocorreu para o metal, sendo que o 
sensor indutivo reagiu de forma eficaz separando o resíduo. 

O tópico acima demonstrou que através da simulação foi possível 

1 

2 3 
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estabelecer a lógica para o funcionamento e programação da esteira separadora, 
além do que a simulação se mostrou precisa uma vez que não foi necessária a 
aquisição de nenhum componente e sim apenas utilização do software que possuí 
licença gratuita, e sobre a simulação também foi visualizado a sua importância no 
desenvolvimento de processos. 
 
4. CONCLUSÃO 

 Com base no conteúdo da pesquisa, verifica-se a necessidade de uma 
melhor pré-seleção dos materiais encaminhados para as cooperativas de 
reciclagem pois, em muitos municípios a infraestrutura investida ainda é precária e 
a cultura de educação ambiental ainda não é bem clara. 

Através desta pesquisa também foi possível uma melhor análise teórica da 
proposta de trabalho a ser construída, uma vez que com um maior conhecimento 
teórico sendo aplicado ao projeto menores são as chances de erros e no protótipo, 
o mesmo cabe para simulação que se mostrou eficaz, provando sua importância de 
uso no mercado afim da realização de “testes” antes mesmo da aplicação prática, o 
que pode evitar custos desnecessários com o projeto. 

Ainda também é importante ressaltar o uso da programação em blocos, que 
é uma ferramenta para programação que está em crescendo aos poucos no 
mercado, porem seu uso visa facilitar a montagem de circuitos e programas visto a 
sua versatilidade de interação e facilidade de visualização das variáveis para 
montagem da programação. 
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RESUMO 
 

Qual atitude pode-se tomar com base em informações adquiridas sobre novas 
técnicas e métodos de geração de energia? Com esse propósito busca-se 
apresentar a função de um dínamo, o que há disponível na atualidade e fornecer 
informações, por meio de apresentação das melhores técnicas utilizadas para 
geração de energia limpa sem geração residual. O momento de escolha do tema a 
ser trabalhado, foi de observar o ambiente ao redor assim como no método 
científico, e discutir inúmeras possibilidades ao expor determinada proposta e se a 
mesma seria exequível. Inúmeras dúvidas e questionamentos surgiram, e estimular 
o raciocínio em seu real objetivo  foi inevitável. A sustentabilidade aliada ao 
conhecimento e com suporte da tecnologia tende a minimizar os impactos causados 
pelas consequências da evolução da sociedade, fator decisivo para a escolha de um 
método eficaz e minimamente invasivo no meio ambiente. 
Palavras-chave: Sustentabilidade; Energia; Tecnologia. 
   

ABSTRACT 
 

What action can be taken based on information acquired about new techniques and 
methods of power generation? For this purpose we seek to present the dynamo 
function, which is currently available and to provide information by presenting the 
best techniques used for clean energy generation without residual generation. The 
moment to choose the theme to be worked on was to observe the surrounding 
environment as well as the scientific method, and to discuss countless possibilities 
when exposing a given proposal and if it would be feasible. Countless doubts and 
questions arose, and stimulating reasoning in its real purpose was inevitable. 
Sustainability coupled with knowledge and technology support tends to minimize the 
impacts caused by the consequences of the evolution of society, a decisive factor for 
choosing an effective and minimally invasive method in the environment. 
Keywords: Sustainability; Energy; Technology. 
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1. INTRODUÇÃO 

A busca por uma vida saudável nos dias de hoje está cada vez mais distante 
da realidade da vida cotidiana do brasileiro que vive uma vida de frenesi, dada a sua 
rotina altamente desgastante. A facilidade do acesso aos métodos pela busca de 
uma vida saudável não se traduz num resultado efetivo, ou seja, o cidadão está 
cada vez mais ocupado com sua rotina e menos preocupado com a saúde própria. 
A proposta de solução da problemática é o protótipo, que visa à combinação de uma 
vida saudável, com a realização de exercícios aeróbicos da bicicleta, movimento 
responsável pela geração de energia elétrica limpa sustentável e inesgotável que 
resulta na carga de baterias quando acopladas ao dispositivo responsável pela 
produção da mesma, além de otimizar o tempo despendido para o carregamento de 
uma bateria conectada à uma tomada comum alimentada pelo sistema convencional 
de recarregamento. 

A energia limpa é um assunto inquestionável no dias atuais, pois envolve a 
qualidade de vida de toda a sociedade. Seu uso resulta nas necessidades mais 
básicas de todo o ser humano e no seu desenvolvimento, sendo eles econômico, 
social, tecnológico ou científico. Este assunto debatido no presente artigo está 
diretamente conectado ao sétimo objetivo da ODS (Organização de 
Desenvolvimento Sustentável) das Nações Unidas, o qual visa assegurar o acesso 
confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos. 

Diante desse contexto, colocou-se a seguinte questão de pesquisa científica, 
ou seja, na busca incessante de sanar as dúvidas dos integrantes da pesquisa, 
surgiu a seguinte questão: Qual atitude pode-se tomar com base em informações 
adquiridas sobre novas técnicas e métodos de geração de energia? 

E para apresentar soluções às indagações e responder a esse 
questionamento teve-se como objetivo uma vasta pesquisa bibliográfica a respeito 
do tema energia limpa, com intuito de priorizar apenas as técnicas e modelos de 
geração energética com o menor impacto possível ao meio ambiente. 

2. METODOLOGIA 

Assim que a equipe obteve iniciado os estudos de graduação em Engenharia 
Civil e Mecânica, notou-se a importância de adquirir mais conhecimento, não 
apenas para buscar resultado nas disciplinas, mas para entender o propósito de 
desafiar a absorção de novos e desafiadores ambientes. Tão logo como o método 
científico buscou por meio do empirismo e lógica comprovações de fatos e 
pesquisas, assim também seguiu-se os mesmos caminhos ao aplicar conceitos e 
teorias na elaboração do projeto de prototipagem. A evidência prática é o grande 
anseio pelo qual o grupo luta para concluir, porém há muito a compreender antes de 
partir para a prática do projeto propriamente dita. 

Outro fator considerável a ser citado como exemplo de uma causa do 
aumento da poluição causada pelos veículos é a indisposição de aderir os meios de 
transportes alternativos, como bicicleta ou mesmo a pé, também uma das principais 
causas de sedentarismo e outros problemas de saúde. 

Quando se busca uma boa execução das atividades de qualquer trabalho, é 
necessário um planejamento estratégico para que o trabalho seja realizado com 
qualidade. Analisando-se isso, sempre no início das tarefas, as divisões por etapas 
das atividades, traz controle de execução e visão de andamento do trabalho. 
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 Na aplicação de extração de energia limpa de uma fonte geradora a etapa 
primária são as pesquisas, logo após realizar o desenvolvimento, análise de 
resultados e a viabilidade do projeto, dividiu-se em três vertentes, como mencionado 
abaixo. 
❏ Pesquisas - Buscou-se trabalhos já realizados em diversas partes do país 

com sua publicação em revistas, livros, artigos, sites, etc. Com várias opções 
de materiais metálicos e componentes para execução, essa etapa tornou-se 
primordial para a escolha mais assertiva possível. Com isso, realizou-se 
também levantamento de patrocinadores com objetivo de alavancar esse 
projeto com recursos e até mesmo com materiais. 

❏ Desenvolvimento - Desenvolveu-se seguindo passo a passo e cumprindo o 
cronograma estipulado pelo grupo após pesquisas bibliográficas. Após 
certificação que a meta proposta havia grande chance em se alcançar, o 
grupo iniciou-se os desenhos técnicos realizados através do software AUTO-
CAD, e por fim realizou inúmeros cálculos com interface as materiais 
abordadas até o presente momento.  

❏ Análise de resultados - Comparação aos materiais, componentes, energia 
transformada, velocidade atingida x porcentagem de corrente, vibrações, 
atritos, desgastes prematuro em determinados componentes, assim como, a 
viabilidade do projeto. 
O conceito concretiza-se na busca de ferramentas e desenvolvimento das 

chamadas energia limpa, que buscam medidas de redução dos impactos ambientais 
e criação de mecanismos de produção de modelos alternativos de projetos 
baseados nos conceitos de sustentabilidade. Neste contexto, mover-se na 
discussão, as fontes de energia que são consideradas renováveis, que não 
consomem combustíveis e não produzem resíduos prejudiciais e, quando bem 
planejadas e utilizadas, geram conseqüências de menor impacto para o meio 
ambiente. 

Também pode-se chamar por energia renovável ou energia verde, refere-se 
especificamente à energia produzida a partir de recursos renováveis, sem criar 
dívida ambiental. Isso não necessariamente significa que a geração energética não 
causa nenhum impacto ambiental, mas que lança níveis mínimos de poluentes na 
atmosfera e que não se utiliza de recursos se extinguirão. 

Em geral, as formas básicas de energia limpa são aquelas que utilizam água, 
vento ou sol. Espera-se que esse tipo de energia seja um substituto para uso de 
petróleo, contribuindo para a redução do aquecimento global e da emissão de gases 
do efeito estufa. Porém, esse tipo de fonte depende muito das condições climáticas, 
e pode afetar a vegetação e fauna que vive próxima às usinas. 

3. DESENVOLVIMENTO 

A problemática abordada no desenvolvimento desta pesquisa acerca do 
protótipo gerador de energia limpa sustentável e inesgotável, cujo mesmo será 
descrito na sequência, está diretamente atrelada a um dos principais problemas que 
resultam na maioria das várias fontes de geração de energia, a poluição. A grande 
poluição gerada no trânsito das grandes metrópoles, por exemplo, é alarmante visto 
que diariamente são milhões de pessoas se deslocando ao mesmo tempo, seja 
utilizando veículo particular, motocicleta ou transporte coletivo, uma vez que a 
média de veículos no Brasil é de 1 veículo para cada 1,3 habitantes. Mas isso nem 
de longe é um problema que atinge somente as grandes cidades, onde quer que 
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haja circulação de veículos, haverá consequentemente poluição, e em grande 
escala. 

A conexão entre o uso de energia e a qualidade do meio ambiente sempre 
foram visíveis, desde a derrubada de florestas para uso como lenha, mesmo nas 
sociedades mais antigas, até os altos níveis de poluição local da água e do ar que 
têm comumente acompanhado as primeiras fases da industrialização. Nas últimas 
décadas, os avanços do conhecimento científico e da capacidade de monitoramento 
e medição têm resultado em maior conscientização a respeito dos efeitos mais sutis 
sobre o ambiente e a saúde humana, associados à produção, conversão e uso da 
energia. Sabe-se, agora, que a queima de combustíveis fósseis é responsável por 
emissões substanciais de elementos poluidores do ar – inclusive enxofre, óxidos de 
nitrogênio, hidrocarbonetos e fuligem – que desempenham um papel fundamental 
na formação de material particulado fino, do ozônio no nível do solo e da chuva 
ácida; a utilização da energia também contribui fortemente para a liberação de 
metais persistentes, tais como chumbo e mercúrio, e outros materiais perigosos no 
meio ambiente. 

 A poluição do ar relacionada com a energia não apenas cria riscos 
substanciais à saúde pública, especialmente onde os controles de emissão são 
limitados ou inexistentes, mas também danifica ecossistemas, degrada materiais e 
estruturas e prejudica a produtividade agrícola. Além disso, a extração, transporte e 
processamento de fontes de energia primária, como o carvão, o petróleo e o urânio, 
estão associados a uma série de danos ou riscos para o solo, a água e os 
ecossistemas, ao mesmo tempo que os resíduos gerados por alguns ciclos de 
combustível, notadamente a produção de eletricidade por energia nuclear, 
apresentam questões adicionais de descarte.  

Apesar dos impactos ambientais mais óbvios da produção e uso de energia 
tenham sempre sido impactos locais significativos, incluindo o transporte de longa 
distância de certos elementos poluidores na atmosfera, sabe-se agora que eles 
ocorrem em escala regional, continental e mesmo transcontinental. No nível global, 
a mudança climática está surgindo como o elo mais difícil e de consequências mais 
sérias entre energia e meio ambiente.  

Segundo o relatório da FAPESP, a produção e o uso de energia contribuem, 
mais do que qualquer outra atividade humana, para a mudança que está ocorrendo 
na atmosfera. Na verdade, a queima de combustíveis fósseis, sozinha, é 
responsável, atualmente, por mais da metade de todas as emissões de gases de 
efeito estufa no mundo. Desde o início da era industrial, os níveis de dióxido de 
carbono na atmosfera aumentaram em aproximadamente 40%, persistindo, as 
tendências na produção, conversão e uso de energia, mais do que qualquer outro 
fator sob o controle humano, provavelmente determinarão com que rapidez e até 
que ponto esses níveis continuarão a aumentar. As implicações exatas da trajetória 
atual ainda são desconhecidas, mas há cada vez menos dúvidas de que os riscos 
são grandes e há cada vez mais provas de que o aquecimento global induzido pelo 
homem já está em curso. 

Energia limpa é aquela que não causa danos ao meio ambiente, durante seu 
processo não libera gases poluentes e é gerada por meio de fontes renováveis. 
Atualmente, existem vários tipos de energia limpa, sendo as atuais até o presente 
momento, a energia solar, energia eólica, energia hídrica, biomassa, energia 
geotérmica, maremotriz e gerador elétrico dínamo. 
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3.1 Energia Solar 

Iniciando pela energia solar, entende-se que é aquela que gera energia 
através da luz do sol, que é um componente indispensável para a vida terrestre. 
Existem dois diferentes tipos de energia solar, sendo a fotovoltaica e a heliotérmica. 

Fotovoltaica que funciona através da conversão direta da luz do sol em 
eletricidade por meio do efeito fotovoltaico. Quando a luz do sol reflete em uma 
célula fotovoltaica os elétrons que estão no material semicondutor começam a se 
movimentar produzindo eletricidade (IMHOFF, 2007), a ilustração na Figura 02, 
demonstra o esquema básico. 

Figura 02 – Energia solar fotovoltaica 

 

Fonte - NeoSolar (2019). 

 
Heliotérmica, pode ser chamada também de Energia Solar Térmica 

Concentrada. O seu processo está fundamentado na reflexão dos raios solares. São 
colocados uma grande quantidade de espelhos num determinado local, no decorrer 
do dia os raios do sol refletem diretamente nesses espelhos para um receptor de 
calor, que pode estar fixado em um determinado ponto ou estar junto com cada 
espelho refletor. Dentro de um reservatório fica um líquido especial e devido às altas 
temperaturas geradas pela concentração dos raios solares esse líquido é aquecido 
até chegar no ponto de evaporação, este vapor faz girar uma turbina mecânica para 
geração de energia elétrica. Essa energia é aplicada somente em grandes projetos, 
pois necessita de um espaço amplo para sua instalação (ENERGIA 
HELIOTERMICA, 2014). O esquema na Figura 03, representa o processo de modo 
básico, para melhor entendimento. 

Figura 03 – Energia solar heliotérmica 
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Fonte: Usinas Heliotermicas (s/d). 

3.2 Energia Eólica 

É o processo em que o vento é transformado em energia cinética e a partir 
daí em eletricidade. São fixadas hélices no topo de altas torres, com a intensidade 
do vento elas giram produzindo energia através da força motriz produzida nas 
turbinas. Para a conversão em energia elétrica são utilizadas turbinas eólicas, 
também conhecidas como aerogeradores (ALVES, 2010). 

Ainda segundo Alves (2010), existem relatos desde o final do século XIX 
onde foram registradas as primeiras experiências para a geração de eletricidade a 
partir dos ventos. Porém, somente quase um século depois, em 1976, foi 
comercializada na Dinamarca, para a rede pública, a primeira turbina eólica, 
(RIBEIRO, 2012). 

Figura 04 – Energia eólica 
 

 
Fonte:  Portal-Energia (2019). 

3.3 Energia Hídrica 

A força do movimento da água dos rios que faz com que grandes turbinas se 

movimentam gerando energia cinética que é transformada então em eletricidade. 

(BORTOLETO, 2001). Foi por volta do século XVIII que começaram a surgir os 

primeiros motores hídricos e as turbinas o que beneficiou na transformação de 

energia mecânica em elétrica (ATLAS, 2008). A principal fonte de energia no Brasil 

hoje, são as usinas hidroelétricas, no total são 7.429 usinas, segundo dados da 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 

outubro de 2019 

Agência Nacional de Energia Elétrica. A seguir, figura 05 demonstra o esquema de 

funcionamente de uma usina hidrelétrica. 

Figura 05 – Energia hídrica  

 

Fonte: Toda Materia (20018). 

3.4 Biomassa 

Tem origem em resíduos sólidos urbanos -  animais, vegetais, industriais e 

florestais e, voltada para fins energéticos, abrange a utilização desses vários 

resíduos para a geração de fontes alternativas de energia (CORTEZ, 2008).  O mais 

frequente no Brasil é a queima do bagaço da cana-de-açúcar. A queima desses 

materiais causa a liberação de dióxido de carbono na atmosfera, mas a mesma é 

absorvida pelas plantas, portanto, a emissão de CO2 é nula. O esquema 

representativo na sequência da Figura 06, explica de maneira simples o processo 

de queima da biomassa. 

Figura 06 – Biomassa 

 

Fonte: Autossustentavel (2017). 
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3.5 Energia Geotérmica 

Também pode ser chamada de energia geotermal. É gerada por meio do 

calor obtido do interior da Terra (ARBOIT, 2013). De acordo com (BERTANI, 2015), 

a energia geotérmica é utilizada no mundo inteiro como fonte de eletricidade. Os 

países com maior capacidade instalada são Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, 

México e Nova Zelândia. A figura abaixo ilustra o processo. 

Figura 07 – Energia Geotérmica 

 

Fonte: Mundo Educação (s/d) - Esquema básico simplificado de uma estação geotérmica 

3.6 Energia Maremotriz 

É a geração de energia a partir da movimentação das marés, segundo 

(FERREIRA, 2007). Existem dois tipos de energia maremotriz, a transformação da 

energia cinética das correntes marítimas e a energia potencial que se dá pela 

diferença de altura das marés alta e baixa (SAVEDRA, 2016), de maneira 

representada na figura 08. 

Figura 08 – Energia Maremotriz 

 
Turbinas de Aproveitamento de Energia das Correntes Marinhas. Fonte: MME (2007). 
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3.7 Dínamo 

O dínamo é um gerador de eletricidade, transforma energia mecânica em 

energia elétrica por meio do processo de indução eletromagnética. A alteração de 

campo magnético gera corrente elétrica. No dínamo o imã gira com a bobina ao seu 

redor, esse movimento faz com que surja uma corrente elétrica no conjunto de 

espiras da bobina, ilustrado na figura 09. 

Figura 09 – Dínamo 

 
Fonte - Google Imagens (2019). 

 

 Os físicos Michael Faraday e Hans Oersted foram os responsáveis pela 
descoberta do dínamo. Oersted se dedicou às pesquisas sobre indução 
eletromagnética, Faraday foi ainda mais a fundo nessas pesquisas e acabou por 
descobrir o fenômeno “indução magnética” depois de observar que quando o ímã 
fixo oscila próximo a um circuito elétrico, a corrente elétrica que percorre o circuito é 
modificada (NETTO, 2007). 
 O dínamo elétrico, tão presente no nosso cotidiano, transforma energia oriunda 
do movimento em energia elétrica. O mesmo é constituído por um ímã fixo em um 
eixo móvel, ao redor deste eixo existe uma bobina (fio condutor enrolado, 
constituindo um conjunto de espiras). Este movimento gera a variação do campo 
magnético do ímã, obtendo-se então, uma corrente elétrica no conjunto de espiras 
da bobina. Segue um exemplo de como é o dínamo a ser utilizado no projeto 
conforme a figura 0 e logo abaixo na tabela 02 contém o detalhamento de sua 
composição. 

3.8 Vantagens da Energia Limpa 

Como o próprio nome diz, a energia limpa é definida de matérias naturais e 
renováveis. Por não liberar gases tóxicos ao meio ambiente, o impacto ambiental é 
bem menor do que o das fontes de energia não renováveis que utilizam de 
combustíveis fósseis como o petróleo, carvão, gás, para a geração de energia, 
afirma (PINTO, 2013) Isso é uma grande vantagem para o planeta, pois o 
aquecimento provocado pelo efeito estufa traz uma série de problemas ecológicos 
que influenciam diretamente nas mudanças climáticas, falta ou escassez da chuva, 
produção de alimentos, etc. 

Não geram substâncias (gases poluentes) que prejudicam a saúde, gerando 
uma melhor qualidade de vida com ar mais limpo. Também reduz a dependência da 
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sociedade aos combustíveis fósseis. Uma outra vantagem é utilizar de recursos 
naturais que não se esgotam, como resíduos do lixo, o vento e o calor. 

3.9 Energia Limpa no Brasil 

Segundo (RUY, 2018) o Brasil é destaque quando o assunto é energia de 
fontes renováveis, possui uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. É o 
terceiro maior produtor de energia hidrelétrica em relação ao mundo, ficando atrás 
apenas da China e Estados Unidos. Cerca de 80% de toda energia gerada no país 
foi por meio das fontes renováveis, sendo a maior parte através da fonte hídrica. 

Figura 10 – Percentual de fontes renováveis 

  

Matriz Eletrica Brasileira. Fonte: EPE (Empresa de Pesquisa Energética) (2018). 
 

3.10 Energia Limpa no Mundo 

A utilização de combustíveis fósseis ainda é o mais predominante na matriz 
mundial. O carvão mineral está em primeiro lugar, porém a energia Solar e eólica 
vem ganhando cada vez mais força o que é um ponto positivo para a população e 
meio ambiente.  

3.11 Por que utilizar os meios de transporte sustentáveis? 

A situação da poluição gerada através dos automóveis tem ficado cada vez 
mais preocupante. A quantidade de CO2 emitida pelos veículos é extremamente 
prejudicial, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. A população 
deve se conscientizar em relação aos riscos que esse problema pode trazer e 
procurar buscar maneiras alternativas no trânsito, um bom exemplo é a bicicleta. 

A bicicleta como meio de transporte sustentável está sendo cada vez mais 
incentivado nas pequenas e grandes cidades devidos a seus inúmeros benefícios. O 
maior deles é a questão de não causar danos ao meio ambiente, mas não podemos 
esquecer também que traz benefícios para a saúde e bem-estar das pessoas, pois 
consiste em uma forma de exercício físico.  
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A questão decisiva é: Será que nós, os seres humanos, somos capazes de, 
coletivamente, perceber a magnitude do problema e conclamar ao mundo, a 
resistência e a vontade para fazer o que deve ser feito? 

4. CONCLUSÃO 

Este artigo teve como proposta estimular novas ideías e tendências voltadas 
para o desenvolvimento e pesquisa de novas tecnologias. Isso com o encontro do 
uso racional de consumo e com o viés de aproveitamento de recursos mais 
sustentáveis. Assim o conceito de energia limpa, seja por meio de um dínamo em 
uma bicicleta, ou um placa solar instalada numa residência, ou até mesmo nos 
moderníssimos carros híbridos que utilizam combustíveis fósseis e energia elétrica, 
traçam um novo caminho para o que denomina-se inovação e futuro para uma nova 
geração no ramo da engenharia. 

A energia está no centro do desafio da sustentabilidade em todas as suas 
dimensões: social, econômica e ambiental. Cabe a geração detentora de 
conhecimento e que se encontra nos diversos ramos da sociedade, atuar na tarefa 
de mapear um novo caminho. Em grande parte, já existem as ferramentas, as ideias 
e o conhecimento necessários para completar esta transição, mas muito mais será 
necessário. 

Agora, e nas décadas à frente, nenhum objetivo político é mais urgente do 
que encontrar meios para produzir e usar energia que limite a degradação 
ambiental, preserve a integridade dos sistemas naturais subjacentes e apoie, em 
vez de desestabilizar, o progresso em direção a um mundo mais estável, pacífico, 
justo e humano. 
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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo caracterizar uma amostra tratada termo 
quimicamente por cementação sólida utilizando pó de osso e pó de chifre como 
materiais carbonizantes. Este processo é muito comum em oficinas e empresas de 
pequeno porte, as quais muitas vezes não tem controle sobre o processo de 
fabricação e repetem um procedimento sem conhecer efetivamente o material que 
estão produzindo. O processo de cementação foi realizado em um aço SAE 1045, 
aquecido em uma forja a carvão juntamente com os materiais orgânicos de origem 
animal e mantido a aproximadamente 930°C por duas horas. Em seguida, o material 
foi resfriado em óleo (50% hidráulico e 50% de motor) para a realização da têmpera. 
Por fim, o material foi revenido em uma temperatura de 200°C por duas horas para 
alívio das tensões internas. O material foi caracterizado por ensaio de dureza Rockwell 
C e comparado com a dureza de aços com a mesma composição, produzidos sob 
condições controladas e utilizando pó de carvão vegetal, que atualmente é o meio 
carbonizante mais comum para este processo. Com os resultados obtidos foi possível 
concluir que o aço cementado com pó de osso e de chifre apresentou um significativo 
aumento de dureza, 177% de dureza à mais que a amostra não tratada. 
Palavras-chave: Tratamento Térmico; Cementação; Aço. 

 
 

ABSTRACT 
 
This work aims to characterize a thermochemically treated sample by solid 
cementation using bone powder and horn powder as carbonizing materials. This 
process is very common in workshops and small businesses, which often have no 
control over the manufacturing process and repeat a procedure without knowing the 
material they are producing. The carburizing process was performed on a SAE 1045 
steel, heated in a carbon forge along with organic materials of animal origin and 
maintained at approximately 930°C for two hours. The material was then cooled in oil 
(50% hydraulic and 50% motor) for tempering. Finally, the material was quenched at a 
temperature of 200°C for two hours to relieve the internal stresses. The material was 
characterized by a Rockwell C hardness test and compared to the hardness of steels 
of the same composition, produced under controlled conditions and using charcoal 
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dust, which is currently the most common carbonizing medium for this process. With 
the obtained results it was possible to conclude that the bone and hardened carburized 
steel presented a significant hardness increase, 177% more hardness than the 
untreated sample. 
Key-words: Heat treatment; Cementation; Steel. 

 
1. INTRODUÇÃO 

Um tratamento termoquímico pode ser realizado aos aços com o intuito de 
aumentar sua dureza superficial e resistência ao desgaste o que ampliará o campo de 
aplicação dos aços, são processos que visam à adição, por difusão, de elementos 
químicos (carbono, nitrogênio e boro, entre outros) na superfície do aço. A difusão 
desses elementos é feita com o aquecimento do aço entre 300°C e 1200ºC, o 
tratamento é denominado termoquímico (MEI, 2006). 

O propósito que se pretende alcançar, é o aumento da dureza superficial, ao 
mesmo tempo em que o núcleo do material se mantém dúctil e tenaz, logo possa se 
destinar com outros efeitos, como o de aumentar a resistência à fadiga, à corrosão, à 
oxidação em altas temperaturas etc. Os processos termoquímicos mais utilizados são: 
cementação, nitretação, carbonitretação, esses fatores como o potencial do meio e 
capacidade da peça de absorver um determinado elemento químico, estão 
relacionados com a solubilidade e a difusão do elemento químico no aço (DOSSET, 
BOYER, 2006). 

Tratamento térmico é o processo que envolve o aquecimento e resfriamento, 
em estados controlados de ligas metálicas, ferrosas e não ferrosas, no qual o objetivo 
maior é modificar e melhorar as suas propriedades. O pré-requisito para endurecer 
um aço é que haja carbono suficiente para se conseguir o endurecimento. Havendo 
carbono suficiente na peça pode-se temperá-la para obter endurecimento superficial. 
Entretanto, para que haja penetração de dureza no interior da peça é necessária certa 
quantidade de elementos de liga, que são introduzidos no aço com a finalidade de 
aumentar a sua temperabilidade (profundidade de penetração de dureza por 
têmpera.). De esse modo obter-se uma variedade de propriedades que permitem que 
as ligas sejam adequadas e diferentes aplicações, e ainda contribuindo para um efeito 
muito importante, reduzir os gastos financeiros (DAVIS, 2002). 

As propriedades mecânicas dos aços são dependentes de sua microestrutura 
e um bom entendimento das etapas de formação dos microconstituintes durante e 
após tratamentos térmicos permite selecionar com maior conhecimento e propriedade, 
materiais e tratamentos térmicos para se obter os níveis de resistência mecânica 
desejados. Uma diferença fundamental quando se comparam processos de difusão, 
como a cementação e a nitretação é que a primeira ocorre no campo austenítico onde 
a solubilidade dos intersticiais é superior. A nitretação é realizada no campo ferrítico, 
que possui uma baixa solubilidade para elementos de liga intersticiais como, por 
exemplo, o nitrogênio (VENDRAMIM, 2004). 

A utilização do tratamento térmico de têmpera e revenimento permite obter 
elevada dureza e aumentar a resistência à fadiga e ao desgaste de engrenagens, 
virabrequim, comandos de válvula, molas, e outras partes móveis, existentes no 
interior de motores e sistemas de transmissão de veículos automotores. Outro aspecto 
importante em um tratamento termoquímico é a solubilidade do elemento químico no 
aço. Solubilidade do nitrogênio no ferro, é pelo menos, de duas a cinco vezes maior 
que a do carbono nas temperaturas de 20°C e 590ºC, respectivamente (SHEN, OH, 
LEE, 2006). 
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A norma publicada para avaliar o desempenho mecânico de dureza de aços, é 
a ABNT (Associação brasileira de normas técnicas) NBR NM ISO 6508-1, que visa 
abordar parâmetros para a realização dos ensaios de dureza Rockell. 

Neste trabalho é investigado a eficácia do tratamento de cementação sólida 
com a utilização de substâncias carbonizantes de origem animal. Neste trabalho foi 
analisado a dureza do aço 1045 após receber o tratamento de cementação sólida 
utilizando carbonizantes de origem animal (pó de chifre e o pó de osso), e comparado 
com o tratamento termoquímico de cementação convencional. 

Para a obtenção do resultado desejado, são necessários alguns procedimentos 
específicos como a realização de uma revisão de literatura inerente ao assunto 
abordado, sobre os métodos de tratamentos termoquímicos, a realização do processo 
de cementação sólida a partir de carbonizantes de origens animal e também a 
avaliação da resistência ao desgaste e as propriedades mecânicas das amostras 
obtidas por meio de ensaios de durezas. 

 
2. METODOLOGIA 

2.1 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS 

O método utilizado para o tratamento termoquímico do corpo de prova foi o de 
cementação sólida, selecionada uma barra de aço com médio teor de carbono, SAE 
1045, os corpos de prova foram cortados, os quais foram usados na forma original 
(1045-1), e na forma cementada com carbonizantes orgânicos (1045-2). 

Para realizar o tratamento termoquímico foi utilizado uma forja alimentada por 
carvão vegetal, a qual com auxílio de um secador de cabelo pode alcançar altas 
temperaturas, como mostra a Figura 1. 

 
 
Figura 1 – Forja utilizada no processo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

O corpo de prova 1045-2 foi adicionado a uma caixa de aço inox juntamente 
com as misturas orgânicas de pó de chifre e pó de osso em uma mufla aquecida acima 
da zona crítica do aço a aproximadamente (930ºC), não foi possível coletar a 
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temperatura em questão devido a faixa de operação do pirômetro. 
 
 
Figura 2 –Processo de cementação sólida no corpo de prova 1045-2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

A amostra ficou mantida na forja numa temperatura na faixa dos 910 °C por 
aproximadamente duas horas e resfriada bruscamente em uma mistura de 1:1 de óleo 
hidráulico 68 e óleo 15W-40. 

 
 
Figura 3 - Processo de resfriamento brusco no corpo de prova 1045-2. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Após o processo de resfriamento o corpo de prova em questão foi levado ao 
um forno numa temperatura abaixo da zona crítica para receber um processo de 
revenimento para alívio de tensões internas. Este processo teve uma duração de duas 
horas em um forno à temperatura de aproximadamente 200ºC. 
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2.2 CARACTERIZACÃO DAS AMOSTRAS 

As duas amostras de aço, 1045-1, 1045-2, passaram pelo teste de dureza 
Rockwell. O aparelho utilizado para realizar os ensaios de dureza foi um durômetro 
da marca Starrett modelo n°.3814. 

 

 
Figura 4 – Medidor de dureza Rockwell. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Uma vez determinada a escala de dureza a ser utilizada, o próximo passo é 
prender o penetrador correspondente ao dispositivo de fixação, neste caso foi utilizado 
o penetrador em forma de cônico com um cone em diamante com 120° de conicidade. 

O próximo passo é selecionar a carga do ensaio propriamente dita, a qual foi 
de 150 kgf, posicionar o corpo de prova e aplicar a pré-carga para que haja um contato 
firme entre o penetrador e o corpo de prova. 

Na pré-carga o ponteiro é ajustado no ponto zero, após isso a carga do ensaio 
é aplicada até o ponteiro parar, para que seja eliminado a possibilidade de erros no 
ensaio é preferível que se realize quatro medições em cada corpo de prova. É 
sugerível que não realize o ensaio próximo de um local aonde já foi realizado, para 
que não gere encruamento, porque o ponto do primeiro ensaio sofreu uma 
deformação plástica. 

No final do ensaio a carga principal é retirada fazendo com que o ponteiro pare 
no ponto em que vai ser feita a leitura na escala tipo C para saber o valor da dureza 
do corpo de prova. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

Foram realizados vários ensaios de dureza nas amostras com e sem o 
tratamento térmico. Os resultados encontrados dos testes encontram-se descrito 
neste capítulo. 
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3.1 TESTES REALIZADOS NA AMOSTRA SEM CEMENTAÇÃO 

Na Tabela 1, é ilustrado todos os resultados encontrados nas duas baterias de 
testes realizados na amostra 1045-1 de aço sem o tratamento termoquímico. 

 
 
Tabela 1 – Resultados dos testes na amostra 1045-1 sem cementação. 

  

Dureza de Rockwell 

Testes 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

Dureza 20 18 28 20 9 19 21 22 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Com a realização dos testes pode ser verificado que o material tem valores 
diferentes de dureza dependendo do ponto de aplicação da carga do penetrador, ou 
seja, não há uma conformidade das microestruturas da peça, pois em alguns pontos 
esse valor é maior e em outros menores. 

 
3.2 TESTE REALIZADO NA AMOSTRA COM CEMENTAÇÃO 

Na Tabela 2 é ilustrado todos os resultados encontrados nas duas baterias de 
testes realizados na amostra 1045-2 de aço com o tratamento termoquímico. 

 
 
Tabela 2 – Resultado dos testes realizados na amostra com cementação. 

 

Dureza de Rockwell 

Teste 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

Dureza (HRC) 57,5 59 54,5 55 57 51 50,5 50 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
3.3 ANÁLISE DA AMOSTRA SEM CEMENTAÇÃO 

Nos primeiros testes realizados é possível verificar a faixa de dureza de 
Rockwell da amostra 1045-1 sem tratamento, a faixa de dureza da peça teve uma 
variação de 9 HRC, até um valor próximo a 28 HRC. 

Para uma melhor análise dos resultados, optou-se por encontrar o desvio 
padrão em relação a todos os testes realizados com a amostra, e ter condições de 
verificar a dureza da peça. 

Após a realização da média, desvio médio e variância, foi possível encontrar o 
desvio padrão dos valores encontrado na primeira amostra, cálculos descritos no 
material em anexo. 

Estes valores referem-se ao desvio relacionado a cada um dos dados obtidos 
e nos traz uma relação entre qual valor está realmente sendo elevado ou subtraído da 
média encontrada entre os valores. 

Na Tabela 3 é ilustrado os valores de média, variância e desvio padrão dos 
valores encontrados nos dados obtidos nos testes da amostra. 
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Tabela 3 – Desvio padrão dos resultados da amostra 1045-1. 

 

Média (HRC) Desvio médio Variância Desvio padrão 

    

19,625 3,21875 24,234375 4,92284 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

A amostra de aço sem a utilização do tratamento térmico tem uma variação de 
25% em torno da média encontrada nos testes realizados, ou seja, o valor de dureza 
Rockwell para a peça varia em valores que vão de 14,705 HRC à 24,547 HRC. 

 
3.4 ANÁLISE DA AMOSTRA COM CEMENTAÇÃO 

Na realização dos testes com a amostra 1045-2 tratada, verificou-se que os 
valores de HRC tiveram um aumento significativo, próximos a 60 HRC, e uma faixa 
de variação entre 50 e 59 HRC. 

Para um melhor tratamento dos dados obtidos foi utilizado, também neste caso, 
o cálculo do desvio padrão, procurando obter uma melhor compreensão dos 
resultados, observando de forma mais clara a variação da dureza de Rockwell na 
amostra analisada. 

Com os resultados encontrados nas análises feitas na amostra com o 
tratamento térmico, chegou-se a um desvio padrão como ilustra a Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Desvio padrão dos resultados da amostra 1045-2. 

 

Média (HRC) Desvio médio Variância Desvio padrão 

    

54,3125 2,859375 10,49609 3,23976 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

A amostra 1045-2 de aço com a utilização do tratamento térmico teve uma 
variação de 5,98% em torno da média encontrada nos testes realizados, ou seja, o 
valor de dureza Rockwell para a peça varia em valores que vão de 51,0727 HRC à 
57,5522. HRC. 

 
3.5 COMPARATIVO DA DUREZA DE ROCKWELL NAS AMOSTRAS 

Para uma melhor visualização da relação entre os dados obtidos entre a 
amostra sem o devido tratamento térmico, e a amostra tratada termicamente, é 
ilustrado no gráfico a seguir, figura 5, as variações de dureza de Rockwell em cada 
um dos testes realizados nas amostras de aço. 
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Figura 5 – Relação da dureza de Rockwell entre as amostras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Pode ser observado nos dados obtidos na realização dos testes com as 
amostras, que as amostras tratadas termicamente obtiveram resultados de dureza 
superiores quando comparado com as que não foram tratadas. 

Levando em consideração os cálculos de desvio padrão realizados, as 
amostras sem tratamento obtiveram uma dureza menor com um valor médio de 
19,625 HRC e uma variação em torno da média de 25%, ou seja, valores que vão de 
14,705 HRC à 24,547 HRC. 

Já a amostra tratada termicamente obtive uma média de 54,3125 HRC e um 
desvio padrão menor de apenas 5,98%, com variações de 51,0727 HRC à 57,5522. 
HRC. 

Observa-se que a peça tratada termicamente, levando em consideração o valor 
médio de dureza, teve um aumento de 177 % em relação a peça sem o tratamento 
térmico, outra observação foi na melhor distribuição dos átomos de carbono em sua 
microestrutura superficial, isto pode ser afirmado pois as variações de dureza na peça 
foram mais proporcionais em relação a peça sem o devido tratamento térmico. Na 
peça sem o tratamento térmico o desvio padrão em relação a cada medição feita foi 
de 25 %, na peça tratada termicamente o desvio padrão relacionado as variações na 
medição diminuem para apenas 5,98 %. A utilização dos carbonizantes vegetais bem 
como o processo de revenimento, foram de suma importância na obtenção de uma 
peça de melhor qualidade. 

Os resultados do ensaio de dureza foram muito satisfatórios, mostrando que o 
tratamento realmente exerceu sua função. O valor médio de dureza da amostra 1045- 
1 de 19,625 HRC e o valor médio da amostra 1045-2 de 54,3125 HRC, mostram uma 
significativa melhora na dureza da peça. 

Como visto na literatura, o tratamento térmico de cementação utilizando pó 
diamantina e carvão vegetal, e comparando-os com os dados obtidos pelo autor na 
cementação sólida com carbonizantes de origem animal descritos neste artigo, são 
ilustrados na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Comparação das durezas na escala Rockwell C com a literatura. 

 

Corpos de provas Dureza obtida através do ensaio Rockwell (HRC) 

Amostra 1045-1 Autor 19,625 

Amostra 1045-2 Autor 54,3125 

Literatura Carvão 
Literatura Diamantina 

48,65 
51,77 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

A utilização de carbonizantes de origem animal se mostrou eficaz para a 
utilização em aços, os valores obtidos pelo processo de cementação obtiveram 
valores iguais e superiores aos encontrados na literatura, os quais utilizam outros 
materiais como fonte da inserção de carbono em uma peça. 

 
4. CONCLUSÃO 

Confirma-se que a amostra, 1045-2, apresenta elevada dureza e uma estrutura 
martensítica resultante do tratamento térmico de têmpera comparado a amostra 1045- 
1. Com a confirmação dos resultados, é possível afirmar que o tratamento feito a partir 
de pó de chifre e pó de osso é eficiente, barato e viável para aplicações onde há 
necessidade de alta resistência à abrasão superficial juntamente com alta tenacidade 
da peça, graças ao núcleo dúctil. 

Após a análise dos dados obtidos através dos ensaios de dureza, podemos 
concluir que o tratamento realizado teve um bom resultado comparado com um 
tratamento convencional, sendo que o tratamento realizado foi um processo de baixo 
custo benefício, processo muito utilizado por oficinas e empresas de pequeno porte. 
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RESUMO 
 
O correto dimensionamento de componentes mecânicos e estruturais está 
diretamente relacionado ao conhecimento e entendimento dos engenheiros acerca 
de mecânica dos sólidos e elementos de máquinas, são de suma importância na 
fase de projeto, pois, é nesta fase que se levam em consideração a segurança, o 
custo e facilidade de fabricação destas peças. O estudo das tensões e deformações 
em que os materiais estão submetidos propicia ao projetista determinar um 
componente com maior precisão, segurança e menor custo, atingindo assim os 
objetivos de determinado projeto. Através de testes e aplicação prática dos 
conhecimentos obtidos em sala de aula é mais fácil ao estudante fixar e 
compreender a teoria apresentada pelos professores. Este trabalho descreve a 
construção e testes em uma bancada didática, mostrando alguns resultados obtidos 
experimentalmente e comparando-os com cálculos analíticos e por software. 
Palavras-chave: Dimensionamento; Elementos de Máquinas; Mecânica dos Sólidos; 
Estruturas. 
 
 

ABSTRACT 
 
The correct sizing of mechanical and structural components is directly related to the 
knowledge and understanding of engineers about the mechanics of solids and 
machinery elements, are of paramount importance in the design phase, since it is at 
this stage that safety, cost and ease of manufacture of these parts. The study of the 
tensions and deformations in which the materials are submitted allows the designer 
to determine a component with greater precision, safety and lower cost, thus 
achieving the objectives of a given project. Through tests and practical application of 
the knowledge obtained in the classroom it is easier for the student to fix and 
understand the theory presented by the teachers. This work describes the 
construction and tests in a didactic workbench, showing some results obtained 
experimentally and comparing them with analytical and software calculations. 
Key-words: Sizing; Machine elements; Solid Mechanics; Structures. 
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1. INTRODUÇÃO 

 As vigas são uns dos elementos estruturais mais comuns encontrados em 
aplicações da engenharia civil, mecânica, naval e aeroespacial (RILEY, 1993; 
BELÉNDEZ et al., 2003). 
 No entanto, os tópicos envolvidos no estudo da teoria de vigas nos cursos de 
graduação tratam-se, na sua grande maioria, na análise e no desenvolvimento de 
equações analíticas para o cálculo da resistência a flexão e deflexão (HIBBELER, 
2003; BEER, 2015). 
 Portanto, a compreensão e o entendimento dos alunos, quando cursam as 
disciplinas de mecânica dos sólidos, resistência dos materiais e análise estrutural, 
são dificultados pelo alto nível de abstração requerido para o entendimento do 
comportamento deste tipo de estrutura (CARBONARI et al., 2016; PRAVIA e 
ORLANDO 2001). 
 Com o objetivo de melhorar o entendimento dos alunos, em relação ao 
comportamento estrutural de vigas, vários autores, tais como Carbonari et al. 
(2016), Beléndez et al. (2003), Marques (2011), Ghuku e Saha (2015), têm 
desenvolvido bancadas didáticas, em modelos reduzidos, para a medida de 
quantidades físicas de interesse que permitem realizar a comparação com os 
resultados obtidos analiticamente ou numericamente, via elementos finitos.  
 Assim, a possibilidade de realizar a comparação de resultados obtidos 
analiticamente ou numericamente, utilizando os conceitos de mecânica dos sólidos 
e resistência dos materiais, auxilia no aprendizado do aluno uma vez que permite 
apresentar as bases teóricas do problema de vigas, e comprová-las por meio de 
medidas experimentais na bancada didática (CARBONARI et al., 2016). 
 Neste contexto, com objetivo de dar continuidade a esta linha de pesquisa, 
pretende-se neste trabalho mostrar os principais aspectos teóricos relacionados à 
teoria de vigas que irão permitir projetar e confeccionar uma bancada didática, em 
modelo reduzido, de uma viga para comparação experimental. 
 
2. METODOLOGIA 

 Para o início do trabalho de construção da bancada foi modelado um protótipo 
em CAD (Desenho Assistido por Computador) que é apresentado na figura 1, após 
este passo, a bancada foi construída em metal, já definidos os perfis de teste foi 
possível iniciar os testes experimentais utilizando os equipamentos do laboratório 
de metrologia (paquímetro, escala de precisão, balança, peso padrão, relógio 
comparador) para obter os resultados. Com os dados dos perfis de teste e das 
cargas também foram calculados de forma analítica a deflexão teórica utilizando as 
equações 3, 4 e 5, e após, calculados para comparação utilizando o software de 
análise estrutural Ftool. 
  A proposta foi a da construção de uma bancada em um modelo que fosse 
possível realizar os testes para determinar a deflexão de vigas. Durante os 
primeiros testes, também foi verificado que nesta mesma bancada é possível 
determinar além da deflexão, determinar as reações de apoio e momento fletor 
máximo dos perfis de teste. 
 
2.1 CONSTRUÇÃO DA BANCADA 
 Para a construção da bancada foi modelado um protótipo em CAD utilizando 
uma licença acadêmica do software Autodesk Inventor Professional 2019, utilizando 
recursos do software foi projetada a bancada mostrada na figura 1 de modo que 
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fosse possível realizar múltiplos tipos de testes na mesma. 
 Depois de modelado, foi construída a bancada com base no projetado. O 
material utilizado foi o metalão, selecionado devido ao seu baixo custo e fácil 
obtenção.  
 
Figura 1 - Desenho CAD e Montagem da estrutura da Bancada 

 
Fonte: Dados do Autor. 

 
2.2 PERFIS DE TESTE 
 Antes do início dos testes foram definidos os métodos de teste a serem 
utilizados. Foram realizadas em três diferentes pontos de aplicação de carga, três 
diferentes cargas e aplicando dez repetições para cada carga em cada ponto de 
aplicação, totalizando noventa repetições por perfil de teste.  
 Os perfis foram selecionados a partir de três diferentes seções transversais e 
dois materiais diferentes. A tabela 1 a seguir apresenta as características dos perfis 
de teste utilizados nos ensaios. 
 
Tabela 1 - Dados dos Perfis de Teste 

 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 

Seção transversal    

Dimensões (mm) 
Diâmetro de 

3/8’’ polegadas 

16mmx16mm e 1,2 

mm de espessura  
12,7mmx12,7 mm  

Massa (Kg) 0,39778 0,35141 0,4918 

Material AISI 304 ASTM A-36 ASTM A-36 

Módulo de elasticidade 

(E) 
193 GPa 200 GPa 200 GPa 

Coeficiente de Poisson 

(v) 
0,27 0,32 0,32 

Momento de inércia 4,0405.10²mm4 2,6105.103mm4 2,1678.103mm4 

Fonte: Dados do Autor. 
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 Para certificar-se que o material do perfil de teste é de fato o mesmo informado 
pelo vendedor, foi utilizado suas dimensões mostradas na tabela 2 e calculado o 
peso especifico dos mesmos com base na equação 1. 

       (1) 

Tabela 2 - Dados dos materiais dos perfis de teste 

 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 

Massa (Kg) 0,39778 0,35141 0,4918 

Peso específico 

(Kg/m) 
0,540 0,558 1,26 

Comprimento (m) 0,706 0,647 0,324 

Peso teórico 0,39536 0,36102 0,40824 

Fonte: Dados do Autor. 

 
2.3 CÁLCULOS ANALÍTICOS POR SOFTWARE E EXPERIMENTAIS 
 Utilizando os modelos analíticos apresentados no item 3 deste trabalho foram 
calculadas a deflexão para cada carga e perfil de teste, obtendo assim dados para 
comparar com os dados obtidos experimentalmente e também comparar com dados 
no software de análise estrutural Ftool. 
 
2.4 TESTES EXPERIMENTAIS 
 Os testes experimentais foram realizados no laboratório de metrologia da 
faculdade de Telêmaco Borba (FATEB), utilizando equipamentos de precisão como 
balança, pesos padrão, relógio comparador e escala de precisão. A tabela 3 abaixo 
apresenta os dados referentes aos equipamentos utilizados nos testes 
experimentais. 
 
Tabela 3 - Equipamentos utilizados nos testes 

Equipamento Descrição 

Balança Capacidade máxima: 15kg; precisão: 0,1g e erro de 0,01g 

Relógio 

comparador 

(DIGIMESS) 

Capacidade: 0-10mm; precisão: 0,01mm, com base magnética 

Escala graduada 

(DIGIMESS) 

Comprimento 300mm; precisão: 0,5mm(até 100mm) e 

1mm(acima de 100mm) 

Bloco de massa 

Bloco 1: 1004,19g 

Bloco 2: 2005,51g 

Bloco 3: 5007,40g 

Fonte: Dados do Autor. 
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2.5 PROCEDIMENTO DE TESTE 
 Cada teste foi realizado na tentativa de se obter a maior precisão possível, 
definidas distâncias aleatórias para cada carga, os perfis de teste 1 e 2 foram 
colocados sobre a bancada com as duas extremidades livres, já o terceiro perfil de 
teste foi engastado em uma das extremidades. Cada perfil de teste foi testado 
separadamente na bancada. A figura 2 mostra a bancada montada com um dos 
perfis de teste e o relógio comparador. 
 
Figura 2 - Bancada durante a realização de um dos testes experimentais 

 
Fonte: Dados do Autor. 

 Com o perfil de teste instalado, posicionou-se o relógio comparador no ponto 
de aplicação da carga fixando-o com auxílio da base magnética, e o relógio foi 
ajustado para a posição zero. O bloco de massa foi pendurado ao perfil de teste 
utilizando um arame galvanizado de seção transversal de 1,6mm. A figura 3 mostra 
os blocos de massa utilizados no experimento. 
 
Figura 3 – Blocos de massa 

 
Fonte: Dados do Autor. 
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 Utilizando método estatístico para tratamento de dados da equação 2, foi 
calculada a média aritmética simples para cada carga em relação à respectiva 
distância, essa média tem o intuito de simplificar as comparações entre os três 
métodos de medição definidos (analítico, numérico e experimental). Devido às 
pequenas alterações em cada medição não foi desconsiderado nenhum dado para 
o cálculo das médias. 

 ̅  
∑         

 
 (2) 

 Os testes aplicados aos perfis de teste 2 e 3 respectivamente, procederam 
utilizando os mesmos métodos utilizados no perfil 1.  
 
2.6 POSICIONAMENTOS DOS PERFIS DE TESTE 
 Os perfis de teste foram dispostos na bancada de forma que foi possível medir 
as distâncias dos apoios em relação aos blocos de massa. O diagrama de corpo 
livre na figura 4 ilustra como foram montados os perfis de teste na bancada. 
 
Figura 4 - Diagramas de corpo livre dos perfis de teste 

 
Fonte: Dados do Autor. 

Cada uma das três condições fora montada na bancada e calculadas seguindo 
o apêndice C do livro de Resistência dos Materiais (Hibbeler, 2013). 
 

2.7 CÁLCULOS ANALÍTICOS 
 Os cálculos analíticos foram realizados utilizando as teorias apresentadas no 
capítulo 3 deste trabalho, mais especificamente foi utilizada a equação 40 e com os 
dados das tabelas 1, 2, 3 e 4 foram realizados os cálculos para obter as deflexões 
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para os perfis de teste utilizados no método experimental. 
 Realizando as integrações com as devidas condições de contorno e obtendo 
as constantes de integração, chegou se a três equações para a deflexão máxima 
para os dois tipos de engaste utilizados (viga bi apoiada e viga engastada), a 
equação 3 e 4 foram utilizadas para os perfis de teste 1 e 2 (bi apoiadas), e a 
equação 5 utilizada no perfil de teste 3 (engastado). 
 

     
    

    
 (3) 

     
    

    
(        ) (4) 

      
   

   
 (5) 

  
 Onde P (N) é a carga aplicada, L (mm) é a distância em relação à origem, E 
(GPa) o módulo de elasticidade e I (mm4) o momento de inércia do perfil. 
 
2.8 CÁLCULO POR SOFTWARE DE ANÁLISE ESTRUTURAL 
 A simulação por software foi realizada utilizando o Ftool, que possui licença 
livre (código aberto). Este software foi desenvolvido para análises estruturais, 
apresentando diversos resultados diferentes para análise. Apresenta interface 
simples e de fácil utilização. 
 Para melhor compreensão dos dados, as cargas (em quilogramas) foram 
convertidas para N (Newtons) conforme a tabela 4 apresenta. 
 
Tabela 4 - Conversão das massas de teste 

Kg (Quilogramas) N (Newtons) 

1,00419 9,8477 

2,00551 19,6673 

5,00740 49,1058 

Fonte: Dados do Autor. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 Seguindo o procedimento de teste apresentado no tópico 2.5, foram 
adquiridos, calculados e simulados todos os dados necessários, foram geradas 
tabelas e gráficos para melhor compreensão das informações. 
 
3.1 COMPARAÇÃO DOS DADOS 

Para comparar os dados obtidos, foram criados os gráficos 1, 2 e 3 para se 
verificar as diferenças entre os três métodos de teste utilizados. 
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Gráfico 1 - Comparação dos dados do perfil de teste 1 

 

Fonte: Dados do Autor. 

Com esta comparação do gráfico 1, observa-se que há uma proximidade entre 
os dados obtidos, com exceção de algumas variações com a carga 3 no teste 
experimental. 

 
Gráfico 2 - Comparação dos dados do perfil de teste 2 

 

Fonte: Dados do Autor. 
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No gráfico 2 mostram os dados para o perfil de teste 2, apresentando 
resultados satisfatórios no que convém à comparação entre os tipos de testes. Para 
a carga 3, apresenta pequena variação em relação aos resultados do perfil de teste 
1. 

 
Gráfico 3 - Comparações para o perfil de teste 3 

 

Fonte: Dados do Autor. 

O comparativo do perfil de teste 3 apresenta dados experimentais com grande 
defasagem em relação aos outros métodos, principalmente na distância de 300mm. 
Uma suposição para esta diferença, é uma condição de não linearidade geométrica 
do perfil de teste, além de possíveis erros de aquisição de dados. 
 
4. CONCLUSÃO 

 Observando os gráficos comparativos obtidos nos testes realizados conclui-se 
que, mesmo com alguns dados incertos, a bancada se mostra eficiente e apresenta 
características de que pode ser utilizada como meio complementar de ensino em 
disciplinas relacionadas à mecânica dos sólidos, com abordagem mais específica 
para a deflexão de vigas. Aplicando os conceitos apresentados em sala de aula e 
aliando-os com a prática na bancada, os alunos assimilam mais e com mais rapidez 
os conteúdos adquiridos nas disciplinas pertinentes à mecânica dos sólidos. Os 
dados com algumas incertezas foram mantidos no trabalho com objetivo de 
expressar que nem sempre as coisas saem como o planejado, na indústria ou em 
escritórios de projetos existem muitas variáveis que podem acarretar em resultados 
diferentes do esperado, sendo assim, o engenheiro deve aprender a lidar com estes 
obstáculos para solucioná-los, sendo a solução de problemas umas das principais 
atribuições de um engenheiro. 
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RESUMO 
 
O controle e atendimento a legislação dos gases que contribuem para o efeito estufa 
é uma necessidade eminente, além de que o uso de refrigerantes em sistemas de ar 
condicionado automotivo é um dos grandes responsáveis pela emissão de gases 
causadores do efeito estufa na atmosfera, por esse motivo última década vem sendo 
desenvolvido um tipo de fluido refrigerante para utilização em sistemas de ar 
condicionado automotivo que atende as legislações, este fluido é o R-1234yf que foi 
o escolhido por apresentar um potencial de aquecimento global de 1AR5 que é bem 
abaixo do estabelecido pela união europeia no protocolo de Kyoto. O objetivo deste 
estudo é analisar teoricamente o comportamento do R-1234yf pelo ciclo real de 
refrigeração de compressão por vapor onde o fluido apresenta duas fases, líquida e 
gasosa onde absorve e rejeita calor respectivamente. Notando que após o estudo do 
R-1234yf em um sistema convencional não foi satisfatório, propôs-se então a 
inserção de um trocador de calor interno adicional, com o intuito de reduzir a 
potência consumida pelo compressor, com o trocador de calor adicional o coeficiente 
de performance do sistema subiu entre 6,3 a 50% em relação ao ciclo sem trocador 
de calor. 
Palavras-chave: Ar condicionado automotivo; Fluido refrigerante; Efeito estufa. 
 
 
ABSTRACT 
 
Control and compliance with greenhouse gas legislation is an imminent necessity, 
and the use of refrigerants in automotive air conditioning systems is largely 
responsible for the emission of greenhouse gases into the atmosphere. reason over 
the last decade a type of refrigerant has been developed for use in automotive air 
conditioning systems that meets the laws, this fluid is the r-1234yf which was chosen 
because it has a global warming potential of 1ar5 which is well below the established 
by the European Union in the Kyoto Protocol. The aim of this study is to theoretically 
analyze the behavior of R-1234yf by the actual vapor compression refrigeration cycle 
where the fluid has two phases, liquid and gas where it absorbs and rejects heat 
respectively. Noting that after the study of R-1234yf in a conventional system was not 
satisfactory, it was proposed to insert an additional internal heat exchanger, in order 
to reduce the power consumed by the compressor, with the additional heat 
exchanger the coefficient system performance increased by 6.3 to 50% over the 
cycle without heat exchanger. 
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Key-words: Air conditioning; Refrigerant fluid; Greenhouse effect. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Para satisfazer suas necessidades de conforto o ser humano consome 
grandes quantidades de energia, dentro do setor automotivo, depois da energia 
consumida pela mobilidade em si, o ar condicionado é o maior consumidor (DOS 
SANTOS, 2005). 

O sistema de climatização para aplicações automotivas possui características 
particulares, diferentes de outros sistemas de climatização. Na aplicação automotiva, 
a variação das condições é bastante significativa, como por exemplo, a carga solar 
que é imposta, a velocidade do veículo, umidade do ar, as temperaturas interna e 
externa, a variação do número e das posições dos ocupantes do veículo, diferentes 
rotações e carga do motor, etc. Portanto, o sistema deve ser projetado para 
funcionar sob todas estas condições com o menor consumo de energia possível. 

Grande parte do consumo de energia está diretamente ligado ao tipo de 
refrigerante utilizado no sistema de climatização, o refrigerante é o responsável por 
realizar as trocas térmicas entre os ambientes externo e interno do veículo. 

A primeira geração de refrigerantes incluía substâncias como dióxido de 
carbono (CO2), a segunda geração teve início com o desenvolvimento de 
refrigerantes sintéticos, clorofluorocarbonos (CFCs) e hidroclorofluorcarbonos 
(HCFCs). 

O Protocolo de Montreal estabelecido em 1987 teve o intuito de estabelecer 
metas para a eliminação completa dos CFCs, iniciou-se então um processo de 
eliminação gradual dos refrigerantes associados a esta categoria (UNEP, 2014). 
Após o Protocolo de Montreal todos os veículos que utilizavam o CFC R-12 
passaram a usar o HCFC R-134ª. 

Em 1997 foi estabelecido o Protocolo de Kyoto, que teve o objetivo de 
promover uma redução da emissão de gases que contribuíssem para o efeito estufa, 
entre estes gases está o HFC R-134a, começou então uma busca por refrigerantes 
alternativos que possuíssem índices de ODP (Potencial de Degradação de Ozônio) e 
de GWP (Potencial de Aquecimento Global) extremamente baixos. Dentre os 
diversos gases com potencial para ser substituto do R-134a, o que melhor se 
encaixa na categoria é o R-1234yf que tem um GWP de 1 que é bem abaixo dos 150 
decretados pela UNIÃO EUROPEIA e um ODP equivalente a 0. 

Vendo os estudos do mundo todo se voltarem para o estudo do R-1234yf, o 
objetivo deste artigo é Comparar a capacidade máxima de refrigeração entre os 
fluidos R-134a e R-1234yf, a potência consumida pelo compressor, e o coeficiente 
de performance (COP), analisar a influência da rotação do compressor e da 
temperatura de entrada do ar no evaporador, Investigar as propriedades do fluido R-
1234yf e analisar seu comportamento no ciclo, Propor melhorias para o ciclo com a 
finalidade de aumentar a eficiência do sistema. 
 
2. METODOLOGIA 

O artigo refere-se a uma pesquisa de natureza aplicada quantitativa onde os 
dados obtidos de tabelas e cálculos foram dispostos em gráficos para o melhor 
entendimento e também de forma comparativa.  

Os dados utilizados para a elaboração dos cálculos comparativos entre os 
refrigerantes R-134a e R-1234yf foram adquiridos em (DOS SANTOS 2005). Em seu 
trabalho, dos Santos (2005), utilizou um carro popular compacto da época em um 
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túnel de vento típico para testes climáticos, onde foram impostas condições 
controladas como temperatura ambiente, umidade relativa do ar, carga solar e três 
velocidades diferentes do ar. A partir deste teste o autor pôde coletar os seguintes 
dados que estão dispostos nas Tabela 1. 

Tabela 1 – Valores reais medidos no ensaio em túnel de vento 

  50km/h 100km/h M.Lenta 

Temperatura interna da cabina [ºC] 27,8 23,9 34,3 

Vazão volumétrica de ar do evaporador [m³/s] 0,120 0,120 0,120 

Temperatura do ar externo [ºC] 43 43 43 

Temperatura do ar na entrada do 
condensador 

[ºC] 44 44 64 

Umidade relativa do ar externo % 40 40 40 

Temperatura na saída do evaporador [ºC] 5,17 2,36 17,8 

Temperatura na entrada do compressor [ºC] 7,3 3,8 21,5 

Temperatura na entrada da válvula de 
expansão 

[ºC] 59,4 56,8 76,8 

Pressão de evaporação [kPa] 317,9 287,9 496,3 

Pressão de condensação [kPa] 2208 2194 2817 

Temperatura de descarga do 
compressor 

[ºC] 95,0 104,0 96,9 

Rotação do compressor 
[min-
1] 

2036 3204 883 

Capacidade volumétrica do compressor [m³] 1,5E-04 1,5E-04 1,5E-04 

Eficiência isentrópica - 69,6% 59,7% 83,7% 

Vazão de refrigerante R-134a [kg/s] 0,045 0,053 0,035 

Fonte: Adaptado de DOS SANTOS (2005) 

Dos Santos, (2005), também obteve alguns resultados a partir de uma análise 
termodinâmica dos valores obtidos a partir do teste em túnel de vento. Os resultados 
obtidos por ele serão descritos na Tabela 2. 
 

Tabela 2 - Resultados da análise termodinâmica do sistema medido em túnel de 
vento 

  50km/h 100km/h M. Lenta 
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Trabalho de compressão real [kW] 2,65 3,76 1,79 

Coeficiente de performance - 1,99 1,66 2,20 

Entrada de calor no evaporador [kW] 5,3 6,2 3,3 

Rejeito de calor no condensador [kW] 7,9 10,0 4,8 

Fonte: Adaptado de DOS SANTOS (2005) 

 
Os dados obtidos por dos Santos, (2005) serão apresentados na forma de 

gráficos a cada etapa do redimensionamento do sistema. 
Para a realização dos cálculos iniciais utilizando o refrigerante R-1234yf, foram 
utilizados os mesmos dados obtidos na Tabela 1, referentes as pressões e 
temperaturas do fluido em cada ponto, utilizou-se também a mesma vazão mássica 
do R-134a. Estes cálculos iniciais tem o único objetivo de observar o comportamento 
do ciclo utilizando os mesmos parâmetros coletados por Dos Santos (2005) em seu 
experimento. No decorrer desta análise alguns componentes do ciclo de refrigeração 
serão redimensionados de modo que atendam as características impostas pelo 
fluido R-1234yf. 

 
 

3. RESULTADOS DA ANÁLISE TERMODINÂMICA E MODIFICAÇÃO NO 
SISTEMA PARA O REFRIGERANTE R-1234yf 

Conhecendo-se as temperaturas do refrigerante na sucção e descarga do 
compressor e na entrada da válvula de expansão é possível determinar as entalpias, 
h1, h2, h3 e h4, correspondentes aos pontos 1,2,3 e 4 da Figura 3 respectivamente. 

Os dados para os cálculos das entalpias foram consultados no catálogo 
técnico da DuPontTM que produz o refrigerante R-1234yf com o nome comercial de 
OpteonTMyf. 

Para uma melhor interpretação dos dados obtidos, foram dispostos três 
gráficos, que correspondem as Figuras 1;2 e 3, que comparam os resultados obtidos 
nos cálculos do R-1234yf, com os valores tomados como referência do refrigerante 
R134a. 
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Figura 1 - Valores comparativos para velocidade de 50 km/h 

 
Fonte: Autor (2019) 

Figura 2 - Valores comparativos para velocidade de 100 km/h 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Figura 3 – Valores comparativos para velocidade de 0 km/h (rotação de marcha 
lenta) 

 
Fonte: Autor (2019) 
 

Nota-se uma redução expressiva do coeficiente de performance com a 
utilização do R-1234yf para os três regimes de rotação, isso acontece porque a 
potência líquida consumida (Trabalho de compressão real) pelo sistema é bem maior 
com a sua utilização e sua capacidade de refrigeração deixa um pouco a desejar, ou 
seja, o fluido está retirando pouco calor do ambiente. 

Isso mostra que devem ocorrer algumas modificações no sistema, a primeira 
proposta é um ajuste na vazão mássica do fluido. 

Também se nota que o comportamento do ciclo é bem melhor com o veículo 
a uma velocidade de 50 km/h, quando o compressor se encontra a uma rotação de 
2.036 rpm. 

Notando isso se fez necessário verificar e ajustar a vazão mássica requerida 
pelo sistema. Uma maneira bem simples e prática de descobrir um valor aproximado 
da vazão mássica necessária para o refrigerante R-1234yf é utilizando o calor de 
entrada no evaporador para o R-134a fornecido na Tabela 2, e utilizando as 

entalpias    e    para o refrigerante R1234yf. A Tabela 3, mostra de forma 
comparativa o aumento da vazão mássica que deverá ocorrer para a utilização no 
novo refrigerante. 

 

Tabela 3 - Comparativo de vazão mássica. 

  50km/h 100km/h M. Lenta 

  R-134a R-1234yf R-134a R-1234yf R-134a R-1234yf 

Vazão de 
Refrigerante 

[kg/s] 0,045 0,063 0,053 0,072 0,035 0,053 

Fonte: Autor (2019) 
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O aumento da vazão mássica está diretamente ligado ao volume de 
refrigerante deslocado pelo compressor, então este componente deverá ser 
redimensionado de modo a atender a demanda do fluido. O redimensionamento do 
compressor se dará pela Equação 1 abaixo. 
 

 ̇      
 

  
         (1) 

 
Onde: 

    = Capacidade volumétrica do compressor 
  = Rotação do compressor 
     = Massa específica de sucção 

   = Eficiência volumétrica do compressor 
A eficiência volumétrica    pode ser obtida através da Figura 4 que que é 

fornecida pelo fabricante do compressor, pois se trata de uma curva característica do 
equipamento. Analisando o gráfico da Figura 4, nota-se que para cada razão de 
compressão e rotação a eficiência compressor se comporta de uma maneira 
diferente, sendo assim necessário a checagem destes dados de modo que o 
compressor possa fornecer as vazões mássicas requeridas para todos os regimes 
de rotação. 
 

Figura 4 - Curva característica do compressor. 

 
Fonte: Adaptado de (DOS SANTOS 2005) 

As curvas da Figura 4 relacionam a rotação do compressor com a razão de 
compressão, esta razão de compressão    ) pode ser obtida pela Equação 2 e as 
rotações do compressor pela tabela 2. 
 

   
  

  
 

(2) 

Onde    e    são respectivamente, pressão de descarga e pressão de 
sucção.  

Estas pressões podem ser calculadas utilizando novamente o catálogo 
técnico da DuPontTM, onde estas pressões correspondem as entalpias de entrada e 
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de saída do compressor, a massa específica de sucção (      também pode ser 

encontrada neste catálogo. 
A Tabela 4 mostra os resultados para o dimensionamento do compressor 

para a utilização do R-1234yf. Sendo que o resultado que se deseja obter é a 
capacidade volumétrica do compressor, mais conhecido por “cilindrada”. 
 

Tabela 4 - Resultados para o dimensionamento do compressor. 

  50km/h 100km/h M. Lenta 

Razão de compressão  - 5,55 6,07 4,56 

Massa específica de sucção [kg/m³] 22,31 19,97 34,27 

Eficiência volumétrica do 
compressor 

[%] 62 50 69 

Rotação do compressor [min-1] 2036 3204 883 

Capacidade volumétrica do 
compressor 

[m³] 1,334E-4 1,350E-4 1,530E-4 

Fonte: Autor (2019) 

Comparando os dados da capacidade volumétrica do compressor da Tabela 2 
e 6 quase não se nota alteração nos valores de capacidade volumétrica do 
compressor, isso diz que o compressor utilizado para um sistema que utilize o 
refrigerante R-134a pode ser perfeitamente empregado em um sistema com o R-
1234yf, ou seja, ele é capaz de fornecer a vazão mássica requerida pelo sistema. 

Como já foi visto que o compressor é capaz de atender perfeitamente a vazão 
mássica requerida, foi realizada novamente uma análise termodinâmica do sistema 
utilizando a vazão mássica mínima requerida que serão novamente dispostos em 
três Figuras, 5; 6 e 7 que se referem as diferentes velocidades do veículo de teste e 
diferentes regimes de rotação do compressor. 
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Figura 5 – Valores comparativos para velocidade de 50 km/h e vazão mássica 
ajustada 

 
Fonte: Autor (2019)  
 

Figura 6 - Valores comparativos para velocidade de 100 km/h e vazão mássica 
ajustada 

 
Fonte: Autor (2019) 
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Figura 7 – Valores comparativos para velocidade de 0 km/h (rotação de marcha 
lenta) e vazão mássica ajustada 

 
Fonte: Autor (2019) 
 

Com o ajuste da vazão mássica é possível notar uma considerável diferença 
nos resultados do ciclo de refrigeração utilizando o R-1234yf, principalmente na 
velocidade de 50 km/h onde o compressor se encontra a uma rotação de 2036 rpm, 
porém a potência líquida consumida pelo sistema teve um aumento considerável, 
estes mesmos resultados foram encontrados por Noetzold (2016) e por Zilio et al. 
(2011), que analisaram experimentalmente o drop-in do R-1234yf em um sistema de 
ar condicionado agrícola e de um carro compacto europeu.  

Segundo Navarro et al. (2013) o refrigerante R-1234yf apresenta um 
desempenho cerca de 9% menor em relação a R-134a, isso se dá por conta das 
características do fluido em questão.  

Zilio et al. (2011) ainda propuseram em seu estudo um ajuste na válvula de 
expansão TXV (thermodynamic expansion valve ou válvula de expansão 
termodinâmica) para melhorar o coeficiente de performance do sistema e 
consequentemente minimizar o consumo de energia do compressor, este ajuste 
além da pressão de trabalho deve levar em consideração a vazão mássica requerida 
pelo sistema que estão dispostos na Tabela 5.  
 Cho et al. (2013) também encontraram um coeficiente de performance 
ligeiramente menor em seu estudo, em torno de 4,5% e como alternativa para 
melhorar o desempenho do sistema, os autores testaram o sistema com um trocador 
de calor interno adicional, segundo eles esta mudança elevou o valor do coeficiente 
de performance em cerca de 2,9%. 

Partindo da ideia de Cho et al. (2013), redesenhou-se o ciclo termodinâmico 
de um ar condicionado automotivo adicionando-se um trocador de calor interno 
extra, como mostrado na Figura 8. 
Este trocador de calor adicional tem o objetivo de aumentar a eficiência do sistema, 
ou seja, elevar o valor do coeficiente de performance. Pressupõe-se que o fluido 
refrigerante troque calor entre suas duas fazes não se misturando, pois o fluido que 
sai do condensador passa por uma serpentina e o fluido que sai do evaporador 
passa do lado externo desta, o fluido que sai do evaporador em direção ao 
compressor aumenta de temperatura ao passar pelo trocador de calor interno, ao 
mesmo tempo que o fluido que sai do evaporador em direção a válvula de expansão 
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tem um declínio em sua temperatura. Esta variação nas temperaturas é benéfica 
para a eficiência do ciclo sendo que está diretamente ligada com a variação das 
entalpias dos pontos 2 e 6, que são os pontos utilizados para calcular o coeficiente 
de performance do sistema.  
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Figura 8 – Esquema do ciclo com trocador de calor interno adicional 

 

Fonte: Autor (2019) 

 
O que realmente acontece com o ciclo com a inserção do trocador de calor 

adicional é mais fácil de visualizar utilizando o diagrama P-h mostrado na Figura 9. 
 

 

Figura 9 – Diagrama P-h do ciclo com trocador de calor interno adicional 

 
Fonte: Autor (2019) 

Adicionando o trocador de calor interno percebe-se que ocorre um 
superaquecimento do fluido antes de ser comprimido, isto pode ser observado entre 
os pontos 1 e 2. 

Garantindo o superaquecimento do fluido no ponto 2, aumenta sua entalpia 
assim exigindo menos energia gasta pelo compressor para comprimir o fluido até o 

Fonte: Autor (2019) 
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ponto desejado. Ao mesmo tempo pode-se observar um sub resfriamento do fluido 
entre os pontos 4 e 5, baixando assim a entalpia específica antes de passar pela 
válvula de expansão, isso garante que o fluido absorva mais calor ao passar pelo 
evaporador.  

Em seu experimento Cho et al. (2013) observou um aumento de cerca de 4% 
do coeficiente de performance com esta nova configuração do ciclo, porém os 
autores testaram o ciclo somente em uma rotação, que corresponde 
aproximadamente a rotação para a velocidade de 100 Km/h do presente trabalho. 
No tópico seguinte serão apresentados novamente em forma de gráficos os 
resultados dos cálculos para esta nova configuração do ciclo, permitindo assim 
observar o aumento no desempenho. 

Para a realização dos cálculos com a adição de um trocador de calor interno, 
pressupôs-se que a temperatura de entrada do compressor (ponto 2) aumenta 50% 
em relação a temperatura de saída do evaporador. 

Esta suposição foi realizada de maneira criteriosa, pois sem a utilização de 
um equipamento de medição real não é possível mensurar os dados de 
temperaturas precisas neste ponto. Agora que conhecida a temperatura do ponto 2 é 
possível encontrar a entalpia do ponto já que o fluido se encontra no estado de 
vapor superaquecido, a entalpia do ponto 5 é possível encontrar através do balanço 
de energia no trocador de calor. 

As pressões utilizadas em todos os cálculos foram as mesmas fornecidas por 
Santos, (2005) em seu experimento, já que a intenção é utilizar o mesmo sistema de 
ar condicionado convencional de um veículo automotivo, apenas inserindo um 
trocador de calor extra, uma modificação na pressão implicaria em um reprojeto da 
capacidade tanto do compressor, quanto da tubulação e trocadores de calor que 
compõem o sistema. 

As Figuras 10, 11 e 12 mostram de forma comparativa os resultados obtidos 
para o R-134a, o R-1324yf sem o trocador de calor interno e o R-1234yf com o 
trocador de calor interno. 

 

Figura 10 - Valores comparativos para velocidade de 50 km/h com trocador de calor 
interno. 

 
Fonte: Autor (2019) 

Para a velocidade de 50 Km/h observou-se um declínio no trabalho de 
compressão real e um aumento na entrada de calor no evaporador, isso fez com que 
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o coeficiente de performance subisse 6,3% quando adicionado o trocador de calor 
interno. 

Figura 11- Valores comparativos para velocidade de 100 km/h com trocador de calor 
interno. 

 
Fonte: Autor 2019 

Em 100 Km/h o trabalho de compressão também diminuiu e a entrada de 
calor aumentou, elevando o coeficiente de performance em 4,6% após a inserção do 
trocador de calor interno. 

 

Figura 12 Valores comparativos para velocidade de 0 km/h (rotação de marcha 
lenta), com trocador de calor interno. 

 
Fonte: Autor 2019 

No regime de marcha lenta foi onde se obteve o melhor resultado, o 
coeficiente de performance subiu 50%, e a entrada de calor no evaporador subiu 9 
Kw, se mostrando superior até mesmo quando utilizado o R-123a, um resultado 
muito bom considerando que quando se retira mais calor do ambiente o tempo para 
atingir a temperatura deseja é muito menor.  

Como já dito, o dado que é comumente utilizado para mensurar a eficiência 
do sistema é o coeficiente de performance, na Figura 3 foram disponibilizados 
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apenas estes dados de maneira comparativa para cada velocidade e configuração 
do sistema. 
 
Figura 13 - Valores comparativos do coeficiente de performance 

 
Fonte: Autor 2019 

Pode ser percebido que em nenhum momento a eficiência do ciclo como R-
1234yf se equiparou a do R-134a, mas obteve um ganho considerável quando foi 
inserido o trocador de calor adicional interno.  

Fica claro que o melhor resultado obtido foi para o regime de marcha lenta, 
isto mostra uma característica do fluido R-1234yf, que trabalha melhor com menores 
vazões mássicas, ou seja, quando o compressor se encontra em menores rotações, 
desta maneira pode se tirar a conclusão de que o fluido R-1234yf demora mais 
tempo para trocar calor com a vizinhança em relação ao R-134a. 
 
4. CONCLUSÃO 

Com base no estudo de Cho et al. (2013), foi inserido ao ciclo um trocador de 
calor interno adicional, esta alteração se mostrou benéfica para o ciclo, pois 
aumentou o sub resfriamento do fluido na entrada do evaporador e também 
aumentou o superaquecimento na entrada do compressor. Com esta alteração o 
coeficiente de performance teve um aumento de 6,3% a 50% dependendo do regime 
de rotação do compressor. A alteração mostrou ainda um ganho considerável de 
entrada de calor no evaporador se mostrando superior ao valor encontrado para o R-
134a, isso mostra que o fluido é capaz de retirar mais calor do ambiente deixando a 
cabina do automóvel na temperatura desejada mais rapidamente e diminuindo o 
tempo de trabalho do compressor, isso reduz o consumo de combustível do veículo 
pois o compressor trabalha por um menor período de tempo. 

O consumo de potência pelo sistema mesmo após a inserção do trocador de 
calor interno adicional ficou entre 0,3 a 4 cv maior que quando utilizado o R-123a, 
um aumento considerável no consumo de energia fornecida pelo motor sendo que 
no pior caso a 100 Km/h o compressor consome quase 7 cv de potência do motor. 
Este consumo de potência extra implicaria pouco nos motores de combustão interna 
atuais, considerando que estes estão cada vez mais eficientes e novas tecnologias 
estão entrando muito rapidamente ao mercado como, desativação de cilindros, turbo 
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variável, taxa de compressão variável, redução de atrito, até mesmo a relação entre 
peso e potência dos automóveis tem melhorado drasticamente nos últimos anos e 
estas tecnologias estão cada vez mais acessíveis aos consumidores de carros 
populares que é a maior parte do público brasileiro. 

Apesar de um aumento considerável de potência pelo sistema, que está 
diretamente ligada com o consumo de combustível, com base neste estudo teórico 
sobre o refrigerante R-1234yf, pode-se concluir que este fluido refrigerante é uma 
solução apropriada para a substituição ao R-134a, pois atende aos requisitos de 
limite de GWP estabelecidos.  

Embora do ponto de vista teórico um sistema de ar condicionado automotivo 
operando com o novo fluido requeira poucas modificações, esta implementação 
deve ser mais bem estudada para se conseguir chegar pelo menos a performance 
alcançada pelo refrigerante atualmente utilizado de modo que a potência consumida 
pelo sistema seja a menor possível, talvez um ajuste ou um novo modelo de válvula 
de expansão venham a somar no projeto para a utilização deste novo fluido, assim 
como o redimensionamento dos trocadores de calor, dentre os pontos que dever ser 
melhor estudados é a trajetória e o local das tubulações por onde passam o fluido de 
maneira que essa trajetória venha a minimizar as perdas de calor. 
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RESUMO 

 
O processo de fabricação por usinagem consiste no estudo de fenômenos de geração 
de cavaco, qualidade superficial do material usinado, mecanismos de desgaste da 
ferramenta, esforços de corte, qualidade do fluído, influência dos parâmetros de corte 
e tipo de material a ser usinado com essas variações. O objetivo deste trabalho é 
comparar a usinagem de uma barra de aço Inox 316L verificando a qualidade 
superficial com e sem a utilização de fluido refrigerante. Com as novas tecnologias do 
mercado, a usinagem tem um vasto campo para ser estudado, a pastilha 
intercambiável nos dá a possibilidade de usinagem a seco com ótimos resultados tanto 
no acabamento e na vida útil da pastilha. Os fluídos de corte têm sua principal função 
de refrigerar e lubrificar no momento do corte. No momento da usinagem foi 
mensurado a temperatura para se obter a diferença entre a usinagem com e sem 
fluído de corte. Analisar a influência da alteração dos parâmetros de corte no 
acabamento superficial do material. Este presente estudo tem como base neste 
objetivo, chegou a valores satisfatórios para o parâmetro ideal de usinagem do 
material aço Inox 316L. 
Palavras-chave: Usinagem; Temperatura; Fluido; Cavaco. 

 
 

ABSTRACT 
 
The machining process consists of the study of chip generation phenomena, surface 
quality of the machined material, tool wear mechanisms, cutting forces, fluid quality, 
influence of cutting parameters and type of material to be machined with these. 
variations. The objective of this work is to compare the machining of a 316L stainless 
steel bar checking the surface quality with and without the use of refrigerant. With the 
new technologies in the market, machining has a wide field to study, the 
interchangeable insert gives us the possibility of dry machining with optimum results in 
both finish and insert life. Cutting fluids have their main function of cooling and 
lubricating at the time of cutting. At the time of machining the temperature was 
measured to obtain the difference between machining with and without cutting fluid. 
Analyze the influence of changing cutting parameters on the surface finish of the 
material. This study is based on this objective and reached satisfactory values for the 
ideal machining parameter of 316L stainless steel material. 
Key-words: Machining; Temperature; Fluid; Chip. 
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1. INTRODUÇÃO 

A distribuição de temperatura, as transformações e as forças presentes na 
área de corte durante a formação de cavacos são interessantes, pois têm uma grande 
interferência nos resultados nos procedimentos de usinagem. A degradação das 
ferramentas, a precisão das operações de usinagem e o acabamento superficial são 
alguns desses resultados que afetam a economia do processo.   

O aumento de temperatura na região de formação de cavacos, tem grande 
interferência na vida útil da ferramenta tanto na precisão do corte e quanto no 
acabamento superficial da peça. No presente trabalho tem como objetivo estudar os 
efeitos da variação de velocidade de corte e avanço no material aço inox 316l, tendo 
como base comparativa a usinagem sem nenhum fluido, acabamento superficial do 
material e vida útil da ferramenta.   

A temperatura gerada no momento de usinagem será mensurada com 
câmera termográfica e o acabamento superficial com a utilização de um rugosímetro.  
Devido as novas tecnológicas presentes no mercado, a usinagem sem fluido de corte, 
ou seja, corte a seco, já é uma possibilidade, e em algumas situações podem ser 
utilizadas sem prejudicar o acabamento e vida da ferramenta. No entanto, é 
importante remover os fluidos de corte presentes no processo, sem prejudicar a 
produtividade, a vida da ferramenta e da peça de trabalho. (DINIZ, OLIVEIRA, 2004 
apud COLACO 2016).  

A qualidade da peça usinada é importante para determinar a precisão 
dimensional. O uso de lubrificantes permite uma redução da rugosidade superficial 
da peça torneada.  A qualidade de uma peça é conforme à rugosidade superficial e a 
precisão dimensional é uma das principais variáveis do desempenho na usinagem. 
Diversos autores atestam que o uso de lubrificantes possibilita uma redução 
considerável da rugosidade superficial da peça usinada, seja no estado líquido ou 
sólido, a utilização ou não do fluido de corte, não é um fator determinador sobre os 
índices de rugosidade superficial, ela influencia as condições de corte, material e 
geometria das ferramentas, vibração e forma do cavaco. (BONANDI 2012). 

 

2. METODOLOGIA 

Para a quantificação dos resultados será realizada a usinagem do material 
para assim obtermos a temperatura e a rugosidade superficial, para efeito 
comparativo será mensurado a temperatura no momento de usinagem, utilizando 
uma câmera termográfica. Com o aparelho de rugosimetro será mensurado a 
rugosidade superficial dos corpos de provas. Todos os equipamentos e materiais 
necessários será descrito neste capitulo, visando a melhor condição possível para 
realização do estudo. 

 

2.1 PROPRIEDADES DO FLUÍDO DE CORTE 

O fluido de corte que será utilizado nos ensaios é o DYNCOOL código do 
produto PA059. Sua classificação fiscal 27101991. Fornecido pela Inquibra Indústria 
Química Brasileira Ltda. Na tabela 1 é descrito sua composição química. 
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Tabela 1 - Composições Químicas do Fluido de Corte 

Composição Química 

Amida Boratada 

Benzotriazol 

Butilglicol 

Oleína 

Triazina 

Trietanolamina 

Água 

Fonte: Adaptado de Inquibra 2019 

 

Propriedades físico químicas presente no fluído de corte. Tabela 2. 

Tabela 2 - Propriedades Físico Químicas do fluído de Corte 

Propriedades Físico Químicas 

Valor pH 9,00 – 10,30 

Solubilidade em água Total 

Odor Característico 

Estado Físico Líquido 

Cor Amarelo e Alaranjado 

Densidade (20°C) 1,000 – 1,100 

Fonte: Adaptado de Inquibra 2019 

 

O fluído é diluível em água nas proporções de 18 litros de água para 1 litro 
de fluído.  

 

2.1 PROPRIEDADES DO FLUÍDO DE CORTE 

A câmera termográfica é um instrumento que possibilita a visualização de 
possíveis falhas através de alteração de temperatura. A obtenção das imagens se dá 
pela a capitação de radiação infravermelha vinda dos objetos em foco. A contribuição 
das câmeras na indústria se mostra uma forma de economia muito eficientes, pois 
permite a visualização de alteração de temperatura em qualquer equipamento. 
Podendo acompanhar o equipamento por meio da temperatura, diminuindo os 
números de paradas não programadas para o cliente. Conforme a imagem 1. 

 

Fonte: Flir 2019 

Figura 1 - Câmera Termográfica 
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2.3 RUGOSIMETRO 

Segundo a fabricante de equipamentos de medição a Instrutemp. O 
rugosímetro é um a parelho eletrônico que é usado para analisar a rugosidade de 
peças e ferramenta. Os aparelhos podem ser analógicos ou digitais. Para verificação 
do acabamento superficial dos corpos de provas e comparação da rugosidade de 
cada material com os tipos diferentes de fluidos utilizados no momento da usinagem.  

Para realização deste estudo foi utilizado o rugosimetro mitutoyo sj-210, 
conforme figura 2. 

 

2.4 AÇO INOX 316L 

Material para realização dos ensaios é o AÇO INOX 316L. Não foi feito 
tratamento térmico no aço estudado, sendo todos os ensaios em estado bruto de 
laminação. As especificações da composição e propriedades mecânicas do aço 316l 
pode ser visualizada pelas tabelas 4 e 5. 

Tabela 4 - Composição Química Aço Inox 316L 

Fonte - KLOECKNER METALS 2011 

Tabela 5 - Propriedades Mecânicas Aço Inox 316L 

Fonte - KLOECKNER METALS 2011 

 

2.5 CORPO DE PROVA 

Os corpos de prova utilizados são de 2” que serão usinados até o diâmetro 
de 50mm, para avaliação das propriedades com à variação de parâmetros será 
realizado a alteração de parâmetros de corte, tais como avanço, velocidade, com e 
sem fluído. Estipulou-se o comprimento de corte constante. Em todas as amostras o 
comprimento usinado será delimitado por um canal pré-usinado, que tem a função de 
facilitar a saída da ferramenta. A usinagem dos aços será feita em uma região situada 
entre a superfície e a uma profundidade máxima de 3 mm. Conforme figura 3. 

Tipo 
Composição Química (%) 

Cmáx. Mnmáx. Simáx. Pmáx. Smáx. Cr Ni Mo N2máx. 

316L 0,03 2,00 1,00 0,045 0,030 
16,00 a 

18,00 

10,00 a 

14,00 

2,00 a 

3,00 
0,10 

Tipo LR (Mpa) LE (Mpa) Alongamento (%) Dureza (HBR) 

316L 567 294 50 79 

Figura 2 - Rusosimetro 

Fonte - Mitutoyo 2019 
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2.6 EQUIPAMENTO 

 

Torno Mascote MS-205X1000 

Barramento com guias temperadas e retificadas; Cinemastismo com elevado 
diapasão e constante progressão geométrica; Engrenagens construídas em aço 
especial, temperadas e retificadas; Árvore construído em aço especial, temperado e 
retificado e apoiado em rolamentos de precisão; amplo número de roscas e avanços 
sem necessidade de troca de engrenagens; Construção conforme norma ABNT 9436. 

 

2.7 SUPORTE 

Suporte de pastilha modelo STGCL 2020K-16. Conforme figura 5 abaixo. 

  

Fonte: Dados do autor 

Figura 3 - Corpo de Prova 

Figura 4 – Torno Mascote MS-205X1000 

Fonte: Nardini S.A. 2018 

Fonte: Iscar 2018 

Figura 5 - Modelo de Suporte 
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2.8 EQUIPAMENTO 

Para usinagem dos materiais com pastilha, tem-se a ISO P, M, K, S e H. 
Onde se designa os tipos de pastilhas para cada material a ser usinado. Abaixo a 
figura 6 nos mostra as classes da ISO. 

Pastilha selecionado foi TNMG 16 04 08-TF IC807- ISO M. Pois atende todas 
as especificações técnicas do material. 

Pastilha negativa a ser utilizado para usinagem dos corpos de provas. 
Pastilha selecionada conforme especificação do fabricante relacionado ao material a 
ser usinado. Figura 7 representa a pastilha. 

Dados da composição da pastilha TNMG 160408-TF IC807. Tabela 6 
apresenta os dados técnicos da pastilha. 

 

Tabela 6 - Dados técnico da Pastilha TNMG 160408-TF IC807 

Fonte: Iscar 2019 

 

A pastilha TNMG 160408-TF IC807 trabalha com as classes P, M, K, H e S. 
Os dados de velocidade de corte recomendando pelo fabricante para a classe M é 
descrita pela tabela 7. A tabela 8 apresenta os parâmetros para todas as classes. 

 

 

Range e Composição TNMG 160408-TF IC807 

ISO Range – P/M/K (P10-P30)(M05-M20)(K10-K30) 

ISO Range – H/S/N (H05-H15)(S05-S20) 

Grau ou tipo de revestimento PVD 

Camadas de revestimento TiAIN+TiN 

Fonte: Sandvik 2018 

Figura 6 - Legenda de Pastilhas 

Figura 7 - Pastilha TNMG-TF160408 

Fonte: Iscar 2019 
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Tabela 7 – Velocidade de Corte para Aço Inox – TNMG 160408-TF IC807 

Velocidade de Corte – Aço Inox 

ISSO Material Material Designado Condição do Material 
Velocidade de Corte 

Recomendável 

M 14 Aço Inoxidável Austenítico: 180 100-300 m/min 
Fonte: Iscar 2019 

Tabela 8 – Parâmetros de Corte – TNMG 160408-TF IC807  

Fonte: Iscar 2019 

2.9 EQUIPAMENTO 

Para os testes serão definidos 3 avanços e 3 velocidades. O fabricante 
recomenda os valores de vf = 100 – 300 m/mm e o ap = 0,12 - 0,30 mm/rev. Para o 
cálculo de velocidade do torno se usa a equação 3.1. A tabela 9 apresenta os avanços 
disponíveis no torno mascote e a tabela 10 avanços disponíveis e tabela 11 os 
parâmetros de rotação calculados. 

Tabela 9 - Avanços Torno Mascote 

Avanços Torno Mascote 

vf - mm/rev 

0,116 

0,15 

0,19 
Fonte: Dados do autor 

Tabela 10 - Rotações Torno Mascote 

 
 
 
 

 

 

Tabela 11 - Parâmetros de Ensaios Calculados 

Fonte: Dados do autor 

Parâmetros de Corte 

Raio (R) 
Avanço mínimo e máximo 

(vfmin) - vfmáx) 

Profundidade de usinagem 

(apmin) e (apmáx.) 

0,80 0,12 – 0,30 mm/rev 1,00 – 3,00 mm 

Rotações Torno Mascote 

Rpm 

1000 

1250 

1600 

Diâmetro  
Profundidade 

de corte (ap) 

Velocidade de 

corte (vc - m/min) 

Rotação 

(Rpm) 

Velocidade de avanço 

(vf - mm/rev ) 

50 mm 3 mm  

150 954,93 

0,116 

0,15 

0,19 

200 1273,24 

0,116 

0,15 

0,19 

250 1591,55 

0,116 

0,15 

0,19 

Fonte: Dados do autor 
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Os ensaios serão realizados com e sem adição de fluídos, será mensurado a 
temperatura no momento da usinagem e após a usinagem será verificado o 
acabamento superficial da peça com rugosímetro. Parâmetros do ensaio definidos. 
Conforme tabela 12. 

Tabela 12 - Parâmetros de Corte a Seco em Abundância 

 
 

2.10 PROCEDIMENTO DE USINAGEM 

Torno mecânico será limpo antes de todos os testes, fluído novo, será 
realizado o teste com fluído em abundancia e sem o mesmo. Material barra redonda 
AISI 316L no diâmetro 2” (50,8mm), será realizado usinagem até a medida de 50 mm, 
após será feito todas os ensaios conforme descrito na tabela 9. A temperatura vai ser 
monitorada através de uma câmera termográfica para avaliar a variação de calor no 
momento em que ocorre o cisalhamento do material. Serão utilizados pastilha TNMG 
160408-TF IC807. Após usinagem será realizado a mensuração do acabamento 
superficial com rugosimetro. O rugosimetro foi calibrado de acordo com o manual, a 
cada três medidas, foi refeita a calibração. A configuração do rugosimetro se deu da 
seguinte forma, o lm de 12,50mm. Em período de 12,50mm fez 5 medições de 2,5mm 
e fez a média. A pastilha utilizada no momento de usinagem nos dois procedimentos, 
com e sem fluído de refrigeração, será analisada para comparar o dano causado e a 
vida útil da ferramenta. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 RUGOSIDADE MÁXIMA TEÓRICA 

A rugosidade máxima calculada é apresentada na equação (3.6). Onde se 
obtém os resultados teóricos esperados para a relação entre avanço e raio da 
ferramenta. Conforme a tabela 14. 

Tabela 14 - Rugosidade Máxima teórica Calculada 

Rugosidade Máxima Teórica Calculada 

Raio da Ponta 
Velocidade de avanço 

(vf) 

Rugosidade Máxima 

Teórica 

0,8 
0,116 2.10 µm 

0,15 3.51 µm 

Diâmetro  
Profundidade 

de corte (ap) 

Velocidade de 

corte (vc - m/min) 

Rotação 

(Rpm) 

Velocidade de 

avanço (vf - 

mm/rev ) 

Fluído de 

Corte 

50 mm 3 mm  

150 1000 

0,116 Corte a seco 

E em 

Abundância 

0,15 

0,19 

200 1250 

0,116 Corte a seco 

E em 

Abundância 

0,15 

0,19 

250 1600 

0,116 Corte a seco 

E em 

Abundância 

0,15 

0,19 

Fonte: Dados do autor 
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0,19 5.64 µm 

Fonte: Dados do autor 

Os dados obtidos de rugosidade estão apresentados na tabela 15 e 16, onde 
foram obtidos os resultados relacionando a velocidade de avanço com a rugosidade 
Ra, Rq e Rz. 

Tabela 15 - Rugosidade com ensaio em abundância 

 

 

 

 Tabela 16 - Rugosidade com ensaio a corte a seco 

 
 
 

 

De acordo com os dados obtidos através dos ensaios, podemos observar que 
os valores com melhores parâmetros de rugosidade são apresentados na tabela 17. 

Fluído em Abundância 

 vc - m/min vf - mm/rev Ra Rq Rz 

Ensaio 1 

150 

0,116 3,358 4,033 18,769 

Ensaio 2 0,15 2,346 2,842 13,525 

Ensaio 3 0,19 3,283 3,983 16,995 

Ensaio 1 

200 

0,116 2,743 2,743 14,494 

Ensaio 2 0,15 1,706 2,113 9,963 

Ensaio 3 0,19 3,252 3,932 16,995 

Ensaio 1 

250 

0,116 2,112 2,563 12,424 

Ensaio 2 0,15 1,210 1,769 6,058 

Ensaio 3 0,19 2,037 2,339 9,833 

Fonte: Dados do autor 

Corte a Seco 

 vc - m/min vf - mm/rev Ra Rq Rz 

Ensaio 1 

150 

0,116 1,477 1,816 9,602 

Ensaio 2 0,15 1,896 2,379 11,428 

Ensaio 3 0,19 3,437 4,191 18,772 

Ensaio 1 

200 

0,116 1,593 1,980 10,110 

Ensaio 2 0,15 2,008 2,445 11,804 

Ensaio 3 0,19 3,864 4,584 19,173 

Ensaio 1 

250 

0,116 1,668 2,030 9,278 

Ensaio 2 0,15 1,240 1,610 10,666 

Ensaio 3 0,19 3,405 4,032 16,497 

Fonte: Dados do autor 
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Tabela 17 - Melhores parâmetros de rugosidade 

Melhores Parâmetros de Rugosidade 

 vc - m/min vf - mm/rev Ra Rq Rz Fluído 

Ensaio 2 250 0,15 1,210 1,769 6,058 Abundância 

Ensaio 2 250 0,15 1,240 1,610 10,666 Corte a seco 

Ensaio 1 150 0,116 1,477 1,816 9,602 Corte a seco 

Ensaio 1 200 0,116 1,593 1,980 10,110 Corte a seco 

Ensaio 1 250 0,116 1,668 2,030 9,278 Corte a seco 

Ensaio 2 200 0,15 1,706 2,113 9,963 Abundância 

Fonte - Dados do autor 

O rugosimetro para realização das mensurações não nos permitiu a leitura 
do Rmáx teórica, foi utilizado o valor de Rz para realizar a comparação. Conforme 
notamos que os valores de Rz foram maiores do que mensuramos, pode ser devido 
a vibração do equipamento, a temperatura ou formação do cavaco. Os melhores 
parâmetros de rugosidades, conforme mostra a tabela 18, foram os valores de Vf - 
0,15 mm/rev que apresentaram melhores parâmetros de rugosidades. Este valor 
deve estar associado a velocidade de corte.  

 

3.2 INFLUÊNCIA DO FLUÍDO NA TEMPERATURA E RUGOSIDADE 

O fluído de corte tem uma importância significativa na usinagem. Como 
diminuir a temperatura, facilitar o deslizamento da ferramenta sobre o material. Os 
fluídos na usinagem têm um custo e um impacto ambiental. Com isso as empresas 
de usinagem vêm buscando uma melhor eficiência com o corte a seco. Tendo em 
vista os impactos financeiro e ambiental. Outro fator determinante no acabamento 
superficial e a lubrificação e refrigeração no momento do corte, onde o fluído auxilia 
o corte do material diminuindo a temperatura. O efeito da influência térmica sobre a 
precisão é uma das maiores fontes de erros, que afetam a dimensão e a precisão da 
peça. (HUANG 2007). 

Parâmetros de Rugosidade e Temperatura 

 
Velocidade de 

corte (vc - m/min) 

Velocidade 
de avanço 

(vf - 
mm/rev) 

Fluído de 
corte 

Rugosidade 
Ra 

Temperatura 

Ensaio 1 

150 

0,116 Abundância 3,358 85,3 

Ensaio 2 0,15 Abundância 2,346 92,6 

Ensaio 3 0,19 Abundância 3,283 99,4 

Tabela 18 - Parâmetros de Rugosidade e Temperatura – Em Abundância 
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Fonte: Dados do autor 

Tabela 19 - Parâmetros de Rugosidade e Temperatura - Corte a seco 

Fonte: Dados do autor 

Conforme os dados apresentados nas tabelas 18 e 19, temos os piores 
parâmetros de rugosidades na tabela 20. Como podemos observar que os fatores 
que tiveram piores índices de rugosidade apresentaram o corte a seco, e com 
temperatura acima de 300°C, o avanço de 0,19 mm/rev, como o cálculo da 
rugosidade máxima teórica já havia determinado que ele teria o valor mais alto. Os 
gráficos 1 e 2, nos apresentam a diferença de rugosidade conforme a alteração de 
avanço. 

Gráfico 1 - Avanço x Rugosidade - Corte a Seco 

Ensaio 1 

200 

0,116 Abundância 2,743 147 

Ensaio 2 0,15 Abundância 1,706 151 

Ensaio 3 0,19 Abundância 3,252 150 

Ensaio 1 

250 

0,116 Abundância 2,112 99,2 

Ensaio 2 0,15 Abundância 1,210 133 

Ensaio 3 0,19 Abundância 2,037 82 

Parâmetros de Rugosidade e Temperatura 

 
Velocidade de 

corte (vc - m/min) 

Velocidade 
de avanço 

(vf - mm/rev) 

Fluído de 
corte 

Rugosidade 
(Ra) 

Temperatura 
(°C) 

Ensaio 1 150 0,116 Corte a seco 1,477 250 

Ensaio 2  0,15 Corte a seco 1,896 332 

Ensaio 3  0,19 Corte a seco 3,437 314 

Ensaio 1 200 0,116 Corte a seco 1,593 340 

Ensaio 2  0,15 Corte a seco 2,008 326 

Ensaio 3  0,19 Corte a seco 3,864 419 

Ensaio 1 250 0,116 Corte a seco 1,668 311 

Ensaio 2  0,15 Corte a seco 1,240 294 

Ensaio 3  0,19 Corte a seco 3,405 331 

Fonte: Dados do autor 
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Os avanços influenciam diretamente na rugosidade dos materiais, os valores 
demonstrados no gráfico 1, apresenta um crescimento de rugosidade conforme 
avanço, o avanço 0,15 m/rev com a velocidade corte de 250 m/min tem o melhor 
parâmetro de rugosidade.  

O gráfico 2, utilizando fluído em abundância o comportamento da rugosidade 
é diferente do gráfico a seco, onde com o primeiro avanço tem a rugosidade mais 
elevada. O comportamento da rugosidade a seco tem uma linha mais linearmente em 
relação ao aumento do avanço, com adição do fluído isto muda, podendo ser 
relacionado com a característica do fluído a ser utilizado, ou angulo de saída da 
ferramenta sofre com a influência do fluído nos parâmetros 0,116 e 0,19.  

Os gráficos 3 e 4 nos apresentam valores em relação a temperatura e 
avanço. 

Gráfico 3 - Temperatura x Avanço - Corte a Seco 

 

Fonte: Dados do autor 

Para os valores de corte a seco, a temperatura no momento da usinagem é 
elevada, passando dos 250°C, sendo prejudicial para a usinagem durante um grande 
período de tempo, conforme o gráfico 3 nos informou o aumento de temperatura no 
primeiro momento não altera a rugosidade superficial do material.  
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Fonte: Dados do autor 
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Gráfico 4 - Temperatura x Avanço - Abundância 

 
Fonte: Dados do autor 

Para usinagem com abundância de fluído a temperatura mais elevada é de 
151°C sendo ideal para usinagem, a temperatura na velocidade de corte 200 m/min 
é maior que as outras.  

 

Tabela 20 - Maiores índices de Rugosidade 

 

Fonte: Dados do Autor 

Conforme tabela 20, o valor que teve o maior índice de rugosidade, 
apresentou a temperatura mais alta nos testes, conclui-se que a temperatura durante 
um período de tempo é um agravante para a qualidade superficial. Devido alta 
temperatura gerada no momento de usinagem, podendo formar aresta postiça de 
corte.  

 
Tabela 21 - Menores índices de Rugosidade 

 
Fonte: Dados do autor 
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vc - 

m/min 
vf - mm/rev 

Fluído de 

corte 

Rugosidade 

(Ra) 

Temperatura 

(°C) 

Ensaio 3 200 0,19 Corte a seco 3,864 419 

Ensaio 3 150 0,19 Corte a seco 3,437 314 

Ensaio 3 250 0,19 Corte a seco 3,405 331 

Menores Índices de Rugosidade 

 vc - m/min vf - mm/rev Fluído de corte Rugosidade (Ra) 
Temperatura 

(°C) 

Ensaio 2 250 0,15 Abundância  1,210 133 

Ensaio 2 250 0,15 Corte a seco 1,24 294 

Ensaio 1 150 0,116 Corte a seco 1,477 250 
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A usinagem sem fluídos apresentam índices de rugosidades satisfatórios, 
porém a temperatura no momento de usinagem afeta a longo prazo a qualidade 
superficial do material, para se ter uma melhor eficiência na usinagem sem fluído, 
devemos levar em consideração o desgaste maior na pastilha.  

 

3.3 INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS NA RUGOSIDADE 

Na tabela 21, os parâmetros de corte influenciam diretamente na rugosidade 
dos materiais, os melhores índices de rugosidade foram com as vf 0,15 mm/rev, nos 
levando a um fator importante onde a velocidade de corte influencia diretamente na 
rugosidade superficial. Considerando que os valores ideias para usinagem a seco, os 
valores indicados na tabela, temos um parâmetro de usinagem com a temperatura 
abaixo dos 300°C, podendo ser uma condição para a não utilização do fluído de corte 
na usinagem. 

 
3.4 IMAGENS TERMOGRÁFICAS 

As imagens termográficas coletadas durante os processos de usinagem em 
cada corpo de prova. As tabelas 22 informam alguns os valores de temperatura no 
momento da usinagem. Os ensaios sem fluído demonstraram uma temperatura alta 
no momento da usinagem, comparando as temperaturas mais baixas entre os 
processos de usinagem com o corte a seco e com fluído onde a maior temperatura 
com fluído é de 151°C e a menor sem fluído e de 250°C, a diferença entre as 
temperaturas durante o processo de usinagem é de 99°C. A temperatura é indicada 
no canto superior esquerdo das imagens termográficas.  

Tabela 22 - Temperaturas 1 

Temperaturas 

Abundância Corte a Seco 

Ensaio 1 - 85,3°C Ensaio 1 - 250°C 
  

Ensaio 2 - 92,6°C Ensaio 2 - 332°C 
  

Ensaio 3 - 99,4°C Ensaio 3 - 314°C 
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Ensaio 4 - 147°C Ensaio 4 - 340°C 

  

Fonte: Dados do autor 

Os gráficos abaixo nos apresentam as curvas de temperatura x Rugosidade, 
para ensaios com e sem utilização de fluídos. 

Gráfico 5 - Temperatura x Rugosidade 

 
Fonte: Dados do autor 

Conforme os dados apresentados no gráfico 5, notamos que a temperatura 
não influência em primeiro momento na rugosidade, porém notamos que a 
temperatura de usinagem no corte a seco é maior que com fluído em abundância, 
podendo ser prejudicial a ferramenta e a usinagem durante um tempo. 
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3.5 CAVACO 

A mudança no avanço não influenciou na alteração dos cavacos. A figura 8 
apresenta o cavaco que foi gerado em todos os testes. O cavaco obtido no teste é do 
tipo arco solto, este formato de cavaco é um dos melhores para usinagem, pois o 
perigo para operador é menor do que outros tipos de cavacos que podem ser gerados 
na usinagem. Para usinagem sem fluído podemos notar a coloração azulada devido 
à alta temperatura gerado no momento de cisalhamento conforme a figura 9. 
Machado et al. (2011) afirmam que um forte indicativo das temperaturas nos cavacos 
de aços é a mudança em sua coloração (geralmente azul ou marrom) originada de 
uma fina camada de óxido que ocorre a temperaturas entre 250ºC e 350ºC. Uma 
outra análise remete ao fato de que cavacos longos são indesejáveis na operação de 
torneamento, visto que podem causar vários inconvenientes, tais como: interferir na 
rugosidade e na produtividade; causar algum tipo de problema nos componentes da 
máquina; e ocasionar riscos à segurança, podendo inclusive atingir o operador.  

Figura 9 - Cavaco com coloração azulada 

Fonte - Dados do autor 

 
4. CONCLUSÃO 

Para usinagem do aço Inox316L, pode-se concluir que as alterações dos 
parâmetros influenciam diretamente no acabamento superficial do material. Alterando 

Figura 8 -  Cavaco Arco Solto 

Fonte - Dados do autor 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

a temperatura no momento do cisalhamento do material.  

O avanço, a profundidade de corte e a velocidade de corte na usinagem, 
influenciam diretamente na geração de calor. No ensaio onde se obteve o segundo 
melhor parâmetro de usinagem em relação a rugosidade do material, nota-se que a 
temperatura esteve abaixo dos 300°C.  

Sendo uma opção interessante para a usinagem com corte a seco e com 
resultados de rugosidades satisfatório. O melhor parâmetro de corte para o aço inox 
316L, no ensaio 2 com a velocidade de corte com 250, avanço de 0,15mm/rev. O Ra 
1,210 e a temperatura 133°C.  

A escolha do parâmetro ideal para usinagem do material é de extrema 
importância para a confiabilidade do acabamento superficial. Identificamos que a 
necessidade de escolha de um parâmetro correto influencia diretamente no custo e 
qualidade superficial.  

Os parâmetros que obtiveram os maiores índices de rugosidades, mostra que 
o avanço de 0,19 m/rev, no corte a seco não é aconselhável, pois além de gerar os 
valores maiores valores de rugosidades, geraram um aumento expressivo de 
temperatura, que não é aconselhável na usinagem, pois ocorre a diminuição da vida 
útil da ferramenta e aumenta a chance da aresta postiça de corte na ferramenta 
aumentando a rugosidade do material.  

Os cavacos gerados no momento da usinagem em todos os parâmetros 
foram do tipo arco solto, variando apenas a coloração devido a temperatura de corte, 
este tipo de cavaco é bom para usinagem pois diminuem o risco de acidentes com o 
operador e evita com que o cavaco fique preso entre a ferramenta e peça podendo 
causar um aumento da rugosidade.  

A formação do cavaco é igual em todos as alterações de parâmetros foi 
devido a sua profundidade de corte se manter constantes em 3mm para todos os 
testes.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho objetivou analisar o sistema do plano de manutenção do setor 
de máquinas florestais e comparar com o plano de manutenção corretiva, em 
relação aos quesitos custos e produtividade. Um plano de manutenção bem 
executado pode proporcionar uma redução significativa nos custos da empresa. O 
resultado desse trabalho é o plano de manutenção preventiva, o qual reduz as 
paradas de máquina, aumenta os ganhos de produção, reduzindo custos e 
melhorando a qualidade da manutenção. O plano de manutenção é de extrema 
importância, pois fornece um grau de confiança as peças, equipamentos, sistemas e 
reparos, os quais operaram de forma confiável e com segurança. Exerce ainda um 
papel estratégico, pois seu desempenho afeta diretamente nos resultados da 
empresa. Ao longo dos anos, a gestão de manutenção vem se adequando as novas 
tecnologias, já não é mais vista como prejuízo financeiro nas empresas, melhorando 
assim a qualidade de seus produtos e deixando clientes mais satisfeitos, 
aumentando a competitividade. 
Palavras-chave: engenharia de manutenção; colheita florestal; disponibilidade 
mecânica. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work aimed to analyze the maintenance plan system of the forestry 
machinery sector and compare it with the corrective maintenance plan, in relation to 
the costs and productivity. A well-executed maintenance plan can provide a 
significant reduction in business costs. The result of this work is the preventive 
maintenance plan, which reduces downtime, increases production gains, reduces 
costs and improves maintenance quality. The maintenance plan is of utmost 
importance as it provides a reliable degree of parts, equipment, systems and repairs 
which have operated reliably and safely. It also plays a strategic role, as its 
performance directly affects the company's results. Over the years, maintenance 
management has been adapting to new technologies, is no longer seen as a financial 
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loss in companies, thus improving the quality of their products and making customers 
more satisfied, increasing competitiveness. 
Key-words: maintenance engineering; forest harvesting; mechanical availability. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Monchy (2003) grande parte das referências de manutenção 
ocorreu no final do século XVIII, quando a sociedade aumentou a produção de bens 
de consumo, com o advento da Revolução Industrial. Entretanto, somente a partir 
da Segunda Guerra Mundial, a manutenção se firmou como necessidade absoluta, 
quando então houve um extraordinário desenvolvimento de técnicas de 
organização, planejamento e controle para a tomada de decisão (VIANA, 2014). 

A manutenção define-se como a combinação de todas as atividades 
administrativas e técnicas para manter um equipamento, instalação e outros ativos 
físicos no ambiente de trabalho (MUCHIRI et al., 2010). A Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT, 1994) considera a manutenção como um conjunto de 
ações necessárias para que um item seja conservado ou restaurado de modo a 
permanecer de acordo com uma condição preestabelecida. 
 A manutenção tem se preocupado cada vez mais com tempo de parada de 
equipamentos. Sua função fundamental é garantir menos tempo de parada e a 
disponibilidade dos equipamentos e máquinas. Na empresa, a produção é um 
objetivo claro, e a manutenção é o ponto forte para a produção. Ela deve agir de 
forma incorporada com os demais setores, dessa forma, a organização aumenta a 
produção tornando-se assim cada vez mais competitiva (COSTA, 2013). 

A manutenção na atividade florestal tem o propósito de impedir possíveis 
falhas e quebras dos equipamentos e máquinas, entre outros, que a má operação e 
a degradação natural causam. As degradações podem ser manifestadas como 
perdas de produção e atuação, baixa qualidade no produto, poluição ao meio 
ambiental, entre outros. Essas manifestações têm um poder negativo na qualidade 
do produto e produtividade, podendo colocar em risco a continuidade da empresa. 
Isso mostra a importância da gestão de manutenção para desempenho e aumento 
da produção (XENOS, 1998). 

Dario et al. (2014) relataram que além de continuar reduzindo o custo de 
manutenção, é necessário dar prioridade ao aumento da disponibilidade e 
confiabilidade, visto que estes são fatores fundamentais para o rendimento dos 
processos das empresas. 

Quanto às classificações de manutenção existentes destaca-se a 
manutenção corretiva, que envolve a correção de uma falha; a manutenção 
preventiva, quando não existe uma falha e os serviços são realizados em intervalos 
de tempo predeterminados ou mediante critérios estabelecidos pelo fabricante; e a 
manutenção preditiva que baseia-se no monitoramento de parâmetros causadores 
das falhas das máquinas (VIANA, 2014). 

Apesar do processo contínuo de evolução tecnológica, a colheita da madeira 
em conjunto ao transporte possui grande importância em termos econômicos dentro 
da cadeia produtiva da madeira, representando em torno de 50% ou mais do custo 
final da madeira posto na indústria (MACHADO, 2014). 

Para Diniz (2016) no setor florestal, especificamente na colheita de madeira, 
que se utiliza de máquinas e equipamentos modernos, de elevada tecnologia, 
produtividade e custos, torna-se de fundamental importância a atuação da 
manutenção como função estratégica, de modo a garantir elevada disponibilidade 
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dos equipamentos, produtividade e baixos custos de produção. 
A gestão estratégica caminha da manutenção corretiva não planejada para a 

engenharia de manutenção, onde os tipos de manutenção adotados pelas 
empresas estão diretamente relacionados aos resultados alcançados (KARDEC et 
al. 2002). 

Este trabalho apresenta um estudo de caso relacionado a manutenção em 
máquinas florestais de colheita mecanizada, efetuando uma análise comparativa do 
uso dos planos de manutenção, preventiva e corretiva, comparando-os e verificando 
os ganhos em custo e consumo de óleo hidráulico, o que implica diretamente na 
produtividade da colheita e na lucratividade da empresa. 

  
 

2. METODOLOGIA 

Para a obtenção de parâmetros fidedignos de avaliação, verificou-se o uso 
do plano de manutenção, por meio de coletas de dados diários, semanais, mensais, 
procedimento operacional, manutenção preventiva, manutenção corretiva, 
manutenção corretiva planejada e não planejada, manutenção preditiva, 
manutenção detectiva e engenharia de manutenção.  

Para tanto, considerou-se as seguintes atividades: um calendário quinzenal 
da preventiva; uma rota de inspeção para realizar preventiva, tanto máquina base e 
cabeçote; exemplos de procedimentos operacionais; percentual da disponibilidade 
mecânica e análise da disponibilidade mecânica diária de dois módulos de colheita 
florestal (módulo 04 e módulo 12); verificação do percentual de preventivas e 
corretivas; bem como, o consumo de óleo hidráulico. 

Uma empresa do ramo florestal vinha apresentando altos custos de 
manutenção, desperdícios, baixa produtividade, excesso de paradas nas máquinas 
e alto consumo de óleo hidráulico e óleo diesel.  

Devido a empresa ter a prática da manutenção corretiva, aguardando a 
máquina parar, por quebra para solucionar o problema, optou-se por desenvolver um 
planejamento de controle de manutenção, um calendário para realizar preventivas, 
rota de inspeção, procedimento operacional, análise de disponibilidade mecânica e 
verificação do percentual de preventiva, corretiva e oportunidade.  

Todos esses dados foram analisados e demonstrados por meio da 
plataforma on line (conectados), denominada: “SPOTFIRE”. Neste trabalho 
considerou-se a máquina Feller Buncher para análise dos dados. 

 
2.1. Indicador de Disponibilidade Mecânica (DM) 

Este indicador deve ser compreendido como a porcentagem de tempo em que 
a máquina ficou disponível para utilização, sem interferências mecânicas, em 
relação ao tempo programado. É a parcela de tempo em que a máquina fica livre 
das paradas com manutenção (PACCOLA, 2017). 

É gerado mediante as informações apontadas pelo operador em seu controle 
de atividades diárias, o qual é lançado em sistema técnico administrativo da área, 
onde o PCM gera os gráficos da DM. O indicador foi desenvolvido e é mantido pelo 
setor de engenharia de manutenção florestal. Sua atualização é feita a cada 48 
horas. 

No caso da análise causa de paradas de manutenção a transação utilizada foi 
a IW29 do sistema SAP – (Ambiente de Manutenção), do qual o lançamento correto 
das informações é de responsabilidade do técnico administrativo de cada área, já o 
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cadastro correto das informações técnicas dos equipamentos está a cargo da área 
de engenharia de manutenção florestal mediante informações fornecidas por cada 
área. 

Os parâmetros técnicos do indicador de disponibilidade mecânica, podem ser 
obtidos pela Equação 1: 

 
Equação 1 – Indicador de (DM) 

 

   
               

                      
                                                                     

 
Em que:  
Horas mecânicas: tempo em que a equipe de mecânicos leva para realizar a 

manutenção na máquina; 
Horas totais: total de horas que a máquina trabalha no turno; 
Refeições: uma hora de almoço ou janta para operação e a equipe de 

manutenção. 
 

2.2. Calendário de Preventivas 

Foi designado um calendário de preventivas quinzenal, ilustrado na Figura 1. 
Nota-se que as lacunas indicam sábado, domingo e feriado. O calendário foi dividido 
em oito semanas, onde em cada semana foram designados alguns componentes da 
máquina, devido à grande quantidade de peças, para realização da preventiva: 

a) Preventiva mecânica (P): onde os mecânicos do módulo realizam a 
preventiva; 

b) Preventiva de lubrificação (PL): equipe da oficina central realiza o serviço; 
c) Lavagem geral (L): designado uma equipe de lavador da oficina central, uma 

semana de cada mês, para lavar todas as máquinas, pois serão lavadas fora 
de calendário as máquinas envolvidas em acidentes, apresentarem 
rompimento de mangueiras no compartimento do motor, vazamento de diesel, 
etc. 

d) Preventiva de lubrificação (PL): realizada pelos mecânicos do módulo; 
e) Preventiva do comando final (CF): realizada pelos mecânicos de campo.  
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Figura 1 – Calendário de Preventivas.  

 

Fonte: Adaptado pelo autor (2019). 

 

2.3. Rota de Inspeção Máquina Base e Cabeçote 

Para uma melhor compreensão do processo da rota de inspeção realizado no 
Feller Buncher, foi detalhado a máquina e o cabeçote. A Figura 2 mostra a máquina 
base e o cabeçote do Feller Buncher. 

 
Figura 2 – Máquina base e cabeçote. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (2019). 

 

Na Figura 3 é ilustrado o modelo utilizado para a realização da manutenção 
preventiva da máquina base. Sendo que da máquina base, devido à grande 
quantidade de peças, em cada quinzena, alterna-se a inspeção dos componentes. 
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Figura 3 – Máquina base. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (2019). 

 

No cabeçote, ao contrário da máquina base, repetir-se-á em todas as 
preventivas, por serem componentes móveis que exigem maior atenção, para que 
não ocorra a corretiva neste intervalo de tempo, até a próximo preventiva. O 
cabeçote é ilustrado mais detalhadamente na Figura 4. 

 
Figura 4 – Cabeçote. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (2019). 

 

Também foi elaborada a rota de inspeção para preventiva, como mostram as 
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Tabelas 1 e 2, onde constam os componentes de máquina base e do cabeçote. 
Na ocasião da manutenção preventiva, quando verificar alguma anomalia que 

não esteja na rota de inspeção, o mecânico deverá fazer uma correção, para que 
não gere uma manutenção corretiva, baixando a disponibilidade mecânica. Com isso 
obterá uma melhor qualidade da preventiva, e terá menos tempo de máquina 
parada, gerando alta produtividade e um menor custo. 

 
Tabela 1 – Rota de inspeção máquina base. 

Ordem n°: 3000999582 

Descrição PREV.MEC FBESTRATÉGIA 
QUINZENAL – Q4 

Tipo Ordem 0003- Ordem Manut. Sistemática (TBM) 
Grp. Planejamento F21/MA02-FL-Manut.MA 

Centro Trab Resp. CTMF203/MA02-01342-Módulo Colhe 2 
Data Inic, - Final 03.07.2019 – 03.07.2019 
Prioridade 0 – Planta Oper – ALTA 

Condições de trabalho  
Nota  

Local Instalação MA02 – MODCOLHE02 – MA – Módulo 
colheita 2 

Equipamento FB0026 – L870C 

4. Nivelamento 
4.1. Inspecionar lubrificação dos cilindros de nivelamento 
4.2. Inspecionar cilindros de nivelamento 
4.3. Verificar folga dos cilindros de nivelamento 

4.4. Lubrificar mancais da mesa de nivelamento (4pontos) 
4.5. Inspecionar desgastes nos cilindros de nivelamento 

4.6. Ajustar folga inicial dos cilindros de nivelamento 
4.7. Inspecionar pinças e buchas do sistema de nivelamento 
4.8. Inspecionar/corrigir lubrificação do sistema de nivelamento 
5. Sistema rodante 
5.1. Corrigir tensionamento das correias 
5.2. Apertar parafusos das sapatas, amostra de 14 sapatas (cada 4 aperta 1) 
5.3. Inspecionar link, pinos e buchas das esteiras 
5.4. Inspecionar condições da roda guia 

5.5. Inspecionar roda motriz 
5.6. Inspecionar torque nos parafusos no redutor de tração 

5.7. Inspecionar condições e fixação do motor de tração 
5.8. Inspecionar mangueiras do sistema rodante 
5.9. Inspecionar/corrigir sistema de freio 

5.10. Inspecionar trincas/desgaste no truck “k” 
5.11. Inspecionar condições e fixação do tampão do truck “k” 

5.12. Inspecionar fixação/vazamento no swivel (tração) 
6. Sistema de potência 
6.1. Inspecionar vazamento no bloco do ventilador 

6.2. Inspecionar rolamento do alternador/tensionador 

Fonte: Adaptado pelo autor (2019). 
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Tabela 2 – Rota de inspeção cabeçote. 

Ordem n°: 3000999582 

Descrição PREV.MEC FB ESTRATÉGIA 
QUINZENAL – Q4 

Tipo Ordem 0003 – Ordem Manut. Sistemática (TBM) 

Grp. Planejamento F21/MA02 – FL – Manual MA 

Centro Trab. Responsável CTMF203/MA02 – 01342 – Módulo 
colheita 2 

Data Inicial – Final 03.07.2019 – 03.07.2019 

Prioridade 0 – Planta Operação – ALTA 

Condições de trabalho  

Nota  

Loc. Instalação MA02 – MODCOLH02 – MA – Módulo 
colheita 2 

Equipamento FB0026 – LB70C 

1. Cabeçote 

1.1. Inspecionar trincas/desgastes no chassi (Geral) 

1.2. Inspecionar proteções tampas 

1.3. Retirar tampas para limpeza e inspeção do compartimento do motor do disco 

1.4. Retirar tampas para a limpeza e inspeção do compartimento wrister 

1.5. Inspecionar mangueiras e layout de mangueiras do cabeçote Feller (Geral) 

2. Garra principal 

2.1. Inspecionar trincas nas garras superiores (Garra principal) 

2.2. Inspecionar folgas em pinos/buchas das garras superiores (Garra principal) 

Fonte: Adaptado pelo autor (2019). 

 

2.4. Procedimento Operacional 

Tem como propósito estabelecer um passo a passo para realização da 
preventiva do Feller Buncher, com segurança, agilidade e qualidade na manutenção.  

O procedimento operacional para o Feller Buncher, o qual tem como propósito 
estabelecer um passo a passo para preparação do local, onde a máquina ficará, 
assim viabilizando a segurança e também para a realização da inspeção e correção 
de avarias caso haja, em que o ajudante de mecânico ou operador mantenedor, 
realizará a manutenção, podendo assim executar a preventiva sem mesmo ter 
conhecimento da máquina e ferramentas, segue o passo a passo: 

a) Escolha de um local adequado e seguro para realizar a rota de preventiva, 
pelo operador e equipe mecânica. 

b) Posicionamento da máquina e do cabeçote firme sobre o solo horizontal, com 
cilindros estendidos, garras do cabeçote fechadas, abertura do capô de 
acesso ao compartimento do motor e desligamento da máquina para não 
ocorrer movimentos inesperados (operador). 

c) Em seguida, isolamento da área com cones posicionando-os a 3 metros atrás 
do carro da manutenção e no sentido oposto a mesma distância fora de 
alcance da grua, conforme ilustrado na Figura 5. 
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Figura 5 – Distância de segurança. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (2019). 

 

Outro exemplo de procedimento operacional, é a inspeção da cremalheira, 
que com ação de três motores consegue girar o cabeçote no sentido horário ou anti-
horário, para um melhor desempenho na derrubada. 

Para a realização da inspeção, com o cabo de força de ½”, e soquete 19 mm 
retira-se o torque dos parafusos das tampas protetoras de acesso a cremalheira, 
Figura 6.  

 
Figura 6 – Inspeção na cremalheira, retirada dos parafusos das tampas protetoras 
(A) e (B). 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (2019). 

 

Utiliza-se uma bacia para colocar parafusos e ferramentas mantendo uma 
melhor organização do local onde é realizada a manutenção, conforme ilustrado na 
Figura 7.  

 

Figura 7 – Bacia para organização. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (2019). 

 

Dando sequência, no procedimento de inspeção da cremalheira, pega-se a 
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catraca com encaixe de ½”, retiram-se os parafusos das tampas protetoras (A) e (C), 
em seguida, com as mãos retiram-se as tampas, deixando as cremalheiras expostas 
para inspeção visual (B e D), conforme mostra a Figura 8. 

 
Figura 8 - Inspeção na cremalheira. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (2019). 

 

Após a retirada das proteções verificam-se as trincas nos entalhados dos 
eixos dos motores, no entalhado da cremalheira, folga no rolamento da cremalheira 
e eixos dos motores, vazamentos nos motores e falta de graxa. 

Caso identifique alguma anomalia que possa fazer com que a máquina pare 
de produzir, deve-se informar ao supervisor de manutenção, que irá designar a 
melhor tratativa sobre o assunto.  

 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

No ano de 2018, nos meses de janeiro a outubro, analisando a média da 
disponibilidade mecânica de todas as máquinas dos módulos, já com a implantação 
da rotina de preventivas nos módulos, verificou-se um bom resultado da 
disponibilidade mecânica, a qual alcançou a média de 85,5% de disponibilidade. 

A disponibilidade mecânica vária de módulo para módulo, alguns módulos 
possuem máquinas novas e a disponibilidade mecânica tem um valor maior, já os 
módulos que possuem máquinas com um maior número de horas trabalhadas, a 
disponibilidade mecânica é menor. Por isso no gráfico constam vários valores de 
porcentagem para cada módulo. 

No mês de junho alguns módulos não conseguiram atingir a disponibilidade 
mecânica, o módulo 12 alcançou 79,1% devido falta de comprometimento dos 
mecânicos com a manutenção, na realização de preventivas e preditivas. O módulo 
03 alcançou 84,3%, ocorrendo trocas de cabeçotes acarretando uma baixa. Os 
módulos 01 e 13 alcançaram na 87,4% e 85,7% de disponibilidade mecânica, 
respectivamente. Porém, os modelos de máquinas utilizadas nestes módulos são 
diferentes das convencionais, pois estavam em fase de adaptação.  

A Figura 9 ilustra os dados com seus respectivos módulos. 
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Figura 9 – Disponibilidade mecânica (DM) no ano 2018. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (2019). 

 
Foram analisadas as disponibilidades mecânicas diárias do módulo 04 e 12, 

nas máquinas Feller Buncher, onde as lacunas indicam, sábado, domingo e feriado, 
e as colunas na cor verde indicam que a meta de disponibilidade foi atingida ou 
passaram da meta diária da máquina, sendo um bom resultado, já os dados em 
vermelho ilustram os módulos que não atingiram a meta, ficando com a 
disponibilidade mecânica abaixo da desejada, conforme Figura mostra a 10. 

 

Figura 10 – Disponibilidade mecânica diária módulo 04. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (2019). 
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Notou-se a diferença de disponibilidade mecânica, onde a meta diária de uma 

máquina é de 85,5%, como pode ser verificado, a média atingida foi de 92,5%, 
trabalhada no mês. Este resultado foi obtido devido aos mecânicos do módulo 04, 
seguirem o plano de manutenção diário com comprometimento e planejamento, 
obtendo assim um maior índice de disponibilidade mecânica, reduzindo o número de 
paradas das máquinas, evitando desperdício, menor custo e aumento de produção. 
Obteve-se dois dias abaixo da meta, que não foi relevante para a média mensal da 
DM da máquina. 

Já na Figura 11, onde a meta da disponibilidade mecânica é de 83,5%, os 
valores alcançados foram de 73,6%, trabalhados no mês. Devido os mecânicos do 
módulo 12, os quais não tiveram comprometimento com a manutenção, deixando de 
realizar preventivas e preditivas, promovendo uma baixa na disponibilidade 
mecânica do módulo, havendo paradas das máquinas sem programação, 
aumentando o custo de manutenção, reduzindo a produtividade e causando a 
insatisfação do cliente. 

 
Figura 11 – Disponibilidade mecânica diária módulo 12. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (2019). 

 

A Figura 12 ilustra o comparativo gráfico entre os módulos 04 e 12, levando 
em consideração o mês de trabalho e suas respectivas manutenções. 
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Figura 12 – Gráfico comparativo da (DM) diária do módulo 04 e 12. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Notou-se se que o módulo 04, onde houve disponibilidade dos mecânicos de 
realizarem todos os procedimentos cabíveis em relação as manutenções dos 
equipamentos, ocorreu uma significativa melhora nos percentuais de disponibilidade 
mecânica encontrados saltando de 73,6% do módulo 12 para 92,5% no módulo 4. 

 

3.1. Resultados Comparativos no Consumo de Óleo Hidráulico 

Apesar de diversos materiais de consumo sofrerem redução de custo com o 
modelo de Plano de Manutenção, foi analisado o consumo de óleo hidráulico que é 
um dos que mais impactam no custo da manutenção. 

No ano de 2017, nos meses de janeiro a dezembro o módulo12 trabalhando 
com a manutenção convencional, corretiva, obteve-se um alto índice de consumo de 
óleo hidráulico, aumentando o custo da manutenção. O consumo de óleo hidráulico 
foi acima da meta, que é 0,40 litros/hora, conforme mostrado na Figura 13. 

 
Figura 13 – Consumo de óleo hidráulico no ano de 2017. 

 

 Fonte: Adaptado pelo autor (2019). 
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No ano de 2018, nos meses de janeiro a dezembro, o módulo 04 trabalhando 
com o plano de manutenção descrito neste artigo, obteve baixo consumo de óleo 
hidráulico e óleo diesel, bem como redução no custo da manutenção, aumentando a 
produção e diminuindo os impactos no meio ambiente. 

A Figura 14 ilustra o consumo de óleo hidráulico, o qual ficou abaixo da 
média, exceto no mês de fevereiro, fato que não impactou na média de consumo 
anual. 

 
Figura 14 – Consumo de óleo hidráulico no ano de 2018. 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (2019). 

 

No gráfico ilustrado na Figura15, observa-se o comparativo de consumo de 
óleo hidráulico entre os anos de 2017 e 2018. 

 
Figura 15 – Gráfico comparativo do consumo de óleo hidráulico entre os anos de 
2017 e 2018. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

No ano de 2018, com a utilização do plano de manutenção houve uma 
melhora significativa nos resultados de consumo de óleo hidráulico, no comparativo 
dos anos de 2017 e 2018. Com o uso do plano de manutenção os resultados do 
consumo obtiveram uma baixa 80% em relação ao ano sem a utilização do plano. 
Com este resultado além da economia de óleo houve um impacto direto na redução 
da parada de máquina e consequentemente um aumento de produção. 
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4. CONCLUSÃO 

Devido a elaboração do calendário gerando a rota de inspeção para a 
realização da preventiva por meio da coleta dos dados, a engenharia de 
manutenção consegue identificar a máquina que obteve maior número de paradas 
mecânicas na semana. Com isso, a equipe de manutenção ficará mais voltada a 
máquina para resolver as anomalias do equipamento, com isso a máquina volta a 
operação com menor intervalo de tempo, aumentando a sua disponibilidade na 
operação. 

Nos módulos em que os planos de manutenções foram priorizados e a 
equipe de mecânicos realizou as preventivas, foram constatados benefícios, como: 
aumento da disponibilidade mecânica, redução no índice de corretivas, redução no 
custo produtivo, com a redução no consumo de óleo hidráulico e diesel, melhorando 
a qualidade da manutenção, aumentando a produtividade, melhorando questões de 
segurança, preservando o meio ambiente e aumentando a satisfação de clientes. 

Pelos valores apresentados, além da redução do consumo de óleo hidráulico, 
obteve-se um baixo custo de manutenção, aumento de produção, assegurando que 
o equipamento e a máquina tenham mais disponibilidade de operação, dando mais 
confiabilidade ao maquinário, auxiliando no departamento de manutenção o qual 
terá maior desempenho, e acima de tudo uma significativa redução de custos para a 
empresa. 
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RESUMO 
 
Análise de vibração é uma das melhores técnicas para identificar falhas em 
equipamentos rotativos. Através do diagnóstico podem-se identificar falhas antes que 
ocorra a quebra do equipamento. Este trabalho tem como objetivo integrar a teoria e 
a prática, demonstrando a realidade encontradas nas indústrias. Os sinais de vibração 
encontrados através da análise, foram computados para comparar no que foi 
encontrado em literaturas e artigos já existentes, assim validando o experimento. A 
construção da bancada é um benefício para os estudantes de engenharia pois 
poderão aproveitar e melhorar seus conhecimentos em vibrações, e técnicas 
empregadas na indústria. 
Palavras-chave: Bancada; Indústria; Vibração. 
 
 
ABSTRACT 
 
Vibration analysis is one of the best techniques for identifying rotary equipment failures. 
Through diagnosis, faults can be identified before equipment breakdown occurs. This 
paper aims to integrate theory and practice, demonstrating the reality found in 
industries. The vibration signals found through the analysis were computed to compare 
what was found in existing literature and articles, thus validating the experiment. Bench 
construction is a benefit to engineering students as they will be able to harness and 
improve their knowledge of vibrations, and techniques employed in the industry. 
Key-words: Bench; Industry; Vibration. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 Os fenômenos vibratórios são vistos em várias situações diárias, de uma forma 

ou outra, em nossas vidas. No ser humano estão presentes no sistema auditivo, no 

sistema respiratório, e na comunicação, ou em qualquer outra atividade que envolva 

a propagação de ondas mecânicas (BALACHANDRAN 2011 e MAGRAB, 2016).   

Na área de engenharia o estudo da teoria das vibrações está relacionado, 

principalmente, aos projetos de máquinas e estruturas, ao diagnóstico e prevenção 
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de falhas e aos sistemas de controle (INMANN, 1996). 

 As demandas contemporâneas de elevar os índices de produtividade exigem 

que as máquinas operem com velocidades elevadas e, que sejam construídas de 

materiais eficientes que corroboram para a concepção de estruturas leves, 

permitindo, portanto, que o fenômeno da ressonância apareça com maior frequência, 

resultando, por sua vez, em uma perda de confiabilidade dentro do sistema produtivo 

(RAO, 2010). 

 Neste contexto, a execução de medições e análise experimentais de vibrações 

em máquinas e estruturas, são processos essenciais que devem ser realizados para 

garantir as margens de segurança adequadas no processo produtivo 

(BALACHANDRAN e MAGRAB, 2011, RAO, 2010). Para isso, torna-se 

imprescindível qualificar profissionais que sejam capazes de realizar análise de 

vibrações, de medidas obtidas experimentalmente, em máquinas e estruturas 

(SILVA, 2012). 

 Contudo, no cenário atual, os alunos de engenharia quando cursam as 

disciplinas relacionadas ao estudo dos fenômenos vibratórios, geralmente estudam-

no de maneira teórica, a partir do estudo das equações diferenciais ordinárias que 

representam o comportamento dinâmico do sistema (VARANIS, et all, 2016). Em 

geral, há pouca ou nenhuma atividade experimental ou prática que facilite a 

visualização dos fenômenos vibratórios e, assim, a compreensão e aplicação dos 

conceitos envolvidos, tanto no contexto acadêmico, quanto no contexto industrial 

(SILVA, 2012). 

 

2. METODOLOGIA 

 Foi projetada uma bancada didática que busque mimetizar os principais modos 

de falhas encontrados. Para isso, a bancada didática foi modelada através de um 

software CAD. 

 Após a etapa de projeto, foram confeccionados e montados todos os 

componentes para a bancada.  

 Assim com base na revisão de literatura realizada foi possível projetar uma 

bancada didática semelhante, que tem como objetivo mimetizar problemas de 

desbalanceamento e desalinhamento encontrados em situações reais em aplicações 

industriais. Vale salientar que todo o projeto (desenho em CAD e simulações), foi 

realizado pelo software Inventor Professional 2018, licença: Education Stand-alone, 
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Chave: 797J1. 

 Na figura 1 é mostrada a vista isométrica do conjunto que foi montado para 

melhor visualização da montagem de campo. 

 

Figura 1 - Vista isométrica. 

 
Fonte: Dados do autor. 

 

 As etapas de montagem demonstrado através da fig. 2, foram as etapas de 

solda e corte da estrutura da bancada.  

  
Figura 2 – Etapas de montagem – parte 1. 

ETAPA 1 ETAPA 2 

 

‘  

ETAPA 3 ETAPA 4 

 

 

 
Fonte: Dados do autor. 
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         As etapas de montagem demonstrado através da fig. 3, foram as etapas 

de confecção e nivelamento da bancada, as dificuldades foram na parte de nível, pois 

precisa-se de precisão de montagem. 

 
Figura 3 – Etapas de montagem – parte 2. 

ETAPA 5 ETAPA 6 

 ‘  

ETAPA 7 ETAPA 8 

 

 

 
Fonte: Dados do autor. 

 A figura 4 mostra a montagem do final. 
   
Figura 4 - Montagem final. 

 
Fonte: Dados do autor. 
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 As medições foram estruturadas como, horizontal, vertical e axial. A figura 5, 

ilustra os pontos medidos, é conveniente observar que as medições começam do 

motor para os mancais. 

 

Figura 5 - Pontos de medição 

 

Fonte: Dados do Autor. 

 

4.2 INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 
 
 Para a realização das medições de vibração foram utilizados os seguintes 

aparelhos: 

• Medidor de vibração 

• Cabo de coleta 

• Acelerômetro 100MV/g 

 

 O aparelho de coleta de dados foi o um GX75. As séries SKF Microlog GX são 

analisadores portáteis de coletor de dados / FFT de alto desempenho, de um a quatro 

canais, baseados em rotas versatilidade e funcionalidades incomparáveis em um 

ambiente industrial desenhar. Desenvolvido para uso em uma ampla gama de 

indústrias, a SKF A série Microlog GX é aprovada para uso em ambientes perigosos 

exigindo certificações ATEX, IECEx e Classe I Divisão 2 (SKF, 2018). 
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Figura 6 - Coletor de vibração 

 

Fonte:  Dados do autor 

Figura 7 - Acelerômetro 

 
Fonte:  Dados do autor 

  

Na tabela 7 são mostradas, por sua vez, as estimativas do custo para a fabricação e 

montagem da bancada proposta. 

 

Tabela 7 – Descrição e custos. 
 

Descrição Quantidade Valor Unitário 
(Reais) 

Valor total (Reais) 

Eixo 1 50,00 50,00 

Rotor 1 22,00 22,00 

Rolamento 2 12,00 24,00 

Mancal 2 10,00 20,00 

Motor 1 200,00 200,00 

Estrutura 1 100,00 100,00 

Acoplamento 1 60,00 60,00 

Custo Total 476,00 
 
Fonte: Dados do autor. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

 Com o intuito de mostrar a vibração que a bancada apresentaria, foi coletado 

via acelerômetro a vibração da bancada, os resultados foram satisfatórios, pois, 

apresentaram alguns defeitos encontrados em literatura. As figuras 28 e 29 mostram 

os resultados retirados da bancada. 

 

Figura 8 – Amostras do primeiro teste de vibração 

1H 2H 

  

2V 2A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

 Continuação 

3H 3V 

  

3A 4H 

  

Fonte: Dados do autor. 

 

 

Figura 9 – Amostras do segundo teste de vibração. 

1H 2H 

  

  

  



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

  

 Continuação 

2V 2A 

  

3H 3V 

  

3A 4H 

  

Fonte: Dados do autor. 

 

 Com base na literatura podemos identificar dois modos de falhas encontrados 

na vibração, o primeiro é o desalinhamento. 
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Figura 10 – Desalinhamento. 

BANCADA LITERATURA (PARESH, 2004) 

  

Fonte: Dados do autor. 

 

 O modo de falha de desalinhamento é encontrado através da análise com a 1x, 

2x e 3x da frequência da rotação do equipamento. Vemos claramente esse tipo de 

espectro na bancada.  

 

Figura 11 – Desbalanceamento. 

BANCADA LITERATURA (PARESH, 2004) 

  

Fonte: Autor, 2019. 

 

 Já o modo de falha de desbalanceamento na análise nós encontramos a 1x da 

frequência de rotação do equipamento, que também conseguimos verificar o espectro 

da bancada. 
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4. CONCLUSÃO 

 A análise de vibração é uma das melhores ferramentas para identificar falhas em 

equipamentos. A alteração do comportamento de máquinas pode ser vista através da 

análise, podendo ser encontrado desalinhamentos, desbalanceamentos, falhas em 

rolamentos e outras falhas. Em situações normais é acompanhada periodicamente a 

evolução de vibração, onde é verificado a criticidade da vibração. 

A partir dos resultados de vibração, era esperado que ocorresse apenas um 

desbalanceamento. No entanto, foi observado que apareceu mais um modo de falha, 

que foi o desalinhamento, que indica que a bancada está apta para mais análises 

futuras. 

As dificuldades de montagem encontradas foram na parte estrutural, que 

aparentemente é simples, mas seu alinhamento é complexo, devido ter dois mancais 

e um motor, mas com calços de 1mm foram resolvidos esses problemas. 

Portanto a bancada proposta é um exemplo de sistemas encontrados na indústria, 

como bombas, ventiladores, rolos, compressores, etc. 

Assim o desenvolvimento na área de preditiva é essencial para futuros engenheiros 

a identificar falhas em equipamentos industriais, ainda mais com os novos conceitos 

de indústria 4.0 que está sendo instalado no Brasil. 
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RESUMO 
 
Aeronaves não tripuladas, também conhecidas com VANTs, têm sido cada vez mais 
utilizadas em diversos setores da sociedade como: defesa militar, segurança pública, 
busca e salvamento, sensoriamento remoto, controle de plantações entre outros. Os 
estudos aerodinâmicos voltados para este tipo de aeronave ainda são muito 
escassos, devido a isso, neste trabalho é desenvolvido o projeto aerodinâmico de 
uma asa para um veículo aéreo não tripulado, onde é analisado diversos perfis e 
geometrias de asas para estabelecer a melhor configuração para este projeto. Os 
resultados são obtidos através de simulações realizadas com o software XFLR5 e 
comparados com modelos de VANTs já existentes no mercado. 
Palavras-chave: Asas; Perfis aerodinâmicos; Força de sustentação. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Unmanned aircraft, also known as UAVs, have been increasingly used in various 
sectors of society such as military defense, public safety, search and rescue, remote 
sensing, and control of plantations, among others. The aerodynamic studies of this 
type of aircraft are still very scarce, due to this, the aerodynamic design of a wing for 
an unmanned aerial vehicle is developed in this work, where several profiles and 
wing geometries are analyzed to establish the best configuration for This project. The 
results are obtained through simulations performed with the software XFLR5 and 
compared with models of UAVs already existing in the market. 
Key-words: Wings; Aerodynamic Profiles; Suport; Lifting force. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Veículo aéreo não tripulado (VANT), é um termo utilizado para descrever 
qualquer tipo de aeronave que não necessita de um piloto a bordo. Estas aeronaves 
podem ser controladas com controle remoto, ou podem voar de forma autônoma 
com base em planos pré-programados de voo, ou em sistemas de automação 
dinâmica mais complexos (DAP, 2002). 

                                                 
1
 Acadêmico do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco Borba - e-mail: 

<rodrigovolmarbatista@gmail.com>. 
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Estas aeronaves possuem um enorme potencial de utilização, em sua maioria 
ainda inexplorada, que inclui levantamento topográfico, monitoramento de tráfego, 
aerofotogrametria (mapeamento de regiões por fotos), vigilância, planejamento 
urbano, inspeção de linhas de transmissão e dutos, reconhecimento e mapeamento 
de regiões de difícil acesso, monitoramento remoto, aplicações militares e pesquisas 
climáticas entre várias outras aplicações possíveis. Além disso, os VANTs podem 
também ser usados como plataformas de pesquisa de baixo custo para 
desenvolvimento de sistemas de controle de voo (ARAÚJO, 2007). 

Atualmente muitas dessas aplicações são feitas com aeronaves tripuladas, ou 
não são feitas devido ao seu alto custo. Com o uso de veículos aéreos não 
tripulados essas aplicações serão favorecidas, pois a utilização destes veículos é 
bem mais econômica que a utilização de aeronaves convencionais. Já no caso de 
aplicações militares, os VANTs eliminam a necessidade de pilotos, o que reduz a 
possibilidade de perda de vidas humanas (ARAÚJO, 2007; DINIZ, 2013). 

O projeto conceitual de uma aeronave é algo muito complexo, pois envolve a 
definição de vários parâmetros multidisciplinares, nas áreas de aerodinâmica, 
propulsão, estabilidade e controle, entre outras. Nesta fase é importante o estudo 
das soluções de mercado já existentes, para que sirvam como base para as 
decisões iniciais do projeto. Ao final dessa fase já é possível obter um esboço da 
aeronave, com os princípios de solução de cada área. O projeto conceitual gera 
assim uma configuração da asa, empenagens e fuselagem que devem ser refinadas 
e detalhadas nas próximas etapas do projeto (KOVÁCS, 1986; RAYMER, 1992; 
VIEIRA, 2012). 

Este trabalho terá como foco o tema Aerodinâmica. Nesta área são estudados 
e desenvolvidos todos os componentes que geram a sustentação da aeronave. E 
neste caso, o componente responsável por este efeito é a asa da aeronave. 

Com isso, para desenvolver a asa de uma aeronave, deve-se fazer uma 
análise acerca do perfil ideal a ser utilizado, pois este deve atender as 
características propostas pelo projeto. 

A principal preocupação no desenvolvimento de perfis aerodinâmicos é a 
eficiência dos mesmos. Essa variável, que tem como significado a razão entre a 
força aerodinâmica de sustentação e a força de arrasto (força que se opõe ao 
movimento da aeronave), é muito importante para o desempenho da aeronave. 
Quanto maior o valor da eficiência, menor será o consumo de combustível da 
aeronave, melhorando assim, o seu desempenho. Porém, quanto maior o valor da 
sustentação, maior será o arrasto, por isso é de grande importância os estudos 
dessas variáveis, devendo haver um equilíbrio entre elas (DINIZ, 2013). 

Neste sentido, este trabalho procura analisar perfis aerodinâmicos a partir de 
características desejadas (sustentação, arrasto e eficiência máxima) através de 
simulações computacionais utilizando-se do software XFLR 5, para escolher o 
melhor perfil para a devida aplicação. 

 
2. METODOLOGIA 

Realizado uma pesquisa para identificar modelos de aeronaves presentes no 
mercado que possuam características similares as definidas para o projeto. Grande 
parte dos VANTs operam na área militar e, portanto, esse foi o principal segmento 
de pesquisa. Este levantamento foi realizado com o intuito de identificar as 
dimensões médias de envergadura, comprimento e também massa, para que essas 
sejam utilizadas como ponto de partida para o desenvolvimento do projeto.  
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Com a pesquisa, foram selecionadas 12 aeronaves para servirem com base, 
entre elas possuem VANTs militares e aeromodelos com características similares, 
estas podem ser visualizadas na tabela 1. 
 

Tabela 1 – Dimensões médias. 

Marca Modelo Envergadura (mm) Comprimento (mm) 

Elbit Sytems Ltda. Skylark 1 LE 3000 2200 

AeroViroment RQ – 11 1400 900 

AeroViroment Puma AE 2800 1400 

AeroViroment FQM-151  2740 1830 

Unique Models U-Glider 1500 1110 

DW Wing Griffin 1550 820 

Volantex ASW 28 2540 1132 

Volantex Phoenix Evolution 2600 1160 

Volantex Phoenix V2 2000 1132 

TJL UAV Mini Goose 1800 885 

Oken Phonenix 1400 915 

OM  Speedo Pro Mark II 1200 780 

Médias   2044,166667 1188,666667 

Médias Corrigidas   2000 1160 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software Excel, 2019. 
 

Nesta tabela foi possível observar os valores médios de envergadura e 
comprimento, foi realizado pequenas correções nos valores obtidos, com a finalidade 
de facilitar o dimensionamento dos demais componentes. Os valores médios 
estimados nesta tabela, possuem grande importância para a realização dos 
próximos cálculos do projeto. 

Para que um avião seja estável e voe bem normalmente ele segue um 
conjunto de proporções aproximadas. Nem sempre é obrigatório segui-las à risca 
para que o projeto seja bem-sucedido, mas serve como um guia geral (ARAÚJO, 
2007; RODRIGUES, 2014). 

Para a determinação de um valor médio de massa máxima suportada foi 
utilizado como base os valores dos VANTs militares, por possuírem capacidade de 
carga muito superior aos aeromodelos. Isso se deve aos equipamentos que eles 
carregam e a sua finalidade de uso. Os valores são apresentados na tabela 2. 

 
Tabela 2 - Valor médio de massa máxima suportada. 

Marca Modelo Massa (Kg) 

Elbit Sytems Ltd Skylark 1 LE 7 

AeroViroment RQ - 11 1,9 

AeroViroment Puma AE 5,9 

AeroViroment FQM-151  4 

Médias   4,70 

Médias Corrigidas   4,70 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software Excel, 2019. 
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Assim pode-se definir as dimensões estimadas para a aeronave e também a 
sua massa máxima, estes valores estão apresentados abaixo na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Dimensões iniciais e massa máxima. 

Valores estimados inicialmente 

Envergadura (m) 2,00 

Massa máxima (Kg) 4,70 

Comprimento total 
(m) 

1,16 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software Excel, 2019. 

 
2.1 DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE REYNOLDS 

A determinação do número de Reynolds representa um fator muito importante 
para a escolha e análise adequada das características aerodinâmicas de um perfil 
aerodinâmico, pois a eficiência de um perfil em gerar sustentação e arrasto está 
intimamente relacionada ao número de Reynolds obtido. Geralmente no estudo do 
escoamento sobre asas de aviões o fluxo se torna turbulento para números de 
Reynolds da ordem de 1x107, sendo que abaixo desse valor geralmente o fluxo é 
laminar (RAYMER, 1992; ANDERSON, 1999; RODRIGUES, 2014). 

Para a realização das simulações bidimensionais, foi estabelecido valores de 
Reynolds referentes a duas velocidades. Estas velocidades foram estabelecidas 
para representarem a velocidade de cruzeiro e a velocidade de estol. Estes valores 
podem ser observados na tabela 4. 
 
Tabela 4 - Valores de Reynolds para as velocidades estimadas. 

Velocidade (Km/h) Reynolds 

20 75000 

40 150000 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software Excel, 2019. 

2.2 SIMULAÇÕES BIDIMENSIONAIS 
Utilizando os recursos do software XFLR 5, foi possível realizar uma análise 

bidimensional dos perfis aerodinâmicos selecionados. 

 CHUCH HOLLINGER CH 10-48-13; 

 CLARK Y; 

 EPPLER 423; 

 FX 74 CL6-140; 

 LIEBECK LA 203; 

 SELIG 1223 

 NACA 0008 

 NASA LS (1) - 0413 

 NASA LS (1) - 0417 

 NASA NFL (1) - 0115 
 
 Esta simulação permite encontrar todas as características dos perfis, assim 

facilitando a escolha do perfil ideal para este projeto. 
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Para a realização desta simulação são necessárias algumas propriedades, 
tanto do fluído que escoa entorno do perfil, quanto das características físicas do 
perfil, estas estão mencionadas na tabela 5. 
 

Tabela 5 - Propriedades utilizadas na simulação bidimensional. 

Propriedades da simulação bidimensional 

Densidade 1.225kg/m3 

Viscosidade 1.5e-5m²/s 

Corda do perfil 0,2 m 

Número de painéis da malha 150 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software Excel, 2019. 

 
2.2.1 Primeira análise 

Utilizando os 10 perfis pré-selecionados, foi realizado uma simulação 
bidimensional com dois valores de Reynolds diferentes, 75 mil e 150 mil, estes 
valores correspondem aproximadamente às velocidades de 20 Km/h e 40 Km/h. 

Nesta primeira simulação, foi analisado somente o seguinte fator: 

 Coeficiente de sustentação (Cl) / Coeficiente de arrasto (Cd) em 
relação ao ângulo de ataque. 
 

Foi selecionado os três perfis que apresentaram os melhores resultados, 
com base no fator mencionado, para serem analisados em uma nova simulação. 
 
2.2.2 Segunda análise 

Para selecionar qual destes três perfis é o ideal para ser utilizado no projeto 
da asa, foi realizado uma nova simulação bidimensional com eles, onde foram 
analisados mais fatores, para garantir que o perfil escolhido cumpra todas as 
características necessárias, foram utilizado os mesmos valores de Reynolds, 75 mil 
e 150 mil. 

Nesta simulação, foi analisado os seguintes fatores: 
 

 Coeficiente de sustentação (Cl) / Coeficiente de arrasto (Cd) em 
relação ao ângulo de ataque (α); 

 Coeficiente de sustentação (Cl) em relação ao ângulo de ataque (α); 

 Coeficiente de arrasto (Cd) em relação ao ângulo de ataque (α); 

 Relação entre o coeficiente de sustentação (Cl) e o coeficiente de 
arrasto (Cd); 
 
2.3 SIMULAÇÕES TRIDIMENSIONAIS 

Ainda com o auxílio do software XFLR 5, foi possível fazer modelos 3d com 
base no perfil aerodinâmico selecionado. Nesta simulação foi utilizado três 
geometrias diferentes para a asa, sendo elas, a asa retangular, asa trapezoidal e 
asa mista. A asa de geometria elíptica, de acordo com o referencial teórico, é a que 
apresenta as melhores características, porém devido a sua alta dificuldade de 
construção ela não foi utilizada nesta simulação. 

Assim como na simulação bidimensional, para a realização desta também são 
necessárias algumas propriedades, tanto do fluído que escoa entorno da asa, 
quanto das características físicas da asa, estas estão mencionadas na tabela 6. 
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Tabela 6 - Propriedades utilizadas na simulação tridimensional. 

Propriedades da simulação tridimensional 

Densidade 1.225kg/m3 

Viscosidade 1.5e-5m²/s 

Corda do perfil 0,2 m 

Envergadura 2m 

Massa 4.7 kg 
Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software Excel, 2019. 

Com os resultados das simulações tridimensionais pode-se definir qual destes 
três formatos de asa é o melhor para este projeto. 
 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES BIDIMENSIONAIS 
Na figura abaixo, estão representados os três perfis que apresentaram os 

melhores resultados para o valor de 150 mil Reynolds. 
 

Figura 01 - (Cl/Cd) x Alpha - melhores perfis (Re 150K). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 

Os perfis que apresentaram os melhores resultados são: 

 Clark Y; 

 NASA LS (1) – 0413; 

 SELIG 1223. 
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Estes perfis também apresentaram os melhores resultados para o valor de 75 
mil Reynolds. 

Na segunda simulação os três melhores perfis foram analisados em diversos 
fatores, para garantir que o perfil escolhido atenda todas as necessidades do 
projeto, estes fatores estão listados abaixo junto com uma explicação sobre a 
importância de cada um deles: 

 O coeficiente de sustentação (Cl) dividido pelo coeficiente de arrasto 
(Cd) em relação ao ângulo de ataque (α); 

 A relação entre o coeficiente de sustentação (Cl) e ângulo de ataque 
(α); 

 Coeficiente de arrasto (Cd) em relação ao ângulo de ataque (α); 

 A relação entre o coeficiente de sustentação com o coeficiente de 
arrasto. 

 
As simulações e os resultados de cada um destes fatores estão 

representados abaixo. 
 

Figura 02 - (Cl/Cd) x Alpha - (Re 150K). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 

A figura 02 demonstra qual é o ângulo de ataque em que se encontra a 
melhor relação entre o coeficiente de sustentação e o coeficiente de arrasto para 
Reynolds igual a 150 mil. Os resultados estão na tabela abaixo.  

 
Tabela 7 - Resultados de (Cl/Cd) x Alpha – (Re 150K). 

PERFIS Cl/Cd x Alpha 150 k 

CLARK Y 64,6 

NASA LS (1) - 0413 63,4 
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SELIG 1223 63,8 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software Excel, 2019. 

 

Figura 03 - Cl x Alpha - (Re 150K). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 

A figura acima demonstra qual é o ângulo de ataque que gera a maior 
sustentação com um valor de Reynolds de 150 mil, também é possível observar qual 
é o ângulo de ataque em que ocorre o efeito estol. Os valores encontrados estão na 
tabela abaixo. 
 

Tabela 08 - Resultados de Cl x Alpha – (Re 150K). 

PERFIS Cl máx. Re 150 K 

CLARK Y 1,38 

NASA LS (1) - 0413 1,398 

SELIG 1223 2,187 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software Excel, 2019. 
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Figura 04 - Cd x Alpha - (Re 150K). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 

Na figura acima pode-se encontrar o ângulo de ataque que gera o menor 
coeficiente de arrasto com um valor de Reynolds igual a 150 mil. Os resultados 
estão na tabela abaixo. 
  

Tabela 09 - Resultados de Cd x Alpha – (Re 150K). 

PERFIS Cd máx. Re 150 K 

CLARK Y 0,013 

NASA LS (1) - 0413 0,014 

SELIG 1223 0,02 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software Excel, 2019. 
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Figura 05 – Cl x Cd- (Re 150K). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 

Esta é uma análise visual onde pode-se observar as regiões onde o 
coeficiente de sustentação tem um aumento e ao mesmo tempo ocorre pouca 
alteração no coeficiente de arrasto. O melhor perfil é aquele que consegue ter o 
maior aumento do coeficiente de sustentação sem modificar o coeficiente de arrasto. 

Para escolher o melhor perfil para o projeto foi analisado todos estes fatores, 
onde foi criado um sistema de pontuação para cada fator de acordo com a sua 
importância para o projeto, com isso foi obtido o seguinte resultado. 
 

Tabela 10 - Resultados após análise. 

PERFIS Total 

CLARK Y 1074,07 

NASA LS (1) - 0413 1038,2 

SELIG 1223 1027,78 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software Excel, 2019. 

 

Com isso pode-se observar que o perfil CLARK Y obteve o melhor resultado, 
assim sendo, é este perfil que será utilizado na modelagem da asa. 
 

3.2 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES TRIDIMENSIONAIS 
 

3.2.1 Asa retangular 
Para a realização da simulação tridimensional são necessárias algumas 

propriedades, tanto do fluído que escoa entorno da asa, quanto das características 
físicas da geometria da asa, estas estão mencionadas na tabela 6. 
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Tabela 2 - Características da asa retangular. 

Características físicas da asa retangular 

Corda na raiz 0,2 m 

Corda na ponta da asa 0,2 m 

Área de asa 0.4m² 

Número de painéis da malha 3240 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software Excel, 2019. 

 

Na figura 06 pode-se observar a distribuição de pressão ao longo da asa 
retangular. 
 

Figura 06 - Distribuição de pressão ao longo da asa – Asa retangular. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 

 

Figura 07 - Escoamento de ar entorno da asa - Asa retangular. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

Na figura 07 pode-se observar o comportamento do ar entorno da asa, 
percebe-se que na maior parte da asa o ar teve um escoamento laminar, e nas suas 
pontas ocorre um escoamento turbulento, este efeito é chamado de vórtice de ponta 
de asa e ele pode ser melhor visualizado na figura 08. 
 

Figura 08 - Vórtice de ponta de asa - Asa retangular. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 

O vórtice de ponta de asa aumenta o arrasto, efeito que não é desejado. 
 

Figura 09 - Distribuição de sustentação ao longo da asa - Asa retangular. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 

Na figura 09 pode-se observar a distribuição de sustentação ao longo da asa, 
como já esperado a sustentação é menor nas pontas da asa.  
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Figura 10 - Arrasto gerado ao longo da asa - Asa retangular. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 

Na figura 10 pode-se observar o arrasto gerado ao longo da asa, como já 
esperado o arrasto é maior nas pontas da asa. 
 

3.2.2 Asa trapezoidal 
Assim como na asa retangular, para a realização da simulação tridimensional 

desta asa também são necessárias algumas propriedades, estas estão mencionadas 
na tabela 12. 

 
Tabela 3 - Características da asa trapezoidal. 

Características físicas da asa trapezoidal 

Corda na raiz 0,2 m 

Corda na ponta da asa 0,15 m 

Área de asa 0.35m² 

Número de painéis da malha 3240 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software Excel, 2019. 

 

Figura 11 - Distribuição de pressão ao longo da asa – Asa trapezoidal. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 
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Na figura 11 pode-se observar a distribuição de pressão ao longo da asa 
trapezoidal. 
 

Figura 12 - Escoamento de ar entorno da asa - Asa trapezoidal. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 

 

Figura 13 - Vórtice de ponta de asa - Asa trapezoidal. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 
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Na figura 12 pode-se observar o comportamento do ar entorno da asa, assim 
como na asa retangular, também ocorreu vórtice de ponta de asa, este vórtice pode 
ser visualizado na figura 13. 
 

Figura 14 - Distribuição de sustentação ao longo da asa - Asa trapezoidal. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 

Nas figuras 14 pode-se observar a distribuição de sustentação ao longo da 
asa. 
 

Figura 15 - Arrasto gerado ao longo da asa - Asa trapezoidal. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 

Na figura 15 pode-se observar o arrasto gerado ao longo da asa, assim como 
na asa retangular, o vórtice de ponta de asa ocasionou o aumento de arrasto.  
 

3.2.3 Asa mista 
Assim como nas asas anteriores, para a realização da simulação 

tridimensional desta asa também são necessárias algumas propriedades, estas 
estão mencionadas na tabela 13. 
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Tabela 4 - Características da asa mista. 

Características físicas da asa mista 

Corda na raiz 0,2 m 

Corda na ponta da asa 0,1 m 

Área de asa 0.33m² 

Número de painéis da malha 3240 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software Excel, 2019. 

 

Na figura 16 pode-se observar a distribuição de pressão ao longo da asa 
mista. 

 
Figura 16 - Distribuição de pressão ao longo da asa – Asa mista. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 
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Figura 17 - Escoamento de ar entorno da asa - Asa mista. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 

Na figura 17 pode-se observar o comportamento do ar entorno da asa, assim 
como nas outras asas, também ocorreu vórtice de ponta de asa, porém nesta asa 
este vórtice foi maior, isso pode ser visualizado melhor na figura 18. 
 

Figura 18 - Vórtice de ponta de asa - Asa mista. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 
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Figura 19 - Distribuição de sustentação ao longo da asa - Asa mista. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 

 

Na figura 20 pode-se observar a distribuição de sustentação ao longo da asa. 
 

Figura 20 - Arrasto gerado ao longo da asa - Asa mista. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software XFLR5, 2019. 

Na figura 20 pode-se observar o arrasto gerado ao longo da asa, neste 
formato de asa pode-se perceber que o arrasto gerado foi maior.  
 

3.2.4 Comparação entre as diferentes geometrias de asa 
Após todas as simulações, foram analisados todos os fatores importantes 

para o projeto, e assim como na seleção dos perfis, para selecionar o formato de asa 
ideal foi atribuído notas as características mais importantes. O resultado encontra-se 
na tabela abaixo. 

 

Tabela 5 - Resultados dos formatos de asa. 

Formato Total 

Retangular 515,7 

Trapezoidal 528,3 

Mista 526,4 

Fonte: Elaborada pelo autor utilizando o software Excel, 2019. 
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A asa de geometria retangular apresentou o pior resultado em relação aos 
valores analisados, já a asa de geometria mista apresentou os melhores valores de 
sustentação, porém devido ao alto arrasto gerado pelo vórtice de ponta de asa, foi a 
asa de geometria trapezoidal que atendeu de melhor forma as características 
necessárias para este projeto. 
 
4. CONCLUSÃO 

 A utilização de VANTs nas mais diversas áreas é uma realidade crescente 
no Mundo. Dentro dessa perspectiva, o presente trabalho teve como objetivo estudar 
e projetar uma asa para um veículo aéreo não tripulado. 

O projeto teve início com uma pesquisa de mercado, para definir as 
dimensões médias de um VANT e também um estudo aerodinâmico de dez perfis e 
três configurações diferentes de asa, buscando variar alguns de seus parâmetros e 
comparando os seus resultados segundo as curvas aerodinâmicas caraterísticas. 

Após definido os perfis e a configuração de asa a serem analisados, deu-se 
início as simulações aerodinâmicas, onde pode-se definir que a melhor configuração 
para o projeto é a utilização do perfil aerodinâmico Clark Y em conjunto com uma 
asa de geometria trapezoidal. 

O projeto aerodinâmico da asa se mostrou adequado aos requisitos 
impostos na etapa inicial do trabalho, demonstrando estar apto a gerar força de 
sustentação suficiente para suportar sua massa de 4,7 kg, trabalhando em uma faixa 
de velocidade que varia de 20 Km/h a 40 Km/h. 

Para projetos futuros pode-se analisar novos perfis aerodinâmicos e até 
mesmo gerar um novo perfil, afim de analisar a sua eficiência. Também pode-se 
estudar e analisar a utilização de winglets para reduzir o vórtice de ponta de asa. 
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RESUMO 
 
A maioria dos automóveis são, hoje em dia, equipados com motores de combustão 
interna, o qual possuem boa autonomia. Mas com a diminuição das reservas de 
combustíveis fósseis, a poluição, o auto preço dos combustíveis além da baixa 
eficiência de um motor de combustão interna, os automóveis com motores a 
combustão interna tendem a ser menos utilizados, dando lugar aos veículos híbridos 
que funcionam com dois motores e sistema de frenagem regenerativa. Os veículos 
híbridos são equipados com um motor de combustão interna e um motor elétrico que 
opera como uma máquina elétrica, o qual funciona como motor durante a tração e 
gerador durante a desaceleração. Com isso objetivou-se a analisar o funcionamento 
de um veículo híbrido equipado com frenagem regenerativa e comparar com um 
veículo convencional equipado com motor a combustão interna e freios mecânicos. 
Os resultados obtidos revelam que os veículos híbridos conseguem ter uma maior 
autonomia em relação a um veículo convencional, o que mostra a eficiência dos 
motores elétricos e a importância da frenagem regenerativa. 
Palavras-chave: Energia cinética; veículos híbridos; frenagem regenerativa. 
 
 

ABSTRACT 
 
Most automobiles are now equipped with internal combustion engines, which have 
good autonomy. But with the decline in fossil fuel reserves, pollution, auto fuel prices 
and the low efficiency of an internal combustion engine, cars with internal combustion 
engines tend to be less widely used, giving rise to hybrid vehicles that work with two 
engines and regenerative braking system. Hybrid vehicles are equipped with aninternal 
combustion engine and an electric engine that operates as an electric machine, which 
functions as a motor during traction and generator during deceleration. The objective 
was to analyze the operation of a hybrid vehicle equipped with regenerative braking 
and compare with a conventional vehicle equipped with internal combustion engine 
mechanical brakes. The results show that hybrid vehicles can achieve greater 
autonomy compared to a conventional vehicle, which shows the efficiency of electric 
motors and the importance of regenerative braking. 
Key-words: kinetic energy; hybrid vehicles; regenerative braking. 
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1. INTRODUÇÃO 

No início do século XX, Henry Ford revolucionou a indústria automobilística, 
criando um sistema de produção de veículos em série via esteira. Esse foi o primeiro 
passo da produção de veículos em massa que se vê até os dias de hoje. 

Com o aumento populacional e consequentemente o aumento dos transportes 
rodoviários, as preocupações com a emissão de gases poluentes emitidos por 
veículos automotores, e o esgotamento das reservas naturais de petróleo, ganharam 
importância mundial. Outro fator preocupante se dá pelo fato da maioria dos veículos 
ainda usarem combustíveis fósseis, numa época em que várias formas de energia 
ambientalmente correta já são realidade.  

Carros totalmente elétricos ou híbridos já são desenvolvidos por grandes 
montadoras, que cada vez mais buscam uma forma de produzir veículos que não 
agridam o meio ambiente. E uma dessas formas usadas com o objetivo de reduzir a 
queima de combustível fóssil é a implantação do sistema de regeneração de energia 
em veículos elétricos e híbridos que reaproveita a energia cinética do veículo 
transformando-a em energia elétrica e consequentemente aumentando a autonomia 
do veículo. Sendo que os veículos híbridos equipados com essa tecnologia possui 
uma autonomia de até 15% maior se comparado a um mesmo modelo de veículo 
híbrido que se utiliza apenas de freios mecânicos, comprovando assim a importância 
dessa tecnologia de recuperação de energia (CODY J., et. al., 2009). 

O uso do sistema de frenagem regenerativa, começa por volta do ano de 1902, 
onde esse sistema era utilizado em bondes na cidade de Newcastle na Inglaterra. A 
frenagem regenerativa pode ter o seu início divido em três etapas, sendo de 1902 a 
1911, utilizada nos bondes da Inglaterra, no ano de 1930 além dos bondes a frenagem 
regenerativa também passou a ser utilizada em veículos e por fim na década de 1970, 
com grande avanço tecnológico a frenagem regenerativa passou a utilizar conceitos 
da eletrônica de potência de estado sólido (STRUAN JNO. T. ROBERSTON, 2007). 

Motivado pela crescente fabricação de veículos elétricos e pela importância do 
sistema de frenagem regenerativa, o presente trabalho buscará estudar e esclarecer os 
aspectos e as características importantes desses sistemas, bem como a sua contribuição 
na redução de poluentes, e principalmente na redução do consumo de combustíveis 
fósseis. Visto que as fontes de energias fósseis são esgotáveis, e a busca por novas 
formas de energias menos poluentes e de melhor custo é de interesse mundial. 

Os veículos híbridos acabam tendo grande importância nessa transição, onde os 
motores de combustão interna estão sendo deixados de lado e os motores elétricos vem 
sendo os mais requisitados pelas montadoras. Mas ainda existem certas limitações para 
que os veículos consigam rodar com apenas motores elétricos, uma dessas limitações é 
a baixa autonomia de um veículo elétrico se comparado a um veículo a combustão. Com 
isso os veículos híbridos funcionam com dois motores, sendo um a combustão interna e 
um motor elétrico, onde com algumas combinações de potência e velocidades entre 
ambos, os veículos híbridos conseguem ter uma maior autonomia com menor consumo 
de combustível. Para o desenvolvimento do trabalho será proposto a comparação entre 
um veículo híbrido com frenagem regenerativa e um veículo de combustão interna com 
freios mecânicos convencionais. 

 
2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral o estudo relacionado aos veículos 
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híbridos equipados com sistema de frenagem regenerativa. Posteriormente após a 
revisão bibliográfica será avaliado a importância de um veículo de propulsão híbrida 
com frenagem regenerativa em comparação com um veículo de propulsão somente a 
combustão de freios mecânicos convencionais. 

 
2.1.2 Objetivos específicos 

 Estudar o princípio de funcionamento da frenagem regenerativa; 

 Fazer um comparativo entre um veículo híbrido com frenagem regenerativa e 
um veículo convencional equipado somente com freios mecânicos. 

 Destacar a importância dos veículos híbridos no cenário atual. 
 
2.2. Justificativa 

O presente trabalho torna-se relevante em um momento que a frota de veículos 
automotores no mundo cresce a cada ano, agravando a emissão de poluentes em 
grandes centros urbanos. Estudos mostram que muitas doenças respiratórias têm afetado 
principalmente crianças e idosos. A poluição causada pelo tráfego é responsável por mais 
de 250.000 novos casos de bronquite crônica e mais de 500.000 ataques de asma a cada 
ano na Europa. 

Analisando o cenário mundial onde se busca novas formas de energia, e veículos 
mais eficientes, o presente trabalho busca estudar o funcionamento dos veículos híbridos 
com sistema de frenagem regenerativa que recupera energia cinética e transforma em 
energia elétrica. A energia elétrica poderá ser usada novamente pelo veículo, aumentando 
sua autonomia e reduzindo o consumo de combustíveis e gases poluentes. 

 
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo serão abordados os modelos e o comportamento dos motores 
elétricos utilizados em veículos elétricos e híbridos. Também será estudado as 
configurações mais utilizadas nos veículos elétricos e híbridos e o sistema de frenagem 
regenerativa. 

 
3.1. Motores elétricos utilizados em EVs e HEVs 

De acordo com Franchi (2008), o simples fato de ter uma corrente elétrica em 
um motor, já será suficiente para haver movimento de rotação no seu eixo, 
possibilitando o uso nas mais variadas formas de aplicação. 

Os motores elétricos são de grande importância no cenário mundial. Estudos 
mostram que no campo industrial, avalia-se que 70 a 80% da energia elétrica 
consumida nas indústrias sejam convertidas em energia mecânica por motores 
elétricos (FRANCHI, 2008). 

No cenário do automobilismo, o uso dos motores elétricos vem tendo cada vez 
mais destaque, seja pelos autos custos dos combustíveis fósseis, ou pela 
preocupação com a emissão de poluentes causada pelos veículos à combustão. 

De acordo com a revista NOVACANA.COM, as vendas de carros elétricos no 
mundo aumentaram em 60% no ano de 2015, sendo concidentemente esse 
percentual praticamente equivalente ao índice de crescimento anual de vendas 
projetado pela tesla até o ano de 2020. 

 
3.1.1. Características dos motores elétricos em veículos elétricos 

Motores elétricos em EVs apresentam geralmente as características de 
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potência e torque como mostrado na Figura 1. Na região abaixo da velocidade base, 
o motor tem torque constante. Quando atinge rotações acima da velocidade base, o 
motor tem potência constante. 

 
 

Figura 1 – Característica típica do motor elétrico com variação de velocidade. 

 
Fonte: Adaptado de (EHSANI, 2005) 

 
Segundo Monteiro (2015), quando o motor trabalha em baixas rotações, a 

tensão que estimula o ME é controlada pelo conversor de potência à medida que a 
rotação aumenta, enquanto a corrente é mantida constante. A partir da rotação base, 
a tensão no ME alcança seu valor nominal. Desde a rotação base, a tensão é mantida 
constante, enquanto a corrente é enfraquecida, caindo hiperbolicamente com o 
aumento da rotação, consequentemente o torque cai também hiperbolicamente com 
a rotação. 

Junior (2014), afirma que devido os motores elétricos serem mais eficientes, e 
possuírem características torque x potência perto do ideal, não se faz necessário o 
uso de sistemas de cambio de transmissão. Uma comparação interessante a se fazer 
é a comparação entre as curvas de tração de um veículo equipado com MCI e 
transmissão de quatro marchas e o equipado com um ME de apenas uma marcha 
como mostrado na Figura 2. 
 
 
Figura 2 - Forças de tração para um motor a gasolina com transmissão de quatro marchas e um motor 
elétrico com transmissão de uma marcha. 

 

 
Fonte: Adaptado de (EHSANI, 2005) 
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O gráfico da Figura 2 deixa evidente que um veículo equipado com um ME e 
com apenas uma marcha se torna quase que equivalente a um veículo com MCI 
equipado com transmissão de quatro marchas. 
 
3.2. Armazenadores de energia elétrica em HEVs e Evs 

Segundo Ehsani (2005) os EVs precisam ser dotados de um grande banco de 
baterias se o mesmo for projetado para alcançar algumas centenas de quilômetros, 
visto que a energia para a alimentação do ME provém apenas da bateria. O motivo 
para isso de da pela baixa densidade de energia das baterias para uma demanda de 
peso e tamanho se comparado com os combustíveis líquidos. 
 
 
Gráfico 1 - Energia específica de diversos tipos de armazenamento. 

 

 
Fonte: Adaptado de (NOCE, 2009) 
 

Segundo Husain (2003), a bateria ainda possui uma energia específica baixa 
se comparada a outras formas de armazenamento de energia conhecidas, conforme 
o Gráfico 1. 

De acordo com o Gráfico 1, a bateria de tecnologia mais avançada (Lítio-íon) 
possui uma energia específica muito menor do que a gasolina, que é o combustível 
mais utilizado atualmente. 

Afonso (2016) destaca que por mais que existam baterias de tecnologias mais 
avançadas como as baterias de íon-lítio (Li-Ion) que possuem densidades muito 
maiores se comparado às de chumbo-ácido, ainda possui densidade muito menor em 
relação à densidade energética dos combustíveis líquidos, (gasolina possui densidade 
de energia de 44,4MJ/kg enquanto baterias modernas possuem 0,9MJ/kg). 
 
3.3. Veículos elétricos híbridos HEVs 

De acordo com Ehsani (2005) os HEVs utilizam duas fontes de energia, sendo 
utilizada uma fonte de alimentação MCI (gasolina, álcool ou diesel) e outra sendo as 
baterias químicas, além de uma unidade de ME. Um pequeno MCI e pontos ideais de 
operação e FR resultam em uma melhor economia de combustível e emissões mais 
baixas do que comparado a um veículo MCI somente. Estas vantagens fazem HEVs 
tornarem-se as alternativas importantes para os veículos da geração atual e futura. A 
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Figura 3 mostra a concepção de transmissão híbrida e as possíveis rotas do fluxo de 
potência. 
 
 
Figura 3 - Ilustração conceitual da arquitetura híbrida. 

 

 
Fonte: Adaptado de (EHSANI, 2005) 
 

A propulsão por um ME elimina a necessidade de injetores de combustível, 
controladores do motor e outros periféricos. Assim, com uma diminuição do número 
de peças, o sistema está mais simples e mais confiável. Claro, há uma melhoria da 
eficiência no HEV em comparação com o MCI, mas ainda será inferior à do EV. A 
eficiência global dependerá do tamanho relativo MCI e da potência do motor de 
propulsão elétrica. 

Uma variante dos HEVs pode ser encontrada em locomotivas por exemplo. O 
MCI nesse caso conduz um gerador que gera energia CA (Corrente Alternada). Essa 
corrente será convertida em CC (Corrente contínua) e depois para CA para a 
alimentação de um ME. Uma característica deste sistema se dá pelo fato que o motor 
tem de ser executado continuamente para produzir a eletricidade. E possui vantagem 
por não necessitar de uma bateria. Além disso, o MCI pode ser executado em uma 
velocidade ideal para atingir a melhor eficiência possível (AFONSO, 2016). 

Hoje a maioria dos veículos híbridos possui sistema de regeneração de energia. 
O sistema de regeneração de energia em veículos consiste num sistema conhecido 
como freios regenerativos, tal sistema transforma a energia cinética do veículo 
proveniente do movimento, em energia elétrica através de um motor elétrico, tal motor 
atua como gerador no momento das desacelerações do veículo. 

 
3.4. Frenagem Regenerativa 

A frenagem regenerativa se trata de um sistema de freios geralmente utilizados 
em carros elétricos e híbridos. Esse sistema atua recuperando parte da energia 
cinética do veículo que seria desperdiçada na forma de calor através dos discos, 
pastilhas, lonas e tambores (ROCHA, et al, 2014). 

Estudos mostram que a crise energética presente não irá melhorar no futuro. 
Uma das soluções para amenizá-la está em aplicar a eficiência de motores elétricos 
em sistemas de transporte em geral. A implicação inicial seria a alta demanda de 
energia elétrica, porém como um motor elétrico também pode ser usado como 
gerador, este princípio nos leva a concluir que um veículo híbrido converte energia 
cinética em energia elétrica durante sua frenagem e esta pode ser reutilizada no motor 
elétrico do veículo. 
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No momento da frenagem, um mecanismo produz um contra torque no eixo do 
motor elétrico, fazendo-o atuar como um gerador elétrico. Esse contra torque causa 
uma redução na velocidade do veículo, sendo então conhecido como freio 
regenerativo. 

Para melhor compreensão do sistema se faz importante saber que nesse caso 
o motor elétrico deve ser chamado de máquina elétrica, pois o mesmo atua como 
motor e gerador elétrico. 

A Figura 4 mostra o princípio do funcionamento do sistema regenerativo, onde 
esse veículo é dotado de um motor à gasolina, motor elétrico e bateria de 
armazenamento. Nota-se que no momento da tração, a máquina elétrica atua como 
motor, convertendo a energia elétrica em energia mecânica, dando movimento ao 
veículo. Porém, no momento de desaceleração a máquina elétrica passa a atuar como 
um gerador elétrico, transformando parte da energia cinética em energia elétrica 
novamente (ROCHA, et al, 2014). 
 
 
Figura 4 - Esquema representativo de um sistema regenerativo de freio. 

 

 
Fonte: Adaptado de (ROCHA, 2014) 

 
Esse sistema de freios deve trabalhar em conjunto com o sistema convencional 

de freios. Pois esse sistema não se faz suficiente para uma redução de velocidade 
mais abrupta caso o condutor necessite. Sendo então que em uma redução de 
velocidade solicitada pelo motorista, primeiro será acionado o sistema regenerativo. 
Mas se o motorista necessitar de uma desaceleração maior, o sistema convencional 
entrará em ação trazendo o veículo até o repouso se for o caso. 

 

3.4.1. Funcionamento da frenagem regenerativa 

Ehsani (2005), diz que o sistema de frenagem regenerativa converte a energia 
cinética em energia elétrica no momento da frenagem de um veículo equipado com 
FR. No entanto a recuperação de energia também ocorre quando o motorista retira o 
pé do acelerador estando o veículo em movimento. 

Segundo Lenz (2013), o veículo pode ganhar velocidade sem mesmo estar 
sendo tracionado, isso ocorre geralmente em pistas de declive, onde mesmo com o 
motor elétrico ligado o veículo acaba ganhando velocidade devido a energia potencial, 
que posteriormente se transforma em energia cinética, que é então convertida em 
energia elétrica para as baterias. Quando o veículo transita em pistas planas sem 
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estar pressionado o pedal de acelerador ou o pedal de freio, o veículo só estará 
sofrendo desaceleração, essa desaceleração também converte a energia cinética em 
elétrica como mostra o esquema ilustrativo da Figura 5. 
 
 
Figura 5 – Esquema conceitual da frenagem regenerativa. 

 
Fonte: Adaptado de (LENZ, 2013) 

 
De acordo com Ehsani (2005), o ME, não pode ser chamado apenas de motor 

elétrico, mas sim de máquina elétrica, já que o mesmo atua como motor durante a 
tração e gerador durante a regeneração. Sendo assim a máquina elétrica opera de 
quatro formas distintas as quais são chamadas de quadrantes de acionamento como 
mostra a Figura 6. 
 
 
Figura 6 – Quadrantes de operação de uma máquina elétrica.  

 

 
Fonte: Adaptado de (LENZ, 2013) 

 
No 1° quadrante, o torque e a velocidade são positivos, o veículo está sendo 

tracionado no sentido avante. Neste caso, o motor consome a energia elétrica da 
bateria transformando-a em energia cinética e colocando-o ou mantendo o veículo em 
movimento. 

No 2° quadrante acontece o modo frenagem do veículo no sentido avante, o 
pedal do acelerador é aliviado, e o torque passa a assumir sinal negativo com a 
velocidade positiva e o motor passa a trabalhar como um gerador. Neste caso o motor 
regenera parte da energia cinética e a transforma em energia elétrica para a bateria. 

No 3° quadrante com manutenção da aceleração e velocidade do veículo no 
sentido contrário (marcha ré). Neste caso o motor consome a energia da bateria e a 
transforma em energia cinética, com torque e velocidade de sinal negativo. 

No 4° quadrante acontece o modo frenagem do veículo no sentido reverso. 
Neste caso a velocidade é negativa e o troque da máquina elétrica com sinal positivo, 
pois o torque está oposto à cinética do veículo. 
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Ao observar os quadrantes 1 e 3, nota-se que a máquina elétrica atua como um 
motor, pelo fato de estar consumindo energia elétrica da bateria para tracionar o 
veículo. Já nos quadrantes 2 e 4 a máquina elétrica passa a atuar como um gerador 
regenerando parte da energia cinética e transformando-a em energia elétrica. 

O modo frenagem é acontece mesmo sem que o pedal do freio seja acionado, 
isso ocorre no momento em que o pedal do acelerador é aliviado, a máquina elétrica 
para de receber energia elétrica, no entanto o veículo continua em movimento, 
forçando a máquina elétrica a girar, onde ela passa a atuar como um gerador, pois o 
seu movimento faz surgir uma tensão elétrica entre os seus terminais (JUNIOR, 2014). 

Segundo Lenz (2013), para que ocorra o torque contrário ao movimento do 
veículo, criado pela máquina elétrica, será necessário que haja uma resistência e que 
a energia elétrica gerada seja consumida. No caso dos veículos elétricos e híbridos a 
energia elétrica gerada será primeiramente convertida para posteriormente ser 
armazenada na bateria. Onde a CA passará por um inversor e depois pelo conversor 
CC/CC e então será enviada para a bateria como CC. 
 
4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do trabalho, será proposta uma comparação entre dois 
veículos da Toyota comercializados no Brasil o Toyota Corolla 2019 e o Toyota Prius 2019 
mostrado na Figura 7. A comparação será para analisar o consumo de combustível em 
um veículo HEV com frenagem regenerativa em relação a um veículo MCI de freios 
mecânicos convencionais. 

 
 

Figura 7 – Imagem do Toyota Corolla e Toyota Prius. 
 

 
Fonte: Adaptado de (TOYOTA, 2018) 

 
Primeiramente será feita a coleta dos dados de cada veículo por meio da ficha 

técnica disponibilizada pela montadora. 
A escolha do Toyota Corolla leva em consideração a sua 11° colocação entre os 

carros mais vendidos em 2018 sendo o segundo na categoria Sedan no primeiro semestre 
de 2018 com 28.554 exemplares vendidos atrás apenas do Chevrolet Prisma. A tabela 1 
mostra as vendas dos veículos mais comercializados no Brasil no ano de 2018. 

 
 

Tabela 1 – Vendas de carros no ano de 2018. 
 

Vendas no ano de 2018 Unidades 

9º Fiat Argo 63.011 

10º Jeep Compass 60.284 

11º Toyota Corolla 59.062 

Fonte: Adaptado de (QUATRO RODAS, 2019) 
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Sua escolha também se dá por sua similaridade com o Toyota Prius, onde eles 
possuem características físicas, dimensionais e aerodinâmicas semelhantes de acordo 
com a Figura 7 e a tabela 2. Outro critério também se dá por serem veículos da mesma 
montadora, ao que possuem mesma tecnologia. 

 
 

Tabela 2 – Ficha técnica do Toyota Corolla 2019 e Toyota Prius 2019. 
  

Toyota Corolla 2019 Toyota Prius 2019 

Motor  1.8 1.8 

Potência MCI (Cv) 139  

Potência ME (Cv)  82 

Potência combinada (Cv)  134 

Torque a 400 rpm (kgf.m) 18 14,5 

Combustível Gasolina Híbrido e gasolina 

Peso (kg) 1295 1415 

Comprimento (mm) 4620 4540 

Largura (mm) 1775 1760 

Altura (mm)  1475 1490 

Capacidade p. malas (l) 470 412 

Tanque de combustível (l) 60 43 

Consumo médio urbano (km/l) 11,4 19,2 

Consumo médio rodoviário (km/l) 13,2 16,8 

Velocidade máxima (km/h) 186 180 

Capacidade da bateria (kWh)  1,3 

Preço aproximado  R$ 86.000,00 R$ 128.000,00 

Adaptado de (CARROS, 2019) 

 
Os critérios mais importantes a serem analisados na tabela 2 são os motores e a 

dimensão física, como a largura, o comprimento, altura e principalmente o peso de ambos, 
pois somente assim será possível compará-los. 

O que os difere são seus sistemas de propulsão, onde o Toyota Corolla é equipado 
apenas com um motor de combustão interna MCI enquanto o Toyota Prius é uma versão 
Hibrida equipada com um sistema de regeneração de energia. A tabela 3 mostra a ficha 
técnica do Toyota Prius. 

O Toyota Corolla é equipado com um motor Flex que pode ser alimentado por 
gasolina ou etanol, a diferença entre a utilização entre um combustível e o outro se dá pelo 
ganho de potência quando se utiliza o Etanol, mas ao contrário disso o consumo de 
combustível aumenta como se pode ver nas tabelas 2 e 3.  Na tabela 2 quando se usa a 
Gasolina a sua potência é de 139 Cv e os consumos médios urbanos e rodoviários ficam 
na casa dos 11,4 e 13,2 km/l. Já com o uso do Etanol sua potência é elevada à 144 Cv 
como mostra a tabela 3 e seu consumo médio urbano e rodoviário cai para 7,8 e 9,2 km/l. 

Para a comparação será apenas utilizada o motor do Toyota Corolla na sua versão 
a gasolina. 
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Tabela 3 – Consumo do Corolla com Etanol. 

 

Toyota Corolla 2019 

 

Potência MCI (cv) 144 

Torque (kgf.m) 18,6 

Combustível Etanol 

Consumo médio urbano (km/l) 7,8 

Consumo médio rodoviário (km/l) 9,2 

Fonte: Adaptado de (CARROS, 2019) 

 
Logo após a coleta dos dados de cada veículo será analisado, as perdas de energia 

durante as frenagens de um veículo até 1500 kg. Para essa análise será utilizado requisito 
FTP75. 

Segundo Ehsani (2005) ao frear um veículo de 1500 kg a 100 km/h consome 
aproximadamente 0,16 kWh em poucos metros. Em grandes cidades onde o transito não 
ocorre de forma continuada, devido às frequentes paradas em semáforos, esquinas, 
rotatórias, sendo muitas vezes em superfícies irregulares, as frequentes paradas geram 
um consumo excessivo de energia durante as frenagens. 

Esse consumo excessivo pode ser quantificado por meio do requisito (FTP75) 
Federal Test Procedure 75 – Procedimento Federal de Teste 75 mostrado na Figura 
8. O FTP-75 é o requisito utilizado pelos Estados Unidos, por ser considerado 
transiente sendo o mais representativo da realidade. 

 
 
Figura 8 – Curva do ciclo FTP75 

 

 
Fonte: Adaptado de (UNIVERSIDADE DO MINHO) 

 
De acordo com a NBR 6601 que regulamenta as emissões de poluentes e 

consumo de veículos leves e pesados, o requisito adotado é o FTP-75. 
O ciclo FTP-75 (Federal Test Procedure) foi criado pela EPA (Environmental 

Protection Agency) dos EUA, para representar um ciclo de condução com uma etapa de 
condução urbana, incluindo paradas frequentes e uma etapa de condução em auto-
estrada. 

 
As principais características desse requisito são: 

 Distância: 11,04 milhas (17,77 km); 

 Duração: 1874 s; 

 Velocidade média: 21,20 mph (34,12 km/h). 
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Tabela 4 – Perdas de energia em veículos de até 1500 kg. 

 
 Estrada Urbana 

FTP-75 
Rodovia 
FTP-75 

Cidade de 
Nova York 

Velocidade 
máxima (km/h) 

86,4 97,7 44,6 

Velocidade média 
(km/h) 

27,9 79,3 12,2 

Energia Total de 
Tração (kWh) 

10,47 10,45 15,51 

Energia 
consumida pelas 

perdas 
(resistências) 

(kWh) 

 
5,95 

 
9,47 

 
4,69 

Energia total 
consumida pelas 
frenagens (kWh) 

 
4,52 

 
0,98 

 
10,82 

Porcentagem de 
energia consumida 

pelas frenagens 
(%) 

 
43,17 

 
9,38 

 
69,76 

Fonte: Adaptado de (EHSANI, 2005) 

 
Com os dados da tabela 4 será possível construir um gráfico mostrando a energia 

total de tração e a energia consumida pelas frenagens em diferentes pistas. 
A sequência da comparação entre os dois veículos, se dará primeiramente com o 

cálculo da autonomia do Toyota Corolla rodando em vias urbanas com consumo médio 
de 11,4 km/l abastecido com gasolina. 

 

11,4 (
𝑘𝑚

𝑙
) ∗ 60𝑙 = 684 𝑘𝑚 

 
Em seguida será feito o cálculo da autonomia do Toyota Corolla rodando em vias 

urbanas desconsiderando as perdas de energia por frenagem com base nos dados da 
tabela 4. O cálculo se dá com a desconsideração das perdas pela frenagem como mostra 
a sequência das equações. 

 
43,17

100
= 0,4317 

 

0,4317 ∗ 684 = 295,3 𝑘𝑚 
 

295,3 𝑘𝑚 + 684 ≅ 980 𝑘𝑚 
 
Umas das comparações a se fazer será o consumo médio do Toyota Corolla 

em kWh, já que se trata de uma unidade utilizada em veículos elétricos.  Para uma 
análise de consumo em kWh do próprio Corolla, primeiramente deve-se fazer as 
conversões necessárias, a tabela 5 traz o poder calorífico da gasolina e sua 
densidade. 
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Tabela 5 – Poder calorífico e densidade da gasolina. 
 

Combustível  Poder Calorífico kWh/kg Densidade kg/l 

Petróleo Cru 13 0,847 

Gasolina 13 0,745 

Diesel 13 0,837 

Fonte: Adaptado de (LAURINDO, 2014) 

 
Com os valores de poder calorífico e densidade tem se que: 
 

13
𝐾𝑊ℎ

𝑘𝑔
∗ 0,745

𝑘𝑔

𝑙
= 9,7

𝑘𝑊ℎ

𝑙
 

 
9,7 kWh/l é a energia contida em um litro de gasolina. 
 

9,7
𝐾𝑊ℎ

𝐿
∗ 60𝐿 = 582 𝑘𝑊ℎ 

 
E 582 kWh em um tanque de 60 litros de gasolina. 

A partir do cálculo da quantidade em kWh contido em um litro de gasolina, será 
possível calcular o tamanho de uma bateria necessária para ter a mesma capacidade 
energética que um tanque de gasolina de 60 L. Com base nos dados de densidade e 
energia especifica da tabela 6 será possível calcular aproximadamente o tamanho da 
bateria que seria necessário. 

 
 

Tabela 6 – Densidade e energia específica da gasolina e bateria Lítio-ion. 

 

Fonte kJ/kg Wh/kg 

Gasolina 46.000 13.000 

Bateria Lítion-íon 500 a 840 140 a 240 

Fonte: Adaptado de (BECK, 2018) 

 
Com os dados da tabela 6 primeiramente será calculado a média da energia 

específica da bateria de Lítion. 

140(
𝑊ℎ
𝑘𝑔

) + 240(
𝑊ℎ
𝑘𝑔

)

2
= 190 (

𝑊ℎ

𝑘𝑔
) 

 
Dividindo-se o resultado por mil, o valor será dado em kWh/kg. 
 

190𝑊ℎ

1000
= 0,19 (

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔
) 

 
O peso da bateria será dado com a divisão da energia especifica em um tanque de 
gasolina de 60 litros pela energia contida em 1 kg da bateria de Lítion. 
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582𝑘𝑊ℎ

0,19 (
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔
)

= 3063 𝑘𝑔  

 
Após o cálculo do tamanho da bateria será calculado a quantidade que o Toyota 

Prius consegue regenerar em uma frenagem de acordo com dados disponibilizados pela 
montadora. Segundo a Toyota, o Prius tem a capacidade de regenerar entre 1% e 3% da 
carga de sua bateria em uma desaceleração de 60 km/h até a sua parada. Mas isso 
depende da forma com que é acionado o pedal de freio. A montadora também afirma que 
em uma desaceleração de 40 km/h de forma suave no modo totalmente elétrico, o Prius 
é capaz de regenerar de 2% a 3% da carga de sua bateria. Considerando que o Prius é 
equipado com uma bateria de 1,3 kWh e usando como parâmetro de cálculo o consumo 
médio de 5,3 km/kWh   para veículos totalmente elétricos. Logo para uma regeneração de 
até 2% tem-se: 

 

0,02 ∗ 1,3𝑘𝑊ℎ = 0,026𝑘𝑊ℎ 
  

0,026𝑘𝑊ℎ ∗ 5,3 (
𝑘𝑚

𝑘𝑊ℎ
) = 0,1378 𝑘𝑚 = 137,8 𝑚 

 
E para uma recuperação de 3% tem-se: 
 

0,03 ∗ 1,3𝑘𝑊ℎ = 0,039𝑘𝑊ℎ 
 

0,039𝑘𝑊ℎ ∗ 5,3 (
𝑘𝑚

𝑘𝑊ℎ
) = 0,2067 𝑘𝑚 = 206,7 𝑚 

 
Para demonstrar a quantidade de metros que é possível regenerar em cada 

frenagem será construído dois gráficos, onde será possível visualizar o quanto um sistema 
de frenagem acrescenta em autonomia em um veículo equipado com FR. 

Com isso será feito o comparativo de autonomia e consumo entre o Toyota Corolla 
e o Toyota Prius. Para isso dois gráficos serão construídos, onde o primeiro mostra a 
autonomia com um tanque de combustível e o segundo o consumo em uma distância 
percorrida de 1000 km. 

Para efeito de comparação também será calculado o consumo de cada veículo 
durante o período de revisão de ambos que conta com seis revisões durante seus 
primeiros 60.000 km. A tabela 7 detalha o valor de cada revisão de ambos os veículos. 

 
 

Tabela 7 – Valor da revisão a cada 10.000 km do Toyota Corolla e Prius. 

 

Km Corolla Prius 

10.000 km  R$ 269,89 R$ 239,49 

20.000 km R$ 624,00 R$ 624,00 

30.000 km R$ 432,00 R$ 438,00 

40.000 km R$ 894,00 R$ 897,00 

50.000 km R$ 423,00 R$ 510,00 

60.000 km R$ 606,00 R$ 999,00 

Fonte: Adaptado de (NOTÍCIAS AUTOMOTIVAS) 
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Por fim será destacada as vantagens e desvantagens de um veículo híbrido. 
 

5. ANÁLISE DOS RESULADO 
 
Com base nos dados da tabela 4 o gráfico 2 mostra a quantidade de energia 

desperdiçada em estradas urbanas e grandes cidades onde a frenagem é utilizada com 
mais frequência.  

 
 

Gráfico 2 – Perdas de energia por frenagem de acordo com o requisito FTP75 

 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 
Ao comparar a quantidade de energia perdida entre as vias urbanas, rodovias 

e grandes cidades, percebe-se em vias urbanas em que a velocidade média é de 
cerca de 27,9 km/h, a energia perdida apenas com a frenagem chega a cerca de 
43,17% da energia total de tração fornecida. O cenário fica ainda mais crítico se for 
analisado as perdas por frenagens em grandes cidades, onde o trânsito caótico torna 
se a velocidade média em torno de 12,2 km/h, como é o caso da cidade de Nova York, 
em que as perdas de energia podem chegar à 69,76% da energia fornecida. 

Ao analisar o consumo do Toyota Corolla na tabela 8 rodando em vias urbanas 
na gasolina, desconsiderando as perdas por frenagem o veículo que é equipado com 
um tanque de 60 L e consumo médio de 11,4 Km/l, teria com apenas um tanque de 
combustível a autonomia de aproximadamente 980 km, e não os 684 km ao considerar 
as perdas pela frenagem. E o seu consumo passaria a ser de 16,3 km/l. Ou seja, seria 
necessários apenas 42 litros de combustível para chegar à mesma distância de 684 
km. 

Isso mostra que o gasto de combustíveis apenas com as frenagens pode ser 
de aproximadamente 18,00 L de gasolina. 
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Tabela 8 – Consumo médio desconsiderando as perdas por frenagem. 
 

Tanque de 60 L Consumo médio 

Via urbana (km/l) 

Autonomia (km) 

Considerando as 
perdas de 43,17% 

11,4 684 

Sem considerar as 
perdas pela frenagem 

16,3 980 

Fonte: O Autor (2019) 
 

Ao comparar o consumo médio urbano do Toyota Prius com o Toyota Corolla 
desconsiderando as perdas do Toyota Corolla nota-se que os consumos ficam bem 
próximos, sendo 19,2 e 16,3 km/L respectivamente. Isso mostra a eficiência 
energética dos HEVs em relação aos MCIs. Esse ganho energético também se dá 
graças ao sistema de frenagem regenerativa que diminui as perdas no momento da 
frenagem. 

Ao fazer as conversões de acordo com a tabela 5, logo tem-se que a gasolina 
produzirá uma energia de 9,7 kWh em cada litro de gasolina. Totalizando uma 
capacidade energética de aproximadamente 582 kWh em um tanque de 60 L de 
gasolina. O que dará um consumo de aproximadamente 1,2 km/kWh para uma 
autonomia de 684 km, como mostra a tabela 9. Comparando esse consumo com o de 
um carro totalmente elétrico, esse consumo torna-se muito alto em relação aos carros 
elétricos mais modernos, onde a sua autonomia chega à 160 km com uma bateria de 
30 kWh, com consumo médio de 5,3 km/kWh. Essa diferença pode ser explicada pela 
diferença de eficiência entre motores elétricos e motores de combustão, onde os 
motores elétricos chegam a 80% de eficiência, enquanto que os motores de 
combustão possuem eficiência de até 30%. 

 
 

Tabela 9 – Autonomia de um veículo a combustão em kWh 

 

Gasolina (L) 60 

Energia (KWh) 582 

Autonomia (Km) 684 

Consumo (KWh/Km) 1,2 

Fonte: O Autor (2019) 
 

Com um carro puramente elétrico essa potência de 582 kWh seria o suficiente 
para rodar aproximadamente 3085 km. No entanto ainda que existam baterias de 
tecnologia cada vez mais avançadas, ainda não seria possível um carro totalmente 
elétrico com as mesmas características físicas conseguir essa autonomia, pois isso 
demandaria de uma bateria extremamente grande.  

A exemplo do tamanho que demandaria para uma bateria de 582 kWh, seria 
necessária uma bateria de aproximadamente 3063 kg. Enquanto que um tanque de 
gasolina com 60 litros pesa 44,7 kg. Já para chegar a essa autonomia de 3085 km 
seria necessário 270,6 litros de gasolina ou 201,6 kg de gasolina. 

Ao considerar que o Prius 2019 é equipado com uma bateria de 1,3 kWh de 
potência, e rodando no modo totalmente elétrico, a cada frenagem nessas 
características o Prius estaria aumentando sua autonomia em aproximadamente 
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137,8 metros com 2% de aproveitamento como mostra o gráfico 3. 
 

 
Gráfico 3 – Regeneração de energia em 2%. 

 

 
Fonte: O Autor (2019) 
 

E em 206,7 metros para um aproveitamento de 3% como mostra o gráfico 4. 
Isso pode ser um feito alcançável, visto que em rodovias urbanas, como por exemplo 
a linha verde de Curitiba que tem velocidade máxima em alguns trechos de 40 km/h 
com paradas frequentes em semáforos. Isso pode gerar um ganho de um 1 km entre 
8 e 5 paradas. 
 
 
Gráfico 4 - Regeneração de energia em 3%. 

 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 
Para destacar a autonomia do Toyota Corolla e do Toyota Prius em vias 

urbanas e com um tanque cheio para ambos os veículos, o Toyota Corolla terá uma 
autonomia de 684 km com um tanque de 60 L, enquanto que o Toyota Prius com um 
tanque de apenas 43 L consegue uma autonomia de aproximadamente 825,6 km. Isso 
mostra que o Prius com um tanque com capacidade de apenas 71,6% em relação ao 
Toyota Corolla consegue um acréscimo na autonomia de 141,6 km como mostrado 
no gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Autonomia Toyota Corolla x Prius. 
 

 
Fonte: O Autor (2019) 
 

Já ao comparar um trajeto de 1000 km em vias urbanas o Toyota Corolla 
consumiria 88 L de gasolina, enquanto que o Prius consumiria apenas 52 L para um 
mesmo percurso como mostra o gráfico 6. 

 
 

Gráfico 6 – Consumo Toyota Corolla x Prius. 

 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 
Ao comparar o consumo de ambos os veículos durante o período de revisão, 

até a última revisão de 60.000 km o Corolla irá consumir aproximadamente 5.263 litros 
de gasolina, enquanto que o Prius consumirá aproximadamente 3.125 litros de 
gasolina. Ou seja, 2.138 litros a menos de gasolina que o Corolla. 

Usando o preço médio da gasolina da cidade de Curitiba no mês de maio de 
2019, no valor de R$ 4,316 ao qual teve o menor preço R$ 4,179 e maior preço de R$ 
4,662 o Corolla terá um gasto de R$ 22.715,00 e o Prius terá um gasto de R$ 
13.488,00 durante os primeiros 60.000 km, (período de revisão) o que dará uma 
economia de R$ 9.227,00. Essa economia cobriria totalmente o gasto da revisão dos 
dois veículos e sobraria R$ 2270,60. 

 
5.1. Vantagens e desvantagens dos veículos híbridos 

Vantagens: 
 

 Maior economia de combustível se comparado a um veículo somente a 
combustão; 

 Menor desgaste dos componentes de freio; 
 Não necessita recarregar a bateria ne rede convencional se comparado a um 

veículo totalmente elétrico; 
 Não necessita de uma bateria muito grande se comparado a um veículo 

totalmente elétrico; 
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 Redução de até 50% no valor do IPVA; 
 Não entra no rodízio da cidade de São Paulo. 

Desvantagens 

 Auto preço se comparado aos veículos de combustão da mesma categoria; 
 Redução de capacidade da bateria com o passar do tempo; 
 Bateria necessita ser substituída entre oito e dez anos; 
 Maior quantidade de componentes mecânicos e eletrônicos; 
 Manutenção especializada. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil ainda é um pais em que a maioria dos veículos são equipados apenas 
com motores de combustão interna, sendo que os veículos elétricos e híbridos já são 
uma realidade. No entanto o uso de veículos apenas elétrico acaba que não sendo 
tão utilizado no Brasil devido ao fato de possuírem baixa autonomia e necessitarem 
de postos especializados para reabastecer. A tendência é que com o passar dos anos 
os veículos elétricos sejam a grande maioria rodando nas ruas, mas enquanto isso 
não acontece uma boa alternativa está nos veículos híbridos. 

De acordo com a comparação feita entre um veículo híbrido com frenagem 
regenerativa e um veículo de motor à combustão com freios mecânicos, ficou evidente 
que é possível ter praticamente o mesmo desempenho, e conforto entre ambos os 
veículos, onde a diferença se dá com a economia em que o veículo híbrido consegue 
ter em relação ao veículo convencional. 

A outra grande importância dos veículos híbridos está na sua praticidade, já 
que o mesmo pode ser abastecido normalmente em qualquer posto de gasolina, e sua 
bateria recarrega de acordo com o comportamento do veículo, onde em momentos 
que não se necessita de tração a energia cinética do veículo é convertida em energia 
elétrica. Esse sistema elimina a necessidade de carregamento da bateria em postos 
especializados que são necessários em veículos elétricos. 

A comparação se mostrou importante por destacar que durante a transição dos 
veículos a combustão para os veículos elétricos, a melhor alternativa está em adquirir 
os veículos híbridos, pois apesar de terem um custo mais elevado (o que o tornaria 
menos viável que um veículo convencional), tem a vantagem de possuírem uma boa 
economia e serem menos poluentes. O seu custo mais elevado pode ser compensado 
com a economia de combustível e redução no preço de até 50% no IPVA e não entra 
no rodízio da cidade de São Paulo. 

O Prius pode ser um carro de grande importância para quem mora em grandes 
centros e taxistas, pois o mesmo se torna mais eficiente justamente em vias urbanas, 
devido à combinação de funcionamento alternada entre os dois motores, onde em 
baixas velocidades o motor elétrico se torna mais eficiente, podendo operar em grande 
parte do tempo. Já ao rodar em auto estrada o Prius diminui a sua eficiência, 
justamente por necessitar de maior potência, sendo necessário rodar maior parte do 
tempo com o motor de combustão. 
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RESUMO 
 
Em uma planta de fabricação de papel e celulose existem diversos equipamentos que 
fazem parte do processo de produção, dentre eles bombas centrifugas, depuradores 
centrífugos, refinadores, agitadores, e outros. Por eles passam produtos do processo 
que estão a uma pressão interna maior que atmosférica. Estes equipamentos 
necessitam de um selo mecânico, que possui a função de vedar para que o produto 
não vaze para atmosfera, e este é normalmente lubrificado e arrefecido com água 
limpa e tratada (água de selagem). Como base nestes conceitos este trabalho aborda 
o estudo da viabilidade do uso de válvula de controle do consumo de água de selagem 
do plano de selagem API54 aplicada em uma bomba centrifuga, em uma indústria de 
fabricação de papel e celulose). Por fim após a metodologia aplicada no estudo é 
possível concluir que a válvula gera uma redução de 96% do consumo de água de 
selagem, no entanto o retorno econômico não é viável para aplicação da válvula de 
controle nos equipamentos estudados. 
Palavras-chave: Selagem; Redução; Consumo; Processo. 
 

ABSTRACT 
 
In a pulp and paper mill there are several equipments that are part of the production 
process, including centrifugal pumps, centrifugal scrubbers, refiners, agitators and 
others. They pass process products that are at a higher internal pressure than 
atmospheric. These equipments require a mechanical seal, which has the function of 
sealing so that the product does not leak into the atmosphere, which is normally 
lubricated and cooled with clean and treated water (sealing water). Based on these 
concepts, this work approaches the study of the feasibility of using the sealing water 
consumption control valve (sealing plan API54 applied to a centrifugal pump in a pulp 
and paper industry). Finally after the methodology applied in the study it can be 
concluded that the valve generates a 96% reduction in sealing water consumption, 
however the economic return is not viable for application of the control valve in the 
studied equipment. 

Key-words: Sealing; Reduction; Consumption; Process. 
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<cleberson.contin@gmail.com>. 
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1. INTRODUÇÃO 

Existem dois métodos de selagem para vedar um eixo de um equipamento 
rotativo, gaxetas e selos mecânicos. 

Selos tipo gaxeta tem sido tradicionalmente utilizado e com cuidados e 
atenção apropriados, tornam-se uma solução de selagem confiável e de baixo custo. 

Os selos mecânicos são os mais utilizados na atualidade, pois sua vedação é 
muito eficaz. Os selos mecânicos incorporam os princípios hidráulicos em conter os 
fluidos e os vazamentos são praticamente zero e se houverem são invisíveis a olho 
nu. 

Neste estudo foi demonstrado que mesmo com a vazão adequada da água 
de selagem para um selo mecânico duplo com plano de selagem API54, água usada 
para refrigerar o selo mecânico é dispensada para os canais de coleta da fábrica e é 
tratada na estação de tratamento de efluentes gerando custos desnecessários por se 
tratar de água limpa. 

Com uso de válvula de controle na saída de água dos selos mecânicos esse 
consumo é reduzido em 96 % e também traz grande benefício ao meio ambiente. 

 
2. METODOLOGIA 

 

2.1. MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS 
 

Para análise da viabilidade ou não do uso de uma válvula termostática para 
redução do consumo de água de selagem foi realizado testes em equipamentos que 
utilização plano de selagem API-54 com e sem o uso da válvula. Durantes os testes 
realizados foram usados os materiais conforme tabela. 
 
Tabela 1 – Materiais utilizados para a análise 

Item Material Fabricante Range Unidade Quantidade 

1 
Termovisor 

EX 
FLIR 

-20 -
250 

° C 1 

2 
Válvula de 
controle de 

água 

Flex-A-
Seal 

27 Bar 1 

3 

Controlador 
de água de 

selagem 
ESF 

Flex-A-
Seal 

0,5 – 
8,0 

L/min 2 

4 

Frasco 
graduado 

J PROLAB 
0 – 11 
0 – 7 

L 
1 
1 

5 NALGON 

0 – 
1000 
0 – 
600 

ml 
1 
1 

Fonte: O Autor, 2019 
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2.1.1 Termovisor modelo EX 
 
É um dispositivo utilizado para medição de temperatura sem que exista contato 

com o material. As câmeras de imagem térmica detectam a energia infravermelha 
emitida, transmitida ou refletida por todos os materiais – a temperaturas acima de 
zero absoluto, (0° Kelvin) – e convertem o fator de energia em uma leitura de 
temperatura ou termograma. 

A câmera térmica (Termovisor EX), Figura 1, é um modelo compacto e muito 
eficaz para inspeção de equipamentos. 

 
Figura 1 - Termovisor Flir EX 

 

Fonte: Flir, 2019 

 
2.1.2 Válvula de controle de água 

 
O dispositivo foi projetado para regular o fluxo e reduzir o consumo de água 

em selo duplo. Ele monitora a temperatura da câmara de selagem enquanto utiliza um 
atuador que remove automaticamente o líquido aquecido e mantem o selo 
funcionando em seu ambiente ideal. Por isso maximiza a conservação da água em 
aplicações de selo mecânicos duplos. 

Segundo Merullo (2018), instalado na conexão de saída do selo duplo. Isto 
permite somente a vazão de fluído requerida para que a temperatura do selo opere 
abaixo de 80ºC. Testes indicam que este dispositivo usualmente opera com ciclos de 
até 250 vezes em um período de 24 horas. Gera 95% economia de água selo 
Chesterton em fluido de processo de 90 ºC. 

Duas empresas que fabricam a válvula e vendem no Brasil são a Flex-A-Seal 
do Brasil e a Chesterton. 

Na Figura 2, ilustra se a válvula é do fabricante Flex-A-Seal do Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

 
Figura 2 - Válvula controle água Flex-A-Seal 

 

Fonte: Flexaseal, 2019 

 
E a Chesterton é o fabricante conforme Figura 3. 

Figura 3 - Válvula controle água Chesterton 

 
Fonte: Chesterton, 2019 
 

 

2.1.3 Controlador de água de selagem 

 
Dispositivo destinado ao controle de vazão e pressão de água de selagem 

para equipamentos com selos mecânicos duplo, Figura 4. 
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Figura 4 - Controlador de água de selagem 

 
Fonte: Flexaseal, 2019 

 
2.1.4 Selos mecânicos utilizados 

 
No trabalho apresentado foram utilizados dois modelos de selos para testar a 

válvula. 

 Selo mecânico duplo modelo 79 (código 120MM7917S4VS4/C4VS4) 

 Selo mecânico duplo modelo 79 (código 44MM7917S4VS4/C4VS4) 

Ambos os selos mecânicos, Figura 5, tem as mesmas características, 
diferindo apenas o tamanho deles. Sendo um de 120mm e outro de 44mm. 
 
Figura 5 - Selo mecânico modelo 79 

 

Fonte: Flexaseal, 2019 
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2.1.5 Frascos utilizados para coleta de água de selagem 

 
Foram utilizados 4 frascos de volumes diferentes para coletar a água de 

selagem durante as análises. 
 

Figura 6 - Frasco graduado 

 

Fonte: Prolab, 2019 

. 

2.2 LEVANTAMENTO DOS DADOS OPERACIONAIS DO EQUIPAMENTO 
 
Foi realizada a análise dos equipamentos, dos produtos bombeados com suas 

temperaturas e particulados sólidos presentes. 
 
Tabela 2 - Dados do equipamento e processo 

Equipamento Produto Sólidos % 
Temperatura 

produto (°C) 

Vazão 

(m3/h) 

MCA 

(m) 

Rotação 

(RPM) 

Bomba Centrifuga 
Licor Negro 14 - 17 120 660 76 1780 

Licor Verde 0,06 - 0,07 105 120 28 1800 

Fonte: O autor, 2019 

 

2.3. VALIDAR A INSTALAÇÃO DAS VALVULAS EM TODOS EQUIPAMENTOS 
 
Foi confirmado com fabricantes da válvula de controle do consumo de água 

se a mesma pode ser instalada nas 319 posições que utilizam selos mecânicos duplos 
com plano API-54. 

 

 

2.4. MEDIR A VAZÃO DE ÁGUA NA SAÍDA DO SELO MECÂNICO 
 
Foi medida a quantidade de água de selagem da saída do selo mecânico em 

um recipiente graduado para garantir que o controlador está calibrado. 
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Após medido a vazão de água em um equipamento com selo mecânico duplo 
com plano de selagem API54 em que o diâmetro de eixo é de 120 mm (vazão de água 
deve ser de 4,5 l/min). E o mesmo procedimento realizado em um outro equipamento 
com selo mecânico de 44 mm (vazão de água deve ser de 1,73 l/min), para garantir 
que o percentual de redução da água é o mesmo em diferentes vazões. 

Ambos os casos foram medidos com a válvula e sem a válvula de controle de 
água de selagem instalado no equipamento. 

 

2.5. MEDIR A TEMPERATURA DOS SELOS MECÂNICOS ANALISADOS 
 
A temperatura do selo mecânico foi medida em operação com o Termovisor 

EX em um equipamento sem a válvula de controle de água de selagem e na sequencia 
medir em um equipamento com uso da válvula. Essas temperaturas foram analisadas 
para garantir que o mesmo não trabalhe em temperatura fora do recomendado e/ou 
especificado pelo fabricante. 

 

2.6 LEVANTAMENTO DE CUSTOS 
 
Foi realizado o levantamento de custos para o tratamento da água de selagem 

e também para o tratamento de efluente da água após o seu uso. 
Realizado o levantamento dos custos das válvulas para verificar a qual delas 

teria o menor valor para aquisição. 
Também levantado o custo da mão-de-obra para instalação da válvula no selo 

mecânico. 
Os dados de custos obtidos foram analisados em função de uma bomba 

centrifuga com selo mecânico duplo usando plano de selagem API54 sem a válvula 
de controle do consumo de água de selagem e posteriormente também foi realizado 
o teste com a válvula instalada na saída do selo mecânico para se obter a real redução 
do consumo de água e com isso poder analisar a viabilidade do uso da válvula. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

A análise foi realizada em equipamentos que não afetam a produção, pois 
dependiam de parada durante o processo de produção para instalação e retirada da 
válvula de controle de água. A instalação da válvula de controle de água de selagem 
não é indicada em todos equipamentos com selo mecânicos duplos com API54. Ela 
somente é indicada em equipamentos em que a válvula possa ser instalada 
diretamente na conexão de saída do selo mecânico. Essa afirmação foi feita pelo 
fabricante da válvula é explicada pelo fato de que se a mesma for instalada distante 
do selo mecânico a troca térmica vai demorar a ocorrer e com isso a temperatura do 
selo mecânico vai ser muito maior e a válvula ainda não vai ter aberto, podendo 
reduzir a vida útil do selo mecânico ou até mesmo danificar por temperatura elevada. 

O levantamento dos equipamentos que operam com selo mecânico duplo com 
plano de selagem API54 é 319 equipamentos, porem devido construção de alguns 
equipamentos nem todos podem utilizar a válvula. 
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Tabela 3 - Consumo de água de selagem plano API54 

Relação entre Equipamentos Selados e Consumo de Água de Selagem 

Equipamentos 

com selo 

duplo plano 

API54 

Diâmetro 

médio dos 

eixos dos 

equipamentos 

(mm) 

Vazão de 

água média 

(L/min) 

Consumo de 

água 

(L/min) 

Consumo de 

água por dia 

(m³) 

Consumo de 

água por ano 

(m³) 

259 61,34 2,41 625,47 900,68 328.749,55 

Fonte: O autor, 2019 

 
Na Tabela 3 o volume de água consumida por ano se baseia na quantidade 

de equipamentos instalados e no diâmetro médio dos eixos dos equipamentos onde 
está instalado o selo mecânico. Com esses se consegue aplicar na relação de que 
para cada 1” de diâmetro de eixo injetasse 1 L/min para refrigerar o selo mecânico. 

 

3.1. VAZÃO DE ÁGUA NA SAÍDA DO SELO MECÂNICO 
 
Realizado a coleta de água de selagem da saída do selo mecânico para 

garantir que o controlador de água esteja calibrado e que a vazão nele ajustada seja 
a mesma coletada no frasco. 

Também foram realizadas coletas de dados de vazão de água de selagem em 
dois tamanhos de selo mecânico para comprovar a eficiência da válvula em vazões 
diferentes. Garantindo assim que a porcentagem de redução do consumo de água de 
selagem seja a mesma em quaisquer das dimensionais de selos instalando. 

Na Tabela 3 os valores coletados são dos selos mecânicos sem a válvula de 
controle de consumo de água de selagem. 
 
Tabela 4 – Aferição controlador de água de selagem 

Selo Mecânico 
Vazão de água 

calculada L/min 

Vazão de água 

medida L/min 

120MM79 4,7 4,5 

44MM79 1,7 1,5 

Fonte: O autor, 2019 

 
Nessa etapa foi utilizado a válvula de controle de água de selagem da marca 

FLEX-A-SEAL DO BRASIL LTDA. A mesma foi instalada na conexão de saída de 
água dos selos mecânicos das bombas analisadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

Figura 7 - Válvula instalada no selo mecânico 

 

Fonte: O autor, 2019 

 
Com a válvula de controle do consumo de água de selagem já instalada nos 

selos mecânicos foram efetuadas novas coletas conforme valores da Tabela 5, onde 
é possível ver a redução do consumo de água. 

 
Tabela 5 – Tabela comparativa 

Selo Mecânico 
Vazão de água medida 

sem a válvula (l/min) 

Vazão de água 

medida com a 

válvula (l/min) 

120MM79 4,5 0,2 

44MM79 1,5 0,04 

Fonte: O autor, 2019 
 

A Figura 8, ilustra o gráfico da redução do consumo de água após o uso da 
válvula em ambas situações de aplicação. 
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Figura 8 - Gráfico da vazão de água de selagem com e sem válvula 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 
3.2. TEMPERATURA DE TRABALHO DOS SELOS 

 

No gráfico, Figura 9, os aumentos de temperatura após o uso da válvula de 
controle de água de selagem. 

 
Figura 9 – Gráfico da temperatura de operação dos selos mecânicos 

 

Fonte: O autor, 2019 
 

Os aumentos de temperatura dos selos não foram proporcionais. O selo 
mecânico de 44 mm teve um aumento de temperatura de apenas 12 % enquanto o 
selo mecânico de 120 mm teve um aumento de 47,2 %. 

Porem ambos os selos estão dentro da temperatura de trabalho e não 
comprometem sua vida útil. 
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3.3. CUSTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA 
 
Os custos levantados para o tratamento de água em uma indústria de 

fabricação papel foram divididos em custos para o tratamento da água conforme as 
especificações que seguem os padrões sanitários para água potável e também no 
custo para o tratamento de efluentes. 

A Tabela 6 ilustra o valor para cada tratamento de água conforme citado. 
 

Tabela 6 - Custo para tratamento de água 

Tratamento R$/m3 

Água Potável 0,2 

Efluente 0,3 

Total 0,5 

Fonte: O autor, 2019  

 
Levando em conta que ao ano o consumo de água é de 328.749,55 m3 o custo 

total para o tratamento será de R$ 164.374,77. 
 

3.4. CUSTOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DA VÁVULA 
 
A instalação da válvula no equipamento não depende de desmontagem do 

equipamento, a mesma é de simples instalação e leva 10 minutos para ser instalada 
no selo mecânico. Isso reduz em muito o custo com manutenção que acaba que sendo 
desprezível em relação ao custo da válvula. A Tabela 7 ilustra o valor para aquisição 
da válvula e a Tabela 8 o valor de instalação da mesma em cada equipamento, porém 
não leva em consideração o custo do equipamento parado para que a instalação seja 
realizada. Pois a válvula não pode ser instalada com o equipamento em 
funcionamento devido ao risco de acidente e de quebra do selo mecânico por falta de 
água durante a instalação da mesma. 
 
Tabela 7 - Custo para aquisição da válvula 

Fabricante Valor unitário (R$) 

Válvula 
Flex-A-Seal 3067 

Chesterton 5012,31 

Fonte: O autor, 2019  

 
 
Tabela 8 - Custo para instalação da válvula 

 Valor HH Normal 

(R$) 
Total (10 min) 

Mão de obra 35,3 5,88 

Fonte: O autor, 2019  
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3.5. ANÁLISE DOS CUSTOS E VIABILIDADE 
 
Toda análise de custo levou em conta o tempo de recuperação do 

investimento (Payback period). 
Cada válvula instalada terá um custo de R$ 3.072,88, esse custo utilizando a 

válvula da marca FLEX-ASEAL DO BRASIL. 
Considerando o número de 259 equipamentos, Tabela 5, que podem ser 

instalados a válvula, o valor do investimento é de R$ 795.875,92. 
O período de recuperação do investimento “Payback Period” será de 4,8 anos. 
O fornecedor da válvula garante ela pelo período de 1 ano. Não passando o 

MTBF esperado da mesma para os clientes. O que torna difícil analisar se a mesma 
resistira ao menos aos 4,8 anos para que o retorno financeiro ocorra. 
 
4. CONCLUSÃO 

 A conservação da água não é apenas um problema hoje, mas claramente 
uma preocupação crescente para o futuro. Com o custo da água continuando a 
aumentar, reduzindo o uso de água só vai se tornar cada vez mais importante. 

A válvula de controle de água de selagem é um acessório de fácil e rápida 
instalação nos selos mecânicos. O que traz um custo em manutenção da instalação 
muito baixo. Seu custo é elevado e com isso o tempo de retorno do investimento é 
alto, não garantindo assim que o investimento pode ser pago com a economia de água 
gerada. Pois o próprio fabricante da garantia de apenas 1 ano e não informa um tempo 
médio entre falhas para que se possa estudar mais a fundo a viabilidade do 
investimento. 

Em questões ambientais ela é totalmente viável, pois a economia de água é 
altamente relevante. A reduções no consumo de água é em média 96 %, e fica dentro 
do que o fabricante especifica que é 95 %. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por finalidade apresentar um novo modelo de cadeira de 
rodas elétrica, que visa proporcionar as pessoas com mobilidade reduzida, maior 
facilidade e autonomia na locomoção. O projeto baseia-se na adaptação de uma 
cadeira de rodas manual a um equipamento elétrico chamado Hoverboard, por isso, 
foi adotado o nome de Hoverchair. Como método de pesquisa para este artigo, 
aplicou-se a pesquisa bibliográfica realizada a partir de registros disponíveis para 
recolher e analisar informações sobre o tema abordado. Através da pesquisa 
experimental foi possível criar condições para que o protótipo fosse desenvolvido. O 
investimento empregado para a montagem da Hoverchair é consideravelmente baixo 
comparado ao custo para aquisição de uma cadeira de rodas elétrica convencional, 
atendendo aos objetivos traçados no início do projeto de reduzir o esforço físico 
empregado pelo cadeirante durante a locomoção tornando viável economicamente a 
aquisição de cadeira de rodas elétrica. 
 
 
Palavras-chave: Acessibilidade, Cadeira, Elétrica 
 

ABSTRACT 
 

The present work aims to present a new model of electric wheelchair, which aims to 
provide people with reduced mobility, greater ease and autonomy in mobility. The 
project is based on the adaptation of a manual wheelchair to an electrical equipment 
called Hoverboard, so the name Hoverchair was adopted. As a research method for 
this article, we applied the bibliographic search made from available records to collect 
and analyze information on the topic addressed. Through experimental research it was 
possible to create conditions for the prototype to be developed. The investment in 
assembling Hoverchair is considerably lower compared to the cost of purchasing a 
conventional electric wheelchair, meeting the objectives set out at the beginning of the 
project to reduce the physical effort employed by the wheelchair while making the 
purchase of a chair economically viable Electric wheelchair. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A acessibilidade é um tema em constante discussão e isso acontece 
principalmente, devido ao reconhecimento do direito das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, a utilização de espaços públicos ou coletivos 
com segurança e autonomia, total ou assistida. A acessibilidade é a qualidade do que 
é acessível, ou seja, é aquilo que é atingível, que tem acesso fácil e tem sido uma 
preocupação constante da arquitetura e urbanismo nas últimas décadas estando 
diretamente ligada ao fornecimento de condições às pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. Dentre essas pessoas estão os cadeirantes, 
essa população pode ser dividida em dois grupos bem distintos: pessoas 
momentaneamente portadoras de deficiência motora (como: acidentados e pós 
operados) e pessoas portadoras de deficiência motora não momentânea esse grupo 
subdividem-se em pessoas cuja mobilidade é limitada (idosos, portadores de 
hemiplegia e atrofia muscular branda) e cuja mobilidade sem assistência é 
impraticável (paraplégicos e tetraplégicos).  
        Segundo Moraes (MORAES, 2007, p.29), a cadeira de rodas manual (CRM) é um 
importante instrumento para a funcionalidade diária daqueles indivíduos com 
comprometimento de membros inferiores. Na Europa o número de cadeirantes 
ultrapassa os 3,3 milhões de pessoas. No Brasil, segundo o Censo demográfico de 
2000 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 1,5 milhão 
da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência física, e dentre essa 
população cerca de 930 mil são usuários de CRM. No Brasil, nas últimas décadas, o 
número dos usuários de CRM tem aumentado em consequência dos acidentes 
automobilísticos, que causam, principalmente, lesão medular ou amputação dos 
membros inferiores. Sabe-se que a CRM tem sido caracterizada como meio de 
locomoção de baixa eficiência (2% a 10%) quando comparada a outros sistemas, 
como, por exemplo, a cadeira a manivelas (16%) ou a própria marcha (35%). 
            Em relação as cadeiras de rodas motorizadas, são consideradas um conforto 
para quem necessita, no entanto, um fator negativo em relação a elas é o custo de 
aquisição, fazendo com que a grande maioria dos usuários de cadeira de rodas utilize 
o modelo manual por falta de condição financeira. A cadeira de rodas é um dos 
dispositivos assistivos mais comumente usados para melhorar a mobilidade pessoal. 
Para pessoas com dificuldades para andar, uma cadeira de rodas que seja adequada 
para suas necessidades físicas, de estilo de vida e de ambiente é uma ferramenta 
essencial, permitindo-lhes desfrutar de uma grande melhora em sua saúde e seu bem-
estar social e econômico.  
            Diante desse contexto coloca-se como objetivo desse artigo apresentar um 
novo modelo de cadeira de rodas elétrica, que visa proporcionar as pessoas com 
mobilidade reduzida, maior facilidade e autonomia na locomoção.  
  
 
2. DESENVOLVIMENTO 
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2.1 Acessibilidade no Brasil  
 

De acordo com os dados da pesquisa do censo de 2010 (IBGE, 2010) cerca de 
45,6 milhões de pessoas declaram ter algum tipo de deficiência no Brasil, no entanto, 
pouco fala-se sobre as necessidades relacionadas a essa parcela da população, por 
esse motivo algumas questões deste tema não são atendidas, quais suas principais 
dificuldades, como se sentem e o que pensam em relação a sociedade. Essa 
escassez de dados dificulta ainda mais o processo de inclusão social e não ajuda no 
processo de minimizar tais problemas, “O que parece ser imperceptível aos de uma 
pessoa sem deficiência pode se tornar um grande obstáculo a aquelas que a possui.” 
(SLOBOJA, 2014, p.13).  

No Brasil existe a Lei da Acessibilidade ( Lei n°.10.098/2000) que foi criada com 
o intuito de garantir a pessoas com necessidades especiais direitos igualitários, 
possibilitando a eles ter acesso a todos os espaços públicos e privados. Essa Lei 
promove que a população com algum tipo de deficiência física possa ter qualidade de 
vida apropriada, com ela houve avanços e adequações no espaço urbano e na 
mobilidade urbana. Ela estabelece normas gerais e critérios básicos para assegurar a 
acessibilidade a pessoas portadoras de alguma deficiência, sendo assim, tendo 
condições e qualidade na convivência em sociedade.  

“A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da NBR 9050 
de 2004, estabelece normas para a acessibilidade de pessoas com 
deficiência em relação a edificações, espaços físicos, mobiliários e 
equipamentos urbanos. Tornando obrigatória a execução de adaptações em 
ambientes públicos e privados. A Lei n°. 10.098/2000, também conhecida 
como Lei de Acessibilidade, institui normas gerais e critérios básicos que vão 
desde a promoção da acessibilidade mediante a eliminação de barreiras e de 
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção 
e reforma de edifícios até meios de transporte e de comunicação (BRASIL, 
2000).  

Esta lei determina as normas básicas para a promoção da acessibilidade de 
pessoas com necessidades especiais nos elementos de urbanização como, 
eliminação de obstáculos em espaços de uso público, que deverão ser construídos de 
forma a torná-los acessíveis a deficientes, acessibilidade nos veículos de transporte 
coletivo, adequação de espaços urbanos, como portas e banheiros onde há acesso 
do público em geral, além disso, ela também impõe os critérios para a adaptação de 
meios de comunicação. Nesta vertente deve-se considerar que todas as modificações 
dos espaços físicos urbanos de um município devem respeitar a lei N° 10.098/2000.  

No que diz respeito aos ambientes escolares a lei também é válida, todas as 
pessoas têm direito ao acesso à educação, sejam elas deficientes ou não, um 
ambiente de aprendizado deve oferecer ao aluno portador de deficiência condições 
de agradáveis de convivência. O ambiente escolar deve oferecer mobilidade aos 
portadores de necessidade especiais e garantir acesso igualitário.  

Existe no artigo 24 do decreto 5296/2004, especificações direcionadas à 
ambientes escolares, neste artigo fica claro que os estabelecimentos educacionais 
devem proporcionar condições básicas de acesso, portanto os alunos com 
deficiências podem utilizar o mesmo espaço que os demais, sem ser prejudicado ou 
excluído, no mesmo decreto cita-se, que salas de aulas, banheiros, auditórios, etc, 
devem ser adaptados e proporcionar facilidade no acesso.   

Para que um estabelecimento de ensino consiga autorização de 
funcionamento, ele é obrigado a cumprir todas as regras estabelecidas pelo decreto 
5296/2004, no entanto muitas instituições tanto públicas quanto privadas  que estão 
em funcionamento não cumprem com as normas exigidas pelo decreto. 
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2.1.1 INCLUSÃO DENTRO DAS INSTTITUIÇÕES DE ENSINO 
 

Uma sociedade inclusiva é aquela que se fundamenta numa filosofia onde a 
diversidade do ser humano é valorizada, é aquela que garante acesso e participação 
igualitária a todas as pessoas, independentemente de quais são suas características 
pessoais, segundo Ferreira (2013, apud SLOBOJA, 2014, p.14). 

Quando refere-se à inclusão de deficientes físicos nas escolas torna-se um 
tema mais complexo, pois uma vez que ele traz consigo outras vertentes como a 
acessibilidade, a qualidade do ensino a ser oferecido, e as condições de socialização. 
Incluir uma pessoa portadora de necessidades especiais em determinado espaço, é 
preciso primeiro oferecer condições para que se torne uma situação confortável. De 
acordo com Inácio (2013, apud SLOBOJA, 2014, p.14), para que o processo de 
inserção seja positivo é preciso levar em conta que o ambiente deve atender todas as 
necessidades básicas deste aluno, ou seja, a eliminação de barreiras, o acesso livre 
a todos os lugares, assim como apoio social e educacional de qualidade. 

Pessoas com algum tipo de deficiência (PCD) enfrentam comumente limitações 
em sua vida. As limitações enfrentadas por elas estão relacionadas a problemas de 
acessibilidade, ou seja, necessidades que não atendidas. Segundo Regina Cohen e 
Cristiane Rose, os principais problemas de acessibilidade nas cidades brasileiras 
apesar dos avanços, está na ausência de uma cidade que sirva de modelo de 
acessibilidade. 

Em 1990 ocorreram mudanças importantes nas políticas públicas educacionais 
no qual se refere à escolarização de pessoas com deficiência. O crescente número 
de estudantes com necessidade de atendimento diferenciado que estão concluindo 
os cursos de graduação e realizando o Enade demonstra a importância do 
fortalecimento e consolidação da política de inclusão no país. No que se refere à 
acessibilidade na Educação Superior, consta que, professores e gestores 

institucionais, faz‐se necessário um investimento sistemático e contínuo nos 
processos formativos. Sendo assim, estes deverão contemplar não só os 
conhecimentos técnicos acerca da educação especial e inclusiva, mas o compromisso 
político e ético com a educação como direito de todos. 

Outro fator importante levantado e relacionado a pessoas com deficiência 
física, é o esforço exigido para ter acesso à escola ou universidades e aos espaços 
internos desta. Quando se fala em esforço, não se limita apenas ao esforço intelectual, 
a vontade de se ter uma formação como qualquer outra pessoa, se trata também do 
esforço físico, dos obstáculos encontrados ao longo do caminho para se chegar até 
instituição de ensino e para se ter acesso ao espaço interno. 

Pesquisas realizadas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais) apontam o crescimento no acesso da pessoa com deficiência ao ensino 
superior no país. Os resultados dessas pesquisas apontam uma tendência de 
contínuo aumento do acesso dessas pessoas a esses locais. 
 
2.2 Cadeira de Rodas 
 

A cadeira de rodas proporciona mobilidade ao deficiente físico e 
consequentemente abre oportunidades para os usuários praticarem atividades que 
são comuns para os demais como estudar e trabalhar, bem como poder ter acesso 
atividades culturais e serviços públicos como o de atendimento a saúde.  
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Muitas pessoas com deficiência física optam por utilizar cadeira de rodas 
motorizadas devido ao grau de comprometimento da mobilidade. Esse equipamento 
é ideal para o alcance da maior independência, já que possui motor e faz a cadeira de 
rodas se locomover sem que o usuário necessite de ajuda ou gaste sua força e energia 
para empurrar o equipamento.  

A motorização de uma cadeira de rodas motorizada, normalmente, integra três 
elementos: motor, freio e transmissão. Inúmeras são as funções e aspectos ligados à 
esse componente e, por isso, é importante que o usuário esteja por dentro de como a 
motorização funciona para poder verificar o seu bom desempenho. 

A cadeira de rodas manual utilizada como base para este projeto é uma cadeira 
simples de fácil acesso e viável economicamente e tem as seguintes especificações: 

 
o Largura do Assento: 40 cm 
o Profundidade do Assento: 41 cm 
o Altura Encosto: 36 cm 
o Altura do Assento ao Chão: 52 cm 
o Comprimento Total da Cadeira: 100 cm 
o Largura Total Aberta: 64 cm 
o Largura Total Fechada: 30 cm 
o Peso da Cadeira: 14 kg 
o Capacidade Máxima de Peso: 90 kg 

 
 

 
2.2.1 NORMAS TÉCNICAS VIGENTES 
 
  
 No Brasil as normas técnicas referentes à cadeira de rodas são as normas da 
série ABNT NBR ISSO 7176. Já a NBR 9050 trata das adequações de edificações e 
mobiliário urbano a pessoas com deficiência.  
 Segundo a portaria nº 334, de 24 de agosto de 2010, a publicação mais recente 
do INMETRO, como objeto os “Requisitos de Avaliação da Conformidade para 
Cadeira de Rodas”, foi instituído o mecanismo de Certificação Compulsória, que são 
as normas regulamentadores que devem ser atendidas para o projeto e fabricação de 
cadeiras de rodas, essa norma é a ABNT NBR ISO 7176 Cadeira de Rodas que é 
dividida em 26 partes. 
 A norma ABNT NBR 9050, denominada acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos, que se refere aos critérios e parâmetros técnicos a 
serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de 
acessibilidade, apresenta dimensões referenciais para cadeira de rodas.   
  
 
2.2.2 MOBILIDADE ATRAVÉS DA CADEIRA DE RODAS 
 

A cadeira de rodas é um equipamento utilizado por pessoas que apresentam 
impossibilidades definitivas ou temporárias de caminhar, é indispensável pois se 
configura na possibilidade das pessoas que não podem se locomover sozinhas de sair 
do leito de internação hospitalar ou domiciliar viabilizando a mudança da condição de 
restrição ode a pessoa se encontra. A mesma deve promover apoio ao esqueleto, 
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manter a integridade física e proporcionar mobilidade. Por ser um meio de locomoção, 
é um importante fator de integração comunitária e de participação social. 
 Outro fator importante que deve ser considerado durante sua prescrição pelos 
profissionais envolvidos é que a cadeira de rodas considerada adequada deve 
apresentar características ergonômicas personalizadas em relação ao design e 
configuração. Essa adequação garante ao usuário maior mobilidade, aceitação, 
estabilidade, conforto e dirigibilidade.  
 Quando a cadeira é indicada e seu uso treinado por centro de reabilitação ou 
fisioterapeuta, tornam-se adequadas e evitam aquisições desnecessárias, uma vez 
que os objetivos vão além da locomoção.  

Assim visa a independência funcional, principalmente o manejo e as 
transferências. A conquista de movimento, mesmo sobre rodas, facilita a 
reorganização das atividades funcionais básicas e até mesmo outras mais complexas. 
Permite o aproveitamento das oportunidades sociais, educacionais, profissionais e 
recreacionais, conduzindo a pessoa à participação social, em um estilo de vida 
produtivo e recompensado. 
 
 
2.2.3 ACESSO A CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA 
  
 As cadeiras de rodas motorizadas são consideradas um conforto para quem 
necessita, no entanto, um fator negativo em relação a elas é o custo de aquisição. 
Infelizmente a grande maioria dos usuários de cadeira de rodas utiliza o modelo 
manual por falta de condição financeira. 

“Em alguns estados brasileiros, as pessoas com alguma deficiência 
motora aguardam até cinco anos por uma cadeira de rodas. E quando 
conseguem ter acesso a uma, o equipamento é entregue sem a devida 
adaptação, já não serve mais para o corpo e a idade atual da pessoa. Não 
por acaso, essa população acaba contraindo infecção e escaras enquanto 
aguardam, muitas vezes acamada, por uma cadeira que se adapte ao seu 
corpo e necessidade.” (GABRILLI, 2016) 

Apesar de todas as dificuldades, as pessoas com algum tipo de deficiência, 
independente da natureza da mesma mostram o quão forte e determinadas são, e a 
partir dessa dedicação elas têm conseguido trazer a inclusão para uma sociedade que 
exclui, buscando aplicar o direito garantido pela constituição de igualdade de acesso 
para todos. 
 

 
 
2.3 Hoverboard  
 

Hoverboard é uma scooter de auto balanceamento, é um dispositivo de duas 
rodas operado por bateria que pode transportar uma pessoa em pé, que se move de 
acordo com a inclinação do corpo. É um aparelho que funciona com um dois motores 
independentes para cada roda.  

De acordo com as especificações que estão disponíveis no site onde foi 
adquirido e no manual do Hoverboard, o mesmo pesa 10,5 kg e mede 67cm x 27cm 
x 27cm, podendo suportar no mínimo 20 kg e no máximo um peso em torno de 120 
kg. Semelhante a um skate convencional, é capaz de chegar a velocidade máxima de 
até 20 km/h.  
 O Equipamento possui uma bateira de lítio, que são uilizadas em larga escala 
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em equipamentos eletrônicos. As baterias de íons de lítio apresentam vantagem em 
elação a sua densidade de energia, uma vez que o lítio é altamente reativo o que 
possibilita armazenar uma grande quantidade de energia em baterias pequenas e 
leves. Também não possuem o efeito memoria, conhecido como vício de bateria 
podendo ser carregada da forma que se desejar, mas deve-se evitar deixar 
descarregar totalmente para proteger a vida útil da bateria. Sua voltagem nominal é 
de 36 V e de carregamento de 42 v, possui potência de 158.4 Wh e Amperagem de 
4.400 mAh. 

Figura 1 – Bateria Universal 
 

 
Fonte: Mercado livre (2019) 

 
O motor é composto por bobinas de cobre que são o real motor, junto com o 

sensor que permite que vá até 15 graus em cada direção e que mantem o 
equipamento andando para frente e trás. É um veículo de duas rodas de cujo os pneus 
possuem 8,5 polegadas, quanto maior a polegada da roda, maior a estabilidade e 
conforto ao condutor ao passar por vias irregulares como asfaltos esburacados, 
paralelepípedos, estrada de chão e etc. Os motores possuem potência de 250 W cada, 
totalizando 500 w de potência. 
 
Figura 2 - Roda/motor Hoverboard 
 

 

Fonte: Hoverboard factory (2018) 

 

 O carregador próprio do equipamento é um carregador universal com saída de 
42v. 
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Figura 3 - Carregador Universal 

 

Fonte: Americanas (2018) 

 

 
2.4 Hoverchair: Cadeira de Rodas Elétrica 
 

A cadeira de rodas elétrica Hoverchair vem com a proposta de proporcionar ao 
cadeirante um equipamento de qualidade e com acessibilidade econômica, permitindo 
que pessoas com diferentes graus de deficiência possam usufruir de seus benefícios, 
sendo o principal deles a autonomia na locomoção. A proposta de adaptação do 
Hoverboard a uma cadeira de rodas manual convencional, podendo controlar seus 
movimentos através de alavancas adaptadas a cadeira e ao equipamento.  

O objetivo da Hoverchair, além de minimizar o esforço empregado na 
locomoção pelas pessoas que utilizam a cadeira de rodas manual, também visa 
viabilizar economicamente o acesso a esse tipo de cadeira, pois atualmente no 
mercado, o custo de aquisição de uma cadeira de rodas motorizada é bastante 
elevado, ficando em torno de no mínimo R$ 7.000,00. 

 
2.4.1 FUNCIONALIDADES TÉCNICAS  
 

O projeto propõe que o protótipo seja um equipamento leve, de fácil acesso e 
manipulação, para atender adequadamente as necessidades de locomoção do 
cadeirante, bem como reduzir o esforço físico empregado nessa ação.  

As especificações projetadas para a Hoverchair foram baseadas na de um 
Hoverboard, já que não será feita nenhuma alteração relacionada a capacidade 
original do equipamento. Desta forma, ela possuirá dois motores independentes, um 
para cada roda traseira. A estrutura superior é de uma cadeira de rodas manual Prolife 
PL 001 sem as rodas traseiras, sendo essa fixada a carenagem do Hoverboard.  
 A cadeira de rodas utilizada para o protótipo pode ser capaz de suportar até 
90kg de acordo com as especificações do fabricante. As rodas pesam 1,630 kg cada, 
totalizando 3,260 kg, aproximadamente 26,17% do peso total da cadeira.  

Sendo assim, o peso total da Hoverchair é de 25,470 kg, considerando o peso 
da estrutura da cadeira (8,740 kg) somado ao peso do Hoverboard (10,5 kg) e do 
Suporte (6,230 kg). Considerando que o Hoverboard tem capacidade máxima para 
120 kg, foi estimado que a Hoverchair terá capacidade para suportar peso até 105 kg 
aproximadamente. 
 
2.4.1.1 Controle de direção e velocidade 
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              O controle de direção é por variação de velocidade entre as rodas, e pra isso, 
possuem um motor para cada roda. As alavancas ligadas ao controlador eletrônico 
comandam independentemente os motores. 
              Para se movimentar em linha reta, por exemplo, ambos os motores se 
movimentam no mesmo sentido de rotação e mesma velocidade. Caso o usuário 
queira que a cadeira vire, a sua velocidade será reduzida e os motores passarão a 
girar em mesma direção e sentido, porém, com velocidades diferentes. É possível 
girar 360º sobre o próprio eixo, sem que ocorra descolamento, por exemplo, girando 
os motores na mesma velocidade, porém em sentidos opostos.  
 
2.4.1.2 Motor e potência 
 
              Princípio do funcionamento: Com base em dois motores de corrente continua, 
utiliza-se o princípio da conversão da energia elétrica em mecânica. A potência é o 
que determina a capacidade de carga, velocidade máxima, capacidade de vencer 
obstáculos, como subidas, e o consumo de energia. Porém, nem sempre maior 
potência significa maior velocidade, pois outros elementos, como o peso na cadeira e 
eficiência dos motores são influentes. Quanto mais potente o motor mais energia 
gastara, o que impacta diretamente na autonomia.  
 
 
3. METODOLOGIA 
 
3.1 Contextualização 
 

Quando pensou-se em construir uma cadeira de rodas elétrica, a ideia original 
era adaptar a cadeira de rodas manual a um Hoverboard através de um suporte de 
aço, controlando os movimentos da cadeira através de um controle joystick. Porém, 
durante o desenvolvimento do protótipo encontramos muitas dificuldades técnicas em 
relação a automatização da cadeira o que impossibilitou a continuidade do projeto na 
linha em que havíamos planejado.  
 Para poder construir a cadeira de rodas elétrica utilizando o mesmo projeto 
base, decidiu-se alterar o desenho do suporte de fixação original, inserindo alavancas 
laterais que funcionariam como uma extensão dos braços do cadeirante, com a 
finalidade de possibilitar o comando dos movimentos da cadeira. 
A projeto divide-se em três partes essenciais: Cadeira de rodas manual, Hoverboard 
e suporte de fixação. 
 
3.2 Desenvolvimento 
 
 O projeto iniciou-se a partir da doação da cadeira de rodas manual feita pelo 
Hospital Dr. Feitosa. Ao responsável pela compra foram informadas as especificações 
básicas da cadeira de rodas: 
 
Figura 4 – Cadeira de rodas Manual Prolife – PL001 
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Fonte: Casa Médica (2019) 

 
O primeiro passo para o desenvolvimento do projeto foi retirar as rodas 

traseiras da cadeira sem danifica-la, para liberar o espaço onde o Hoverboard seria 
fixado. Essa etapa foi realizada no laboratório de mecânica da FATEB. 
 
Figura 5 – Retirada das rodas traseiras da cadeira 
 

 
Fonte: Autor (2019) 

 
 Para a escolha e aquisição do Hoverboard foram realizadas pesquisas sobre 
as especificações do equipamento necessárias para atender o objetivo do projeto. A 
atenção principal foi dada a potência dos motores e a capacidade de peso suportada 
pelo equipamento, sendo o Hoverboard escolhido equipado com dois motores de 250 
Watts com capacidade de peso de até 110 kg: 
 
 
Figura 6 – Hoverboard 6,5 polegadas 
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Fonte: Submarino (2018) 

 
Foi necessária a abertura do Hoverboard para análise da sua estrutura interna 

e peças. Esse foi o primeiro contato com o equipamento e foi onde pudemos ter 
conhecimento de como as peças estavam interligadas e das dificuldades técnicas que 
teríamos. 
 
Figura 7 – Parte Interna do Hoverboard 
 

 
Fonte: Autor (2019) 

 
Para demonstrar visualmente como a Hoverchair deveria ficar, foi feita uma 

montagem utilizando o Powerpoint, onde as imagens da cadeira de rodas, do controle 
joystick e do Hoverboard foram dispostas de modo que ilustrasse a ideia do projeto. 
 
Figura 8 – Ilustração da Hoverchair 
 

 
 
Fonte: Autor (2018) 

 
 
 
 

A partir das medidas tiradas da cadeira e do Hoverboard, pudemos dar início a 
confecção do suporte. 
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 Em busca de obter um suporte resistente e leve, optamos por utilizar aço inox. 
A confecção do suporte foi realizada ema oficina particular cedida por um patrocinador 
técnico. Em relação ao material, recebemos a doação de uma chapa de aço inox de 
aproximadamente 60x40 cm com aproximadamente 2 mm de espessura e barras 
tubulares de 2 e 2,5 cm de diâmetro, com aproximadamente 60 cm de comprimento 
cada.   
 A confecção do suporte dividiu-se em três partes, sendo: Chapas de fixação no 
Hoverboard, barras tubulares de fixação e barras tubulares de sobreposição. 
 A chapa foi utilizada para fazer a parte do suporte que encaixa no Hoverboard, 
como se fossem talas de aço. Para o corte das talas foi utilizando um moto esmeril de 
bancada com disco de corte para aço. As talas foram cortadas nas dimensões de 35x 
4 cm e dobradas utilizando um torno morsa de bancada observando a angulação da 
curvatura do Hoverboard de modo que as talas “vestissem” adequadamente no 
equipamento. 
 
Figura 9 – Talas de fixação do Hoverboard 
 

 
Fonte: Autor (2019) 

 
 A segunda parte do suporte foi o corte e modelagem das barras tubulares que 
fariam o papel de ponto de fixação entre a cadeira e o Hoverboard sendo soldados 
nas chapas. Com o auxílio do moto esmeril foram cortados dois pedaços de 12 cm da 
barra tubular de X polegadas e lixadas as extremidades para retirar as rebarbas do 
corte. Na sequência, as partes cortadas e lixadas foram soldadas as chapas pela parte 
interna das barras cortadas com o propósito de evitar que pingos de solda ficassem 
na base exterior das barras fixadas, atrapalhando o encaixe das barras tubulares de 
sobreposição.  A solda foi realizada utilizando uma máquina de solda portátil e 
eletrodos de inox. 
  
Figura 10 – Talas de fixação do Hoverboard concluídas 
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Fonte: Autor (2019) 

 
 A terceira parte do suporte foi feita utilizando a barra tubular de X polegadas 
para que essas peças encaixem nas peças fixadas na chapa. Assim como na etapa 
anterior, as barras foram cortadas com o auxílio de um moto esmeril e um disco de 
corte ficando com 10 cm de comprimento.  

Considerando que a estrutura da cadeira onde as peças seriam soldadas 
também era tubular, uma das extremidade das peças foram arredondadas em formato 
de curva em um rebolo utilizando o mesmo moto esmeril, para que encaixassem de 
forma adequada facilitando a solda. A estrutura da cadeira é feita de aço carbono, um 
material menos resistente que a utilizada na confecção do suporte, portanto, a solda 
foi feita de forma cuidadosa visando preservar o material da cadeira, que poderia ser 
perfurado durante o processo.  
 
 
Figura 11 – Cadeira pronta para ser adaptada ao Hoverboard 
 

 
Fonte: Autor (2019) 

 
 Concluídas as três etapas da confecção do suporte foi possível adaptar a 
cadeira ao mesmo. Assim pudemos verificar que o suporte atendeu ao esperado, 
fixando a cadeira de forma adequada sem interferir no deslocamento da mesma, 
suportando o peso da cadeira e do cadeirante, com peso total de 90 kg. 
 
 
Figura 12 – Cadeira de rodas adaptada ao Hoverboard 
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Fonte: Autor (2019) 

 
 Estando concluída a etapa da confecção do suporte, passamos a nos dedicar 
a confecção do controle joystick para automatizar os comandos da cadeira. Nesta 
etapa, seria necessário fazer uma programação para controlar o Hoverboard a partir 
do uso de um arduino e do controle joystick, além de desabilitar os sensores de 
pressão do Hoverboard que originalmente eram responsáveis pelos comandos do 
equipamento. Também teríamos que fazer ligações elétricas para conectar o controle 
joystick aos motores do Hoverboard. 
 Foi a partir dessa etapa que tivemos que fazer alterações no desenvolvimento 
do projeto. Como mencionado no embasamento, encontramos muitas dificuldades 
técnicas em relação a automatização do cadeira, e mesmo tendo procurado auxilio 
professores da FATEB e de alunos de automação de outras instituições, infelizmente 
nossos conhecimentos técnicos estavam muito à quem do necessário para alcançar 
o objetivo. Portanto, foi definido que para não perder os materiais e o trabalho feito 
até então, continuaríamos coma cadeira de rodas elétrica coma diferença de que os 
comandos da cadeira seria feitos através de alavancas laterais ao invés do controle 
joystick. 
 As alavancas funcionarão como se fossem extensões dos braços do 
cadeirante, através das quais ele conseguirá direcionar a cadeira e movimentar-se, 
controlando inclusive a velocidade. Após a finalização do protótipo as alavancas da 
cadeira se assemelharão, não apenas esteticamente mas também na funcionalidade, 
com as alavancas de um suporte comercializado como Hoverkart que também é uma 
adaptação para o Hoverboard, mas com a finalidade exclusiva de lazer. 
 
Figura 13 – Alavancas do Suporte 
 

 
Fonte: Mercado Livre (2019) 
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Para tanto, serão utilizadas dobradiças gonzo, que terão a finalidade de fazer 
a articulação entre as alavancas laterais e o suporte fixado ao Hoverboard. A barra 
rosqueada será cortada em duas partes para ser usada como as alavancas da 
cadeira. 

Com a adição das alavancas ao suporte da Hoverchair, o protótipo ficará 
semelhante a imagem abaixo: 
 
Figura 14 – Hoverchair com alavancas 

 
Fonte: Autor (2019) 

 
4. CONCLUSÃO 
 
 A cadeira de rodas elétrica Hoverchair, atende ao proposto sendo um 
equipamento elétrico, leve, resistente, flexível e de baixo custo em comparação a 
cadeira de rodas elétricas convencionais, as quais o investimento necessário para 
adquiri-las fica em torno de R$ 7.000,00.  
 O custo de total de para a construção da Hoverchair, considerando o custo de 
cada material empregado, foi de aproximadamente R1.226,40  
 Conforme o exposto, é possível observar o que o investimento para a 
montagem da Hoverchair ficou em torno de 80% menor em relação as cadeiras de 
rodas elétricas convencionais. Portanto, é um investimento valido que trará muitos 
benefícios aos cadeirantes, minimizando o esforço físico empregado no deslocamento 
e também sendo um equipamento economicamente viável. 
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TUBO DE AÇO COM COSTURA (METALON) APLICADO NA 
ESTRUTURA DE UMA PRENSA ELETROPNEUMÁTICA 

 
Flávia Fontoura1, Aloísio Carvalho2, Gabriel dos Anjos Fermino3, Luiz Gustavo 

Cunha4 e Murilo Rodrigues5 

 

 
 RESUMO  

Este artigo visa levantar dados de pesquisas sobre tubo de aço com costura SAE 
1020, comprovando a viabilidade e a resistência do mesmo na construção de uma 
prensa eletropneumática. Para desenvolver este trabalho utilizamos o método de 
pesquisa experimental e bibliográfico, de forma a levantar dados sobre resistência 
de um determinado material e comprová-los através de cálculos e aplicação do 
material estudado na construção de uma máquina para prensagem. A resistência de 
um material pode significar perder algumas propriedades mecânicas e também 
ganhar outras, através da manipulação da resistência dos materiais pode-se atingir 
melhores estruturas para atingir os objetivos desejados. Devido a essa manipulação 
o tubo com costura se torna um dos materiais mais utilizados nas bases de qualquer 
estrutura. Com bases nos estudos e levantamentos realizados foi comprovado a 
viabilidade de produzir uma prensa eletropneumática utilizando o tubo de aço com 
costura. 

Palavras-chave: Prensa, Resistência, Tubo de aço com costura, Metalon 

 
ABSTRACT 

 
This article aims to gather research data on SAE 1020 seamed steel pipe, proving its 
feasibility and strength in the construction of an electropneumatic press. To develop 
this work we used the method of experimental and bibliographic research, in order to 
collect data on strength of a given material and prove it through calculations and 
application of the material studied in the construction of a press machine. The 
strength of a material can mean losing some mechanical properties and also gaining 
others, by manipulating the strength of materials can achieve better structures to 
achieve the desired goals. Due to this manipulation the seamed pipe becomes one of 
the most used materials in the bases of any structure. Based on the studies and 
surveys carried out, the feasibility of producing an electropneumatic press using the 
seamed steel tube was proven. 

 
Key-words: Press, Resistance, Seamed steel tube, Metalon 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, é comum observarmos dentro dos ambientes industriais uma 
infinidade de máquinas rotativas, estampagem, prensagem e outras modalidades, 
que em sua estrutura física possuam tubos de aço com costura conhecidos no 
popular entre serralheiros e caldeireiros como metalon. 

A atividade de projetar produtos e produzi-los é bastante antiga, com a 
Revolução Industrial, no século XVIII, os produtos adquiriram diferentes 
características e formas de serem desenvolvidas, devido a evolução das máquinas e 
a facilidade das mesmas em produzir peças intercambiáveis entre si (BATALHA, 
2008). 

Devido a esse desenvolvimento, estudos em resistência de materiais 
começaram a ser aplicados nas estruturas para entender e comprovar a 
aplicabilidade e viabilidade de uso de cada material e garantir a segurança estrutural 
do que está sendo projetado. 

Com base neste contexto, abordar-se-á este artigo a viabilidade de construção 
de uma máquina para prensagem de tijolos utilizando em sua estrutura o aço com 
costura. 

 
2. METODOLOGIA 

 

Segundo TRENTINI e PAIM (1999, p.68) afirmam que a seleção criteriosa de 
uma revisão de literatura pertinente ao problema significa familiarizar-se com textos 
e, por eles, reconhecer os autores e o que eles estudaram anteriormente sobre o 
problema a ser estudado. 

É destacada que a pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um tema 
com base em referências teóricas publicadas em livros, revistas, periódicos e outros. 
Busca também, conhecer e analisar conteúdos científicos sobre determinado tema. 
(MARTINS, 2001). 

A pesquisa tem como finalidade colocar o pesquisador em contato direto com 
tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto (MARCONI e 
LAKATOS, 2007). 

A metodologia adotada caracteriza-se em levantar dados através de pesquisas 
já realizadas sobre o tubo de aço com costura para justificar e comprovar a 
viabilidade da utilização do mesmo na construção de uma prensa. 

Para iniciar o projeto foram realizadas pesquisas para definir qual seria o 
método de pesquisa que melhor se adequaria aos objetivos propostos. Foi definido 
entre os métodos de pesquisa científica o método explicativo e exploratório, que tem 
como objetivo identificar os fatores que contribuem com a ocorrência de um 
fenômeno, se relacionando com métodos experimentais de estudos já realizados 
anteriormente (MORETTI, 2018). 
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3.  DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. Resistência dos Materiais 
 

A resistência dos materiais é a capacidade do mesmo de resistir a uma 
determinada força sobre ele aplicada, em função do processo de fabricação do 
material (CELI, 2018). A manipulação da resistência dos materiais pode ser feita de 
maneira perfeitamente quantificável e qualificada, devido ao avanço das tecnologias 
atualmente. Apesar disso, alterar essa resistência pode significar perder alguma 
outra propriedade mecânica. 

O estudo da resistência dos materiais é de extrema importância dentro do 
desenvolvimento de um projeto, para que se evitem prejuízos e gastos 
desnecessários. Ainda podendo impedir o excesso de peso nas estruturas, 
facilitando a criação de projetos sustentáveis e com melhor rendimento. 

 
3.2. Materiais 

 

A fase de escolha e conhecimento do material a ser aplicado em certo produto 
é tão importante quanto saber qual método será empregado na realização do projeto 
(FOLHA GERAL, 2017). Deve-se conhecer todas as especificações do material para 
que o resultado fique alinhado com o que foi planejado, principalmente quando se 
trata da infraestrutura, etapa que demanda cuidados com a segurança e orçamento 
do projeto. 

Os metais correspondem a 87 elementos na tabela periódica ilustrados na 
figura 1 em tonalidade amarela, com exceção do mercúrio (Hg), em temperatura 
ambiente, os metais estão em estado físico sólido e são condutores de calor e 
eletricidade. 

Segundo SHACKELFORD, JAMES F. (2008), os metais possuem diversas 

propriedades metálicas, sendo fortes e podem ser moldados em qualquer forma 

desejável, na figura apresentada abaixo os materiais metálicos são apresentados e 

destacados na cor amarela. 

 

Figura 1 - Tabela Periódica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: https://www.educabras.com/enem/materia/quimica/aulas/classificacao_dos_elementos  
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3.3. Tubo de aço com costura  
 

Os materiais mais utilizados na base de qualquer estrutura normalmente são 
tubos e barras metálicas encontrados no mercado varejista em várias geometrias, 
pois esta variedade de modelos consegue ser aplicados em diversas áreas para 
inúmeros projetos (FOLHA GERAL, 2017). Dois desses materiais que tiveram seu 
uso generalizado são os tubos de aço com costura conhecidos com nome popular 
no mercado como Metalon e o tubo de aço sem costura, muito utilizado em projetos 
onde há uma exigência de resistência física a pressão interna devido a sua 
utilização em processos com líquidos e outros fluidos. 

Na figura abaixo mostra o Tubo “Metalon” no estoque de um distribuidor de 
aços da cidade de Londrina/PR. 

 
Figura 2 - Tubo de aço com costura “metalon”. 

 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 
Segundo a fabricante de tubos, Nacional Tubos, o tubo de aço com costura é 

um tubo de aço carbono que pode ser tanto oval, quadrado, redondo ou retangular. 
Em seu processo de fabricação, sua matéria prima é uma folha metálica que vem 
em bobinas da siderurgia, sendo cortado em uma largura que se permite realizar a 
primeira transformação, o qual é um tubo redondo onde em seu fechamento é 
realizado a solda por indução chamada ERW. Em seguida é realizado acabamento 
na região da solda, retirando rebarbas e respingos da mesma. Isso é feito com uma 
ferramenta de corte em um processo contínuo ininterrupto. Na sequência o material 
é resfriado em óleo solúvel e realizado a segunda transformação geométrica de 
acordo com a programação de produção, podendo ser quadrado, retangular ou oval. 

O termo metalon deixou de ser utilizado no meio industrial a partir da validação 
da Norma Brasileira NBR 5580 que padroniza o processo de fabricação e controle 
de qualidade dos produtos fabricados. Com isso, o mesmo passa a ser chamado de 
Tubo de aço com ou sem costura. Porém pela popularidade no mercado da indústria 
de aço, o nome metalon é conhecido até os dias atuais, sendo assim uma grande 
maioria dos fabricantes deixaram em seus catálogos o nome metalon por uma 
questão comercial. 
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Por padronização normativa de acordo com a NBR 5580 de janeiro de 2002, as 
espessuras de parede deste tubo variam de 0,75 mm a 12,70 mm de acordo com 
diâmetro ou dimensões geométricas. 

Essa variedade da parede do tubo ajuda a escolher a melhor medida para o 
projeto.  

Como acabamento eles podem ser galvanizados, conferindo uma proteção 
contra corrosão causados pelos efeitos climáticos de um país tropical. 

De acordo com a Nacional Tubos, os tubos de aços com costura por terem um 
processo de fabricação de transformação em dobras, se torna um processo de baixo 
custo sendo vantajoso no mercado com relação a tubos estruturais feitos sem 
costura, os quais são laminados, e passam por extrusão ou fundição, com isso 
necessitam de muita energia em sua transformação, o que consequentemente torna 
o processo de fabricação caro. 

 
3.4. Prensa eletropneumática 

 
A automação atualmente vem se mostrando cada vez mais presente e 

indispensável nos processos produtivos. O uso de equipamentos automatizados traz 
uma grande versatilidade e autonomia nos processos, aumentando a velocidade da 
produção, além de influenciar diretamente na qualidade do produto (PARIS e PIREZ, 
2005). 

Máquinas automatizadas são capazes de fornecer resultados extremamente 
eficientes e consistentes em um meio da indústria, quando utiliza-se a automação 
industrial problemas como os controle de qualidade envolvidos com o erro humano 
podem ser evitados ou quase extintos do processo (CIM AUTOMAÇÃO, 2017). Com 
automação os processos podem ser regulados e controlados, de modo que a 
qualidade do produto final seja melhor padronizada e sem erros. 

Com bases nesses dados coletados, viu-se a viabilidade de produzir uma 
prensa eletropneumática para prensagem de tijolos, utilizando o metalon em sua 
estrutura. 

 

3.5. Memorial de Cálculo 
 
A memória de cálculo ou memorial de cálculo, é o documento anexado ao 

projeto, que descreve em detalhes os cálculos efetuados até chegar ao resultado 
como apresentado neste artigo. A memória de cálculo é de suma importância para 
detectar problemas dimensionais ou erros de cálculo no projeto a ser executado, 
bem como para melhor entendimento do projeto quando forem necessárias 
alterações ou gestão do mesmo por outro profissional. 

Abaixo, será apresentado o memorial de cálculo utilizado para dimensionar o 
tubo de aço quadrado, onde o material será aplicado na pior condição de trabalho da 
máquina que está sendo dimensionada. 

Neste projeto, foi detectado uma pequena deformação a uma força de 250N, 
como condição critica. Esta condição do projeto fez com que fosse necessário 
buscar novas alternativas no mercado para a construção da prensa de forma segura, 
na qual a mesma poderá suportar os esforços de trabalho aplicados a ela sem 
alterar sua funcionalidade ou danificar sua estrutura durante o processo de 
prensagem. 
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Com os resultados obtidos através deste memorial de cálculo, foram 
consultados os catálogos de produtos dos fabricantes de tubos e verificado se o que 
está sendo fornecido no mercado realmente atende as condições de projeto. 

 
 

3.5.1. Momento de Inercia 
 

Para a realização do cálculo de resistência do tubo de aço, primeiro é 
necessário saber qual o momento do inercia do tudo. Verificando vários catálogos de 
fabricantes tal informação se torna oculta, fazendo com que o projetista tenha que 
calcular a inércia do tubo utilizando-se do Teorema de Steiner. 

 Com o Resultado obtido, aplica-se o valor às demais fórmulas conforme 
apresentadas neste memorial. 

 

Figura 3 - Cálculo do Momento de Inercia 
 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 

A seguir são apresentados os dados específicos para a resolução do cálculo. 
 

Dados:   
I [cm4] = Momento de inercia 
B [m] = Base Maior externa 
b [m] = Base menor interna 
H [m] = Altura Maior externa  

Espessura do tubo 

Força Newton (Peso por metro) 250 N

Dados do Perfil Escolido para Calculo

Comprimento do Perfil 0,4 m

Carga distribuida (q) 20 N/m

Comprimento (a) 0,8 m

Momento Inércia 1,48E+01 cm⁴

Comprimento (b) 0,2 m
Dados usados para o calculo 4

Dados usados para o calculo 5

Dimensão B

Dimensão H

Dimensão b

Dimensão h

0,2

Dados do Tubo em cm

Calculo 1 Momento de Inercia - teorema de Steiner

14,77120000

cm⁴

1,48E+01

5

5

4,6

4,6
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H [m] = Altura menor externa 
12 = Constante 
 
 
3.5.2. Tubo em Balanço 

 
O Tubo em Balanço é utilizado para determinar o quanto um perfil apoiado em 

uma única extremidade e aplicado uma carga de força X na outra extremidade, ira 
aguentar até iniciar a deformação. De acordo com o fabricante de tubos, Nacional 
Tubos, sugere-se adotar um fator de aceitação de 20% de deformação para a 
utilização do tubo. Outros fabricantes informam que um tubo que tem uma 
deformação elástica acima de 5mm corre o risco de se deformar permanentemente, 
ou seja, será trabalhado um fator de segurança de deformação de 1mm para 
aceitação do tubo. 

 
Figura 4 - Cálculo do Tubo em Balanço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O Autor (2019) 
 

De acordo com o cálculo apresentado, abaixo são apresentados os dados 
para a resolução do mesmo. 
 

Dados: 
f [mm] = Flecha (deformação linear) em milímetros 
F [N] = Força em Newton 
L [m] = Comprimento do perfil em metros 

I [cm⁴] = Momento de Inércia em cm⁴ 
 
 

3.5.3. Carga Aplicada no centro do tubo com suas extremidades 
engatadas 

 

A Carga aplicada ao centro do tubo com suas extremidades engatas, é o ponto 
onde o protótipo em questão sofrerá a maior quantidade de esforço durante seu 
funcionamento. 

A preocupação com a deformidade permanente nesta situação é em 
decorrência a possível má prensagem do tijolo, devido ao abaulamento da estrutura 
e também acarretando quebras do produto final. 
  



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 
de outubro de 2019 

 

   

 

Figura 5 - Carga Aplicada no centro do tubo com extremidades engatadas 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 
 Para a resolução do cálculo da carga aplicada no centro do tubo com 
extremidades engatadas, foram utilizados os seguintes dados: 
 

Dados: 
f [mm] = Flecha (deformação linear) em milímetros 
F [N] = Força em Newton 
L [m] = Comprimento do perfil em metros 

I [cm⁴] = Momento de Inércia em cm⁴ 
a, b [m] = Distâncias das extremidades ao ponto de aplicação da carga em 
metros 

 
 

3.5.4. Carga aplicada fora do centro do tubo com suas extremidades 
engatadas 

 

Também foi aplicado uma situação que poderá ocorrer no projeto, se na 
montagem a força aplicada fique fora de centro do tubo, o quanto o tubo poderá se 
deformar. 

Para aplicação a este cálculo, foram adotados os deslocamentos denominados 
de “a” e “b” onde “a” é igual a 0,3 metros e “b” é igual a 0,2 metros, conforme figura 
6. 

É possível notar um comportamento de deformação diferente, quando a força é 
aplicada ao centro da peça, pois quanto mais próximo das extremidades é aplicado 
a força, menor será a deformação. 

 
  



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 
de outubro de 2019 

 

   

 

mm

1,11E-04

Calculo 4
Carga aplicada fora do centro do tubo com suas 

extremidades engastadas

0,000111414

Figura 6 - Carga Aplicada fora do centro do tubo com extremidades engatadas 

 
Fonte: O Autor (2019) 

 
 Para a resolução do cálculo de carga aplicada fora do centro do tubo com 
extremidades engatadas, utiliza-se os dados abaixo. 
 

Dados: 
f [mm] = Flecha (deformação linear) em milímetros 
F [N] = Força em Newton 
L [m] = Comprimento do perfil em metros 

I [cm⁴] = Momento de Inércia em cm⁴ 
a, b [m] = Distâncias das extremidades ao ponto de aplicação da carga em 
metros 
 
3.5.5. Carga Distribuída sobre o Tubo com suas extremidades 

engatadas. 
 

Outra preocupação neste projeto, é o comportamento do tubo quando a carga 
é distribuída de forma igual pelo seu comprimento longitudinal, ou seja, para este 
projeto foi utilizado uma carga 2 vezes superior da qual será utilizado na prática, com 
intuito de comprovação de resultado de cálculo para a resistência deste material 

Como os cálculos anteriores já comprovaram uma resistência satisfatória, este 
cálculo servirá para um reforço que o tubo é realmente resistente a aplicação. 
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Força Newton (Peso por metro) 250 N

Dados do Perfil Escolido para Calculo

Comprimento do Perfil 0,4 m

Carga distribuida (q) 20 N/m

Comprimento (a) 0,3 m

Momento Inércia 1,48E+01 cm⁴

Comprimento (b) 0,2 m
Dados usados para o calculo 4

Dados usados para o calculo 5

mm
1,28E-04

0,00012823546

Calculo 5
Carga distribuída sobre o tubo com suas 

extremidades engastadas

Figura 7 - Carga Aplicada fora do centro do tubo com extremidades engatadas 

 

 

Fonte: O Autor (2019) 
 

 No cálculo para aplicação de uma carga fora do centro do tubo com 
extremidades engatadas, foram utilizados os dados abaixo. 
 

Dados: 
f [mm] = Flecha (deformação linear) em milímetros 
F [N] = Força em Newton 
L [m] = Comprimento do perfil em metros 

I [cm⁴] = Momento de Inércia em cm⁴ 
q [N/m] = Carga distribuída em Newton/metro 

 

3.6. Justificativa 
 
Atualmente existe uma infinidade de fabricante de tubos com costura no 

mercado brasileiro, porém encontrar as características de resistência do tubo se 
torna uma pesquisa difícil, pois, os fabricantes somente disponibilizam em seus 
catálogos dados básicos como bitola, espessura, comprimento e peso. 

A preocupação no desenvolvimento da máquina apresentada neste trabalho 
(prensa), é se a força aplicada pelo cilindro do molde irá danificar ou não a estrutura 
tubular, de modo a não ser possível o tubo voltar às condições normais fabricadas. 

Com esta preocupação da resistência do material, foi consultado cinco 
empresas fabricantes de tubos nesta mesma característica, e foi obtido resposta da 
Empresa Nacional Tubos localizada na cidade de Limeira em SP. 

Conhecendo sobre seu processo de garantia de qualidade de fabricação de 
produto, além dos testes tradicionais como tração, compressão e ensaios não 
destrutivos, a empresa adota de outros meios de testes como Eddy Current. Trata-se 
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de um ensaio onde é induzido um campo magnético de um furo padrão geralmente 
0,8 e 1,0 mm, onde caso tenha alguma falha na solda, o aparelho detecta este 
desvio de campo magnético, liberando um alarme sonoro e borrifando um jato de 
tinta na região que foi identificado tal falha.  Depois o material é descartado. 

Essas garantias e especificações dadas pelo fabricante sobre o produto 
acabado, além dos dados teóricos de resistência mecânica, comprova e permite o 
uso do tubo de aço com costura de forma segura no desenvolvimento do projeto de 
prototipagem. 
 

4. CONCLUSÃO 

 

 A partir das análises realizadas sobre os possíveis materiais a serem utilizados 
em construção de máquinas, pode-se comprovar que o material escolhido (metalon) 
atendeu todas as necessidades da máquina projetada pois obteve baixo custo 
comparado aos outros materiais que estavam sendo estudados. Tendo em vista 
também que o tubo de aço quadrado (metalon) se tornou ainda mais viável devido a 
sua facilidade de manuseio, podendo facilmente ser usinado e trabalhado de forma 
simples para montagem de estruturas, atingindo o principal objetivo do trabalho em 
questão. 

Com base no memorial de cálculos realizado comprovou-se a resistência do 
material e pode-se afirmar que esse material suportar o processo de prensagem 
para a fabricação de tijolos. Com isso, pode-se ver que a deformação do mesmo 
durante o funcionamento da máquina era mínimo, de certa forma sendo aplicável 
nesta estrutura. 
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RESUMO 

O presente trabalho visa apresentar os conceitos das propriedades físicas, químicas 

e mecânicas dos materiais utilizados para a construção de um Britador de Resíduos 
de Construção Civil. O equipamento a ser desenvolvido exige precisão nas escolhas 
dos materiais por tratar-se de um equipamento que irá atuar como processo de 
britagem por impacto de resíduos de concreto. A pesquisa é de natureza exploratória 
e descritiva sendo de fontes bibliográficas e experimental com dados quantitativos e 
qualitativos. As análises de resultados são direcionadas para descobrir o melhor 
comportamento aços escolhidos que diferem sua quantidade de carbono e alteram 
sua dureza  no processo de britagem de concreto desejado, pois o resultado da tensão 
media para britar o concreto é de 51MPa. 

Palavras-chave: Propriedades físicas, químicas e mecânicas; Aço; Concreto. 

ABSTRACT 

This paper aims to present the concepts of the physical, chemical and mechanical 

properties of the materials used for the construction of a Civil Waste Crusher. The 
equipment to be developed requires precision in the choice of materials because it is 
equipment that will act as a process of impact crushing of concrete waste. The 
research is exploratory and descriptive and is from bibliographical and experimental 
sources with quantitative and qualitative data. The results analyzes are directed to find 
the best behavior chosen steels that differ their carbon amount and change their 
hardness in the desired concrete crushing process, because the result of the average 
stress to crush the concrete is 51MPa. 

Keywords: Physical, chemical and mechanical properties; Steel; Concrete. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para se desenvolver um produto é necessário saber todas características dos 
materiais que estarão presentes no processo, saber qual é seu comportamento a 
determinadas situações, para isso deve-se testar e quantificar qual é a porção de cada 
propriedade que se deseja ter em cada material. Neste trabalho será evidenciado 
conceitos de estrutura química, propriedades físicas e mecânicas do Ferro, aço, ferro-
fundido e do concreto (cimento). 
 Conhecido desde a antiguidade, o elemento químico ferro, do latim ferrum, é 
simbolizado por Fe, possui número atômico 26 e massa atômica 56. Sob condições 
normais de temperatura e pressão, apresenta-se no estado sólido. É obtido 
naturalmente sob a forma de minério de ferro. Forma uma mistura homogênea com o 
carbono, dando origem ao aço. Na tabela periódica é classificado como metal de 
transição localizado na Família VIII B. É o quarto elemento químico mais abundante 
na crosta terrestre. Este elemento químico é particularmente importante na história 
humana, visto que um período da história ficou conhecido como a Idade do Ferro. 
Hoje é principalmente utilizado na produção de materiais abrasivos, do aço e outras 
ligas, devido a sua alta dureza, quando puro ou combinado. Outras propriedades que 
fazem deste elemento um dos mais aplicáveis socialmente são sua maleabilidade e 
tenacidade (MEYERS, 1999). 

Sendo assim o presente artigo tem por objetivo mostrar a escolha dos materiais 
mais adequados para  a construção de um Britador de Resíduos de Construção Civil, 
onde o mesmo estará fazendo o processo de Britagem de Resíduos de Classe A, para 
garantir um sistema eficiente e principalmente seguro para base de desenvolvimento 
de outros futuros projetos,  sendo escolhido como principal resíduo a ser britado no 
sistema o do tipo concreto usado tanto nas armações, lajes, paredes, pisos sem a 
presença de nenhuma ferragem, plásticos, borrachas. Para que haja sucesso o 
processo de Britagem, existe a necessidade da escolha dos melhores materiais e 
saber quais são suas melhores condições para serem capazes de suportar o impacto 
gerado pela força e aceleração atuante (centrípeta) no processo, analisando suas 
características físicas, químicas e mecânicas dos materiais para poder relacionar 
todas as suas discordâncias e evitar rompimento e fraturas indesejadas. 
  Todo o objetivo das análises das propriedades dos materiais desse artigo é 
para responder qual a melhor relação de seus comportamentos em um sistema de 
trabalho.       

2. METODOLOGIA 

A metodologia do presente artigo é classificada conforme sua natureza em uma 
pesquisa exploratória, onde o ponto de partida para os autores são informações 
necessárias para alcançar os objetivos para o tema proposto e também descritiva pois 
a alternativa foi se familiarizar com o assunto, buscando descrever situações 
relacionando variáveis como classificação dos materiais e o contexto que elas estão 
inseridas para gerar dados. 

As fontes de pesquisa foram classificadas como primárias e secundárias, no 
que diz respeito a fontes primárias os autores foram direto à fonte, quando o problema 
de pesquisa necessita de dados específicos na aplicação do projeto. Foi necessário 
saber como é realizado a fabricação de um britador e qual a forma que esse 
instrumento mecânico vai ser projetado e implantado, as variáveis das forças de 
atuação no processo de britagem e saber quantificar qual o valor das mesmas. 

Foi realizado um teste laboratorial com corpos-de-prova de concreto para 
identificar a dureza desses resíduos. 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

A complementação de informações foram realizadas através de revisão de 
literaturas, onde livros e artigos científicos que possuem os seguintes temas: 
aceleração e força centrípeta, resistência dos materiais para saber quantificar a 
eficiência do impacto entre eixo britador, resíduo e parede da cuba de britagem, sendo 
assim procurando por suas características e propriedades físicas, químicas e 
mecânicas mediante a trabalho seja tração, compressão e cisalhamento e assim 
relacionando as pesquisas no contexto de atuação e situá-las no projeto. 

A coleta de dados qualitativos foi aplicada para tomada de decisão. Escolhas 
de como o escopo do protótipo é planejado e qual material é mais apropriado para se 
localizar na etapa correta do projeto, saber sua dureza, sua tenacidade e ductilidade 
são dados como tipos de processo utilizado, no caso do projeto é uma britagem por 
meio de impacto onde a força centrípeta será responsável pela diminuição da 
dimensão dos resíduos sendo assim é necessário saber a quantidade de vibração e 
deformação que irão atuar e poder definir a relação apropriada dos materiais. 

E em relação a dados quantitativos foram gerados para calcular as 
especificações para aplicação dos materiais inseridos no projeto, dimensão dos 
resíduos, motor, cuba, eixo e todos os outros componentes. Essa pesquisa é 
caracterizada como uma pesquisa com dados qualitativos e quantitativos. 

3. DESENVOLVIMENTO 

 O concreto é um material especificamente duro, mas com uma baixa 
ductilidade, então sabendo dessas características no trabalho para a construção do 
Britador de Resíduos de Classe A, foram utilizados materiais que exigem a melhor 
escolha pela força atuante no processo de britagem, sendo a força centrípeta onde 
foram utilizados materiais como o Aço 1010, 1020 e 1045, Ferro fundido e materiais 
cerâmicos para testes de compressão. 

3.1 Propriedades e Características Químicas dos materiais  

 São as propriedades que alteram a características da natureza da matéria, ou 
seja, transformação química, mudando a sua composição. 

3.1.1 Combustibilidade 

É sinônimo de queima, e não é uma reação espontânea, sempre necessita de 
uma ignição, o calor que é o acelerante no processo de combustão. Nessa 
propriedade está inserido algumas variáveis que são combustíveis, que é o material 
inflamável, comburente é o gás oxigênio e produto da combustão sempre com uma 
imensa quantidade de calor que é o resultado do processo (GORNINSKI, TONET, 
2016). 

3.1.2 Oxidação  

É perda de elétrons que geralmente tem uma aparência de envelhecimento, 
alguns exemplos são a ferrugem que é o processo de  enferrujamento, uma reação 
oxidação também conhecida é a corrosão que corresponde a várias irregularidades 
no material, também a fotossíntese é um exemplo de perda de elétrons e por fim 
escurecimento de alimentos, pois o oxigênio presente na atmosfera é altamente 
corrosivo pois envelhece a matéria, até mesmo o processo de respiração que é 
essencial para a vida traz uma efeito de destruição que é traduzido como o 
envelhecimento (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004). 
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3.1.3 Reatividade 

 É conhecida como a facilidade de interagir com outras substâncias, nos metais 
mais comuns eles têm muita facilidade de interação o sódio por exemplo que reage 
com facilidade com cloro, mas já os chamados metais nobres como o ouro, prata não 
possuem boa características de reatividade e por isso podem ser encontrados em seu 
estado puro na natureza, um exemplo também são os gases nobres que estão 
presentes no ar atmosférico na sua estrutura sem combinação com outros elementos 
químicos sem ligação com outros tipos de átomos (FLORENCE; ATTWOOD, 2003). 

3.1.4 Toxicidade 

É a capacidade que a substância possui de ser nociva a um organismo, que 
podem fazer mal, isso se percebe quando se encontra pessoas que são intolerantes 
a lactose, glúten por exemplo, já nos metais também podem ocorrer como 
consequência de algumas ligações mal estabelecidas onde varia de estrutura para 
estrutura dependendo do tipo de reação química que é realizada (FLORENCE; 
ATTWOOD, 2003).  

3.1.5 Explosibilidade 

Consiste na capacidade que as substâncias têm de sofrer explosão, por 
exemplo como o gás hidrogênio presente na atmosfera em grande quantidade, caso 
seja isolado tem alta capacidade de explodir, sendo assim é essencial saber essas 
características para saber qual reação química é estabelecida entre substâncias com 
propriedades tão acentuadas (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004). 

3.2 Propriedades e características físicas dos materiais 

Consiste nas características que se pode medir ou observar sem que haja 
mudança na identidade dos materiais que sempre vai continuar tendo as mesmas 
características que é bem diferente das características químicas que alteram a 
natureza da matéria (CALLISTER, 2012).  

3.2.1 Temperatura de fusão e temperatura de ebulição 

São propriedades específicas físicas da matéria, pois, há possibilidade de 
medir essas temperaturas sem mudar a estrutura química da matéria, não importa o 
estado físico, seja sólido, líquido ou gasoso a estrutura atômica não se altera só muda 
sua forma específica. 

3.2.2 Densidade e dureza-  

A densidade é a quantidade átomos do material em determinada área e é dada 
por: M= massa, V= Volume. 
 

 

Equação (1) 

Já a dureza está relacionada a proporção de medida que o material resiste a 
penetração, logo é uma medida da resistência à deformação plástica localizada. Em 
diversas técnicas populares de dureza um pequeno penetrador é forçado contra a 
superfície do material e um índice numérico é determinado com base no tamanho ou 
na profundidade da impressão resultante. Para muitos metais a dureza e o limite de 
resistência à tração são proporcionais entre si.  
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3.2.3 Solubilidade e Calor específico 

 O coeficiente de solubilidade (Cs) determina a capacidade máxima do soluto 
que se dissolve em uma determinada quantidade de solvente. Isso, conforme as 
condições de temperatura. Em resumo, o coeficiente de solubilidade é a quantidade 
de soluto necessária para saturar uma quantidade padrão de solvente a uma 
determinada condição (FLORENCE; ATTWOOD, 2003).  
 Já a quantidade de calor necessário para variar de um grau a temperatura da 
unidade de massa ou de volume de uma substância é denominada de calor sensível, 
como a quantidade depende do processo termodinâmico, o mais comum é apresentar 
o calor específico a volume constante (McDONALD, 1973). 

3.2.3 Ductilidade 

 É a capacidade do material de se deformar plasticamente sem se romper e é 
definida pela extensão do patamar de escoamento. Nas estruturas metálicas, esta 
característica é de extrema importância pelo fato de permitir a redistribuição de 
tensões locais elevadas. Desse modo, as peças de aço sofrem grandes deformações 
antes de se romper, constituindo um aviso da presença de tais tensões. Além disso, 
a ductilidade é uma propriedade que torna o aço resistente a choques bruscos 
(WANKA p.7 apud BANDEIRA, 2008; TEOBALDO, 2004). 

3.2.4 Tenacidade 

 É a capacidade do material de absorver energia quando submetido à carga de 
impacto. É a energia total, elástica e plástica, absorvida pelo material por unidade de 
volume até a sua ruptura, representando a área total do diagrama tensão deformação. 
Logo, um material dúctil com a mesma resistência de um material frágil possui uma 
maior tenacidade, já que requer maior quantidade de energia para ser rompido 
(WANKA p.7 apud BANDEIRA 2008; TEOBALDO. 2004). 
 É um termo mecânico usado em vários contextos, de uma maneira livre, ela é 
uma medida da habilidade de um material em absorver energia até sua fratura 
(COURTNEY, 2000). 

3.3 Propriedades Mecânicas dos Materiais 

As propriedades mecânicas dos materiais são verificadas pela realização de 
experimentos de laboratório cuidadosamente projetados, que reproduzem o mais 
fielmente possível as condições de trabalho. A carga pode ser de tração, de 
compressão ou cisalhamento, e sua magnitude pode ser constante ao longo do tempo 
ou variar continuamente [...] (SOARES apud CALLISTER. 2012). 

3.3.1 Ensaios de Tração 

 Esse ensaio é usado para averiguar diversas propriedades mecânicas dos 
materiais. Uma amostra é deformada geralmente até a fratura, por uma carga de 
tração que é aumentada gradativamente e que é uniaxialmente ao longo do eixo maior 
do corpo-de-prova, [...] Normalmente sempre no formato circular, mas algumas vezes 
também na forma retangular. Esse ensaio obedece às Normas ASTM E 8 e 8M, 
“Standard Test methods for Tension Testing of Metallic Materials” (Métodos Padrões 
de Ensaio para Teste de Tração em Materiais Metálicos) (CALLISTER, 1940; 
HAYDEN et al, 1965). 
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3.3.2 Propriedades de Tração 

 A maioria das estruturas é projetada para assegurar que ocorrerá apenas 
deformação elástica quando uma tensão é aplicada. Uma estrutura ou componente 
que se deforma plasticamente, ou que sofreu uma mudança permanente na forma, 
pode não ser capaz de funcionar como programado. Torna-se desejável conhecer o 
nível de tensão no qual a deformação plástica tem seu início, ou onde ocorre o 
processo de escoamento (CALLISTER, 1940). 

3.3.3 Ensaios de Compressão 

 Um ensaio de compressão é conduzido de maneira semelhante à de um ensaio 
de tração, exceto pelo fato de que a força é compressiva e o corpo-de-prova se contrai 
ao longo da direção da tensão [...] Todo processo do ensaio é regido pela Norma 
ASTM E 9, “ Standard  Test Methods of Compression Testing of Metallic Materials at 
Room Temperature” (Métodos Padrões de Ensaio para Testes de Compressão em 
Materiais Metálicos à Temperatura Ambiente) (SOARES apud CALLISTER, 2012). 
 Representada na equação abaixo a fórmula para ensaio de compressão: onde 
F= força aplicada e A = área específica do contato com a aplicação da força. 

 

 

Equação(2) 

 Já para a representação da deformação se adota; 

 

 

Equação(3) 

 Onde  = é o comprimento original antes de qualquer carga ser aplicada e  
é o comprimento instantâneo (ASM Handbook apud CALLISTER, 2000). 

3.4 Conceito e Comportamento Tensão e Deformação 

Segundo CALLISTER (1940) se uma carga é estática ou se varia de uma 
maneira relativamente lenta ao longo do tempo e é aplicada uniformemente sobre uma 
seção transversal ou na superfície de um membro, o comportamento mecânico pode 
ser averiguado através de um simples ensaio tensão-deformação.  
 Segundo Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials os 
ensaios são mais comumente realizados para os metais em temperatura ambiente. 
Existem três maneiras principais pelas quais uma carga pode ser aplicada, quais 
sejam: tração, compressão ou cisalhamento (Normas ASTM E 8 E 8M, 1998). 

3.4.1 Tensão Verdadeira e Deformação Verdadeira 

Entre as várias propriedades mecânicas dos materiais, predominantes nos 
metais seguramente os conceitos de tensão deformação vem em primeiro lugar. A 
tensão é a medida de uma carga ou força mecânica que está sendo aplicada, 
normalizada para levar em consideração a área da seção transversal. Dois 
parâmetros de tensão são definidos que são tensão de engenharia e tensão 
verdadeira (ASM Handbook apud CALLISTER, 2000). 

A tensão verdadeira σ, é definida como sendo a carga F dividida pela área da 
seção transversal instantânea A; 
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Equação(4) 

Além disso ocasionalmente torna-se mais conveniente representar a 
deformação como deformação verdadeira; 

  Equação(5) 

 

 

Equação (6)  

 Se não houver variação de volume durante a deformação; 

  Equação (7) 

Então para estabelecer a relação entre deformação verdadeira e deformação 
de engenharia, usa-se as equações abaixo que somente serão válidas até o 
surgimento do empescoçamento, pois além desse ponto a tensão verdadeira e a 
deformação verdadeira devem ser calculadas a partir das medições da carga, da área 
da seção transversal e do comprimento útil reais: 

 

 

Equação (8) 

3.4.2 Deformação Elástica 

Em uma escala atômica, a deformação elástica macroscópica é manifestada 
como pequenas alterações no espaçamento Inter atômico e no alongamento das 
ligações Inter atômicas. Como consequência, a magnitude do módulo de elasticidade 
é uma medida da resistência à separação dos átomos adjacentes, ou seja, das forças 
de ligação Inter atômicas (CALLISTER, 1940) 

Figura 1. Átomos na deformação elástica 

 
Fonte: Tribonet (2010) 

3.4.3 Lei de Hooke  

 O físico inglês Robert Hooke foi quem primeiro demonstrou que muitos 
materiais elásticos apresentam deformação diretamente proporcional a uma força 
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elástica, resistente ao alongamento produzido. Nota-se então que a Lei de Hooke é 
responsável por verificar a deformação do corpo elástico ao se expandir. O objeto de 
estudo mais usado para esse evento é a mola espiral, por ser um objeto flexível que 

se alonga facilmente [...] De acordo com a lei, quando se torce um fio ele reage 
linearmente com um torque contrário ao torque aplicado (LUIZ, 2007). 

Hooke representa matematicamente sua teoria com a equação; 

  Equação (9) 

Em que: 
F = força elástica 
K = constante elástica 
x = deformação ou alongamento do meio elástico 

3.5 Propriedades Elásticas dos Materiais 

Quando uma tensão de tração é imposta sobre uma amostra de um metal, um 
alongamento elástico e a sua deformação correspondente e resultam na direção da 
tensão aplicada [...] existirão constrições nas direções laterais, perpendiculares a 
tensão aplicada, a partir desses dados as deformações compressivas podem ser 
determinadas (MEYERS, 1999). 

Segundo Callister (1940) muitos materiais são elasticamente anisotrópicos, ou 
seja, o comportamento elástico varia com a direção cristalográfica. Para esses 
materiais as propriedades elásticas são completamente caracterizadas somente com 
a especificação de diversas constantes elásticas dependendo da sua estrutura 
cristalina. Já para os materiais isotrópicos pelo menos duas constantes devem ser 
dadas para que se tenha uma caracterização completa das propriedades elásticas. 

3.5.1 Elasticidade 

 É a capacidade do material de voltar à forma original após sucessivos ciclos de 
carregamento e descarregamento. O aço sofre deformações devido ao efeito de 
tensões de tração ou de compressão. Tais deformações podem ser elásticas ou 
plásticas, devido à natureza cristalina dos metais através de planos de 
escorregamento ou de menor resistência no interior do reticulado. Os aços estruturais 
possuem um módulo de elasticidade da ordem de 205000 MPa, a uma temperatura 
de 20°C (WANKA p.7 apud BANDEIRA, 2008; TEOBALDO, 2004). 

3.5.2 Anelasticidade  

 Para a maioria dos materiais de engenharia existe uma componente da 
deformação elástica que é dependente do tempo. Isto é a deformação elástica 
permanecerá após a aplicação da carga, será necessário um tempo finito para que 
ocorra uma completa recuperação. Esse processo é conhecido como anelasticidade 
(CALLISTER, 1940). 

3.5.3 Deformação Plástica 

 Para a maioria dos materiais metálicos, o regime de deformação elástica 
persiste apenas até deformações de aproximadamente 0.005. Na medida em que o 
material é deformado além desse ponto a tensão não é mais proporcional a 
deformação então a lei de Hook deixa de ser válida e ocorre uma deformação 
permanente não recuperável ou deformação plástica (CHANDLER, 2000). 
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 A transição do comportamento elástico para o comportamento plástico é 
gradual para as maiorias dos metais, há uma curvatura no ponto onde há o surgimento 
da deformação plástica, a qual aumenta mais rapidamente com o aumento da tensão 
(CALLISTER,1940). 

3.5.4 Recuperação Elástica após Deformação Plástica, Compressiva, Cisalhante 
e torcional 

 Com a remoção da carga durante um ensaio de tensão-deformação, uma 
parcela de deformação total é recuperada como deformação elástica, durante o ciclo 
de retirada de carga, a curva traça uma trajetória próxima à de uma linha reta com 
origem no ponto de descarregamento e a sua inclinação é virtualmente idêntica ao 
modo de elasticidade, ou seja é paralela à porção elástica inicial da curva. A 
magnitude dessa deformação elástica recuperada durante o descarregamento 
corresponde durante a deformação (BOYER, 2002). 
 Obviamente, os metais podem sofrer deformação plástica sob a influência da 
aplicação de cargas compressivas, cisalhantes e de torção. O comportamento tensão-
deformação resultante na região plástica será semelhante ao exibido pela 
componente de tração. Contudo, no caso da compressão não irá existir um valor 
máximo, uma vez que não há a formação do empescoçamento então adicionalmente 
o modo de fratura será diferente daquele que ocorre em tração (d’ALMEIDA apud 
CALLISTER, 2012). 

3.6 Propriedades e Características Químicas do Aço 

3.6.1 Microestrutura do Ferro 

O ferro pode ter diferentes fases no estado sólido e todas do tipo mistura. Até 
910 °C a fase é chamada de ferrita ou ferro alfa, podendo ocorrer a mudança de fases 
conforme o aumento da temperatura (HECK, 2005). 

Figura 2. Fases do Ferro em relação sua temperatura 

 

Fonte: Heck (2005) 

 Industrialmente, o elemento químico ferro é o metal mais utilizado, sendo que 
já esteve em 95% em peso da produção mundial de metais. Dessa forma, o seu custo 
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de produção baixa, e este metal edifica a sociedade contemporânea.  A liga deste 
elemento mais popular é o aço, o qual pode ser uma liga metálica contendo o ferro e 
outros elementos, que podem ser metais ou não-metais. Considera-se atualmente aço 
uma liga que apresenta um percentual menor de 2% de carbono, sendo que quando 

este valor é superado, o material é denominado de ferro fundido (CHIAVERINI, 

2005). 
O aço é a liga de ferro e carbono além de outros elementos residuais 

decorrentes do processo de fabricação, de acordo com o artigo sobre Aço e Ferro 
fundidos de Vicente Chiaverini suas composições fundamentais são; 

3.6.1.1 Aço Carbono 

 Aço de baixo teor de carbono (C<0,2%) 
 Aço de médio carbono (0,2%<C<0,5%) 
 Aço de alto teor de carbono (C>0,5%) 

3.6.1.2 Aço Liga 

 Aço de baixo teor de liga (Elementos de liga <8%) 
Aço de alto teor de liga (Elementos de liga >8%) 

3.6.2 Alotropia 

 Alotropia do ferro puro; Ponto de fusão do ferro; 1538ºC. Abaixo desta 
temperatura, o ferro cristaliza na forma CC (cúbico centrado) e se mantém estável até 
1394ºC, é a forma delta Fe(δ). Aos 1394ºC o ferro sofre uma redis posição espontânea 
para CFC (cúbica de face centrada), é a forma gama Fe(γ). Aos 912ºC o ferro 
readquire a forma CCC, é a forma alfa Fe(α). Abaixo dos 912ºC não ocorre mais 
nenhuma forma alotrópica (CHIAVERINI, 2005). 

 Como mostra a figura seguinte, a 770ºC (Ponto de Curie) ocorre um rearranjo 
dos átomos, mas nos spins, é a forma beta. 

Figura 3. Diagrama de Equilíbrio Fe-C 

 
Fonte: Adaptado Chiaverini (2005) 

3.6.3 Aço Carbono 

O ferro gusa é a primeira etapa de fabricação do aço, é o mesmo para todos 
os produtos. Na fase seguinte, quando os elementos de liga são adicionados ou 
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suprimidos no ferro gusa, é que são determinadas as grandes famílias de aço, dos 
mais rígidos aos mais estampados. O Carbono é o principal elemento endurecedor 
em relação ao ferro. Outros elementos, como o manganês, o silício e o fósforo, 
participam igualmente do ajuste do nível de resistência do aço. A quantidade de 
Carbono define sua classificação: o baixo carbono possui no máximo 0,30% do 
elemento; o médio carbono apresenta de 0,30 a 0,60% e o alto carbono possui de 
0,60 a 1,00% (CHIAVERINI, 2005). 

3.6.3.1 Baixo carbono 

 Possui baixa resistência e dureza e alta tenacidade e ductilidade. É usinável e 
soldável, além de apresentar baixo custo de produção. Geralmente, este tipo de aço 
não é tratado termicamente. Aplicações: chapas automobilísticas, perfis estruturais, 
placas para produção de tubos, construção civil, pontes e latas de folhas de flandres 
(COLPAERT, 2008). 

3.6.3.2 Médio carbono  

 Possui maior resistência e dureza e menor tenacidade e ductilidade do que o 
baixo carbono. Apresentam quantidade de carbono suficiente para receber tratamento 
térmico de têmpera e revenimento, embora o tratamento, para ser efetivo, exija taxas 
de resfriamento elevadas e em seções finas. Aplicações: rodas e equipamentos 
ferroviários, engrenagens, virabrequins e outras peças de máquinas, que necessitem 
de elevadas resistências mecânica e ao desgaste e tenacidade (COLPAERT, 2008). 

3.6.3.3 Alto carbono; 

 É o de maior resistência e dureza. Porém, apresentam menor ductilidade entre 
os aços carbono. Geralmente, são utilizados temperados ou revenidos, possuindo 
características de manutenção de um bom fio de corte. Aplicações: talhadeiras, folhas 
de serrote, martelos e facas. (COLPAERT apud CHIAVERINI, 2008) 

3.6.4 Constantes Físicas do Aço 

Tabela 1. Constantes Físicas do aço 

            Constante Física             Valor 

Módulo de deformação 
longitudinal, E 

200.000-210.000* Mpa 

Coeficiente de Poisson. V 0,3 

Coeficiente de dilatação 
térmica 

12*10^-6 por °C 

Massa específica, p 7850 kg/m³ 

Fonte: Leal (2019) 

3.7 Propriedades e Características Mecânicas do Concreto 

 A mistura em proporção adequada de cimento, agregados e em alguns casos, 
adições e/ou aditivos resulta num material de construção o concreto, cujas 
características diferem substancialmente daquelas apresentadas pelos elementos 
que o constituem. As principais propriedades mecânicas do concreto são: resistência 
à compressão, resistência à tração e módulo de elasticidade (PINHEIRO et al,  2010). 
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3.7.1 Análise do concreto de Resistência à compressão 

 O teste de resistência à compressão é a característica mais importante, sendo 
assim irá falar-se de uma forma mais detalhada sobre ela.  
 Para estimá-la em um lote de concreto, são moldados e preparados corpos de 
prova segundo a NBR 5738 - Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou 
prismáticos de concreto, os quais são ensaiados de acordo com a NBR 5739 - 
Concreto - Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos (NEVILLE, 5 eds. 
2016).  
 O corpo de prova padrão brasileiro é o cilíndrico, com 15cm de diâmetro e 30 
cm de altura, e a idade de referência é de 28 dias. Após o ensaio de um número muito 
grande de corpos-de-prova, pode ser feito um gráfico com os valores obtidos de Fc 
versus a quantidade de corpos de prova relativos a determinado valor de Fc, também 
denominada densidade de frequência. A curva encontrada denomina-se Curva 
Estatística de Gauss ou Curva de distribuição Normal para a resistência de concreto 
à compressão. 

Figura 4. Curva de Gauss 

 
Fonte: Pinheiro et al (2010) 

  Na curva de Gauss encontram-se dois valores de fundamental importância: 
resistência média do concreto à compressão, Fcm, e resistência característica do 
concreto à compressão, Fck (NEVILLE. 2016). 
 Para saber a resistência do concreto, realizado teste de compressão de 07 
corpos de prova para saber a força necessária que teria que ter para britar os mesmos. 
Recolheu-se algumas amostras e extraiu-se os seguintes dados a seguir. 

Tabela 2. Dados do teste laboratorial 

AMOSTRA
S 

RAIO 
(METRO
S) Altura(metros) 

PESO(K
g) 

ÁREA(m²) VOLUME(m³) 
TENSÃO PARA 
RUPTURA(Mpa
) FORÇA PARA RUPTURA(Kgf) 

7 0,05 0,2 0,3719 0,00785 0,00157 52,3 41910 

8 0,05 0,201 0,3744 0,00785 0,00157785 69,6 55770 

9 0,05 0,198 0,3788 0,00785 0,0015543 77,4 61990 

10 0,05 0,205 0,3803 0,00785 0,00160925 71 56900 

11 0,05 0,195 0,3452 0,00785 0,00153075 35,7 28600 

12 0,048 0,196 0,3544 
0,0072345

6 

0,00141797

4 
33,4 26730 

13 0,05 0,186 0,3726 0,00785 0,0014601 18,2 26730 

Fonte: Autores (2018) 
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3.7.2 Resultados da prensa eletro-hidráulica I - 3025 B capacidade para 100 
toneladas. 

 A prensa trabalha de maneira a comprimir toda a área previamente 
determinada onde a face superior e a face inferior do corpo de prova são encostadas 
de maneira manual, o contato das faces do corpo de prova não acontece diretamente, 
ele se dá  por meio de duas buchas que são acopladas nas extremidades do corpo de 
prova, devidamente centralizadas de maneira que a compressão axial ocorra de 
maneira uniforme, o ensaio foi feito de acordo com a NBR (Norma Brasileira 
Regulamentadora) 5739 - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. De 
acordo com esse método de ensaio também é possível determinar a força que é 
necessária para realizar a ruptura dos corpos de prova, essa foi extraída com a 
unidade de medida Kgf (Quilograma-Força) e posteriormente foi convertida em 
Newton. 

Figura 5. Resultados do software da prensa 

 
Fonte: Autores (2018) 

3.8 Propriedades e Características Químicas do Cimento 

Vários materiais cerâmicos são classificados como cimentos inorgânicos: 
cimento, gesso-de-paris e cal, os quais, como um grupo, são produzidos em 
quantidades extremamente grandes. A característica especial desses materiais é que 
quando são misturados com água eles formam uma pasta que, subsequentemente, 
pega e endurece. Alguns desses materiais atuam como uma fase de união, que 
aglutina quimicamente agregados particulados em uma única estrutura coesa. 
(NEVILLE. 2016) 
 O cimento Portland é produzido pela moagem e mistura íntima de argila e de 
minerais que contém cal em proporções adequadas, e então pelo aquecimento da 
mistura em um forno rotativo até aproximadamente 1400 °C (2550°F); esse processo, 
algumas vezes chamado de calcinação, produz mudanças físicas e químicas das 
matérias-primas. O produto resultante, o “clínquer”, é então moído na forma de um pó 
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muito fino, ao qual se adiciona uma pequena quantidade de gesso (𝐶𝑎𝑆𝑂4 −
2𝐻2𝑂)para retardar o processo de pega. 

Vários constituintes diferentes são encontrados no cimento Portland, sendo os 
principais o silicato tricálcico (3𝐶𝑎𝑂 − 𝑆𝑖𝑂2)e o silicato dicálcico (2CaO-Si𝑂2).A pega 
e o endurecimento dessa material resultam de reações de hidratação relativamente 
complicadas que ocorrem entre os vários constituintes do cimento e a água que é 
adicionada. A equação envolvendo o silicato dicálcico é a seguinte: 
(CALLISTER,1940). 

 2𝐶𝑎𝑂 − 𝑆𝑖𝑂2 + 𝑥𝐻2𝑂
= 2𝐶𝑎𝑂 − 𝑆𝑖𝑂2 − 𝑥𝐻2𝑂 

Equação (10) 

3.9 Propriedades e Características Químicas do Ferro Fundido 

  Ferros fundidos são ligas de ferro-carbono-silício com teores de carbono acima 
de 2,14%p; na prática, no entanto, a maioria dos ferros fundidos contém 3,0 e 4,5% e 
de meio a três por cento de silício, que passam pela reação eutética (transformação 
em um líquido forma simultaneamente duas fases sólidas) durante a solidificação. 
Dependendo do nível de estabilidade dessa transformação, ela poderá ser uma 
reação eutética meta estável, na qual a liga Fe-C em sua forma líquida (L) é resfriada 
e forma os sólidos austenita (𝛾)e cementita (𝐹𝑒3𝐶),ou estável,a fase líquida da liga 
ferro-carbono se decompõe em austenita e grafita com decrescimento de temperatura 
(MEYERS apud CALLISTER. 2008) 

Figura 6. Diagrama Fe-C (Eutética e Eutóide) 

 
Fonte: Callister (2002) 

 Um reexame do diagrama de fases ferro-carbeto de ferro revela que as ligas 
dentro dessa faixa de composições se tornam completamente líquidas em 
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temperaturas entre, aproximadamente,1150 e 1300°C (2100°F e 2350°F), o que é 
consideravelmente mais baixo do que para os aços. Dessa forma, elas são fundidas 
com facilidade e apropriadas para fundição (CALLISTER,1940) 
 Alguns ferros fundidos são muito frágeis e a fundição é a técnica de fabricação 
mais conveniente. A cementita (𝐹𝑒 3 𝐶) é um composto metaestável e, sob algumas 

circunstâncias,ela pode se dissociar ou decompor para formar ferrita 𝛼  e a grafita,de 
acordo com a reação 𝐹𝑒3𝐶 → 3𝐹𝑒 (𝛼) + 𝐶 (𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑎). A formação da grafita é 
promovida pela presença de silício em concentrações superiores a aproximadamente 
1%p. As taxas de resfriamento mais lentas durante a solidificação favorecem a 
grafitização (a formação de grafita). Para a maioria dos ferros fundidos, o carbono 
existe como grafita, e tanto a microestrutura quanto o comportamento mecânico 
dependem da composição e do tratamento térmico (CALLISTER,1940).   

Figura 7. Diagrama Fe-C (Grafita) 

 

 
Fonte: Callister (1940) 

3.9.1 Propriedades e Características Físicas do Ferro Fundido 

 Algumas propriedades físicas são importantes na aplicação dos ferros fundidos, 
tais como densidade, expansão térmica, condutividade térmica, calor específico, 
propriedades elétricas e magnéticas, propriedades acústicas. Muitas propriedades 
apresentam forte correlação com algum parâmetro da microestrutura (relação 
perlita/ferrita, forma da grafita), são empregados ensaios não destrutivos, como 
controle de peças fundidas. 
 Algumas normas técnicas fornecem valores de propriedades físicas para cada 
classe de ferro fundido. 
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Figura 8. Propriedades físicas do Ferro fundido 

 
 

Fonte: Guesser (2009) 

4. CONCLUSÃO 

O artigo evidenciou os conceitos de algumas propriedades físicas químicas e 
mecânicas de materiais como ferro fundido, aço, cimento, dos quais foram 
necessários para se desenvolver um projeto acadêmico, o primeiro passo é conhecer 
as características e conceitos predominantes dos materiais presentes no sistema. 

A relação estabelecida diante de processos como, tração, compressão, 
desgaste, deformação foi o ponto em que os desenvolvedores  mais focaram no 
momento da escolha dos materiais ao qual se construiu o projeto. Sendo assim em 
um sistema de um britagem de impacto constante, foi necessário projetar e posicionar 
os materiais que mais se adaptam ao processo de trabalho, para que o projeto opere 
na forma mais eficiente possível, gerando segurança e qualidade ao sistema como 
um todo. 

O primeiro passo foi identificar as propriedades químicas, físicas e mecânicas 
do concreto e saber seus pontos de dureza, resistência, fragilidade de ruptura, massa 
específica, densidade para projetar um equipamento capaz de fragmentar o concreto 
e não sofrer muito desgaste em relação ao tempo, saber conhecer as diferentes 
características da formação do ferro em liga de aço e saber selecionar as melhores 
propriedades de tenacidade, densidade, condutividade e resiliência para os 
equipamentos de contato direto no sistema de britagem que será um ciclo aço-
concreto-aço onde o coeficiente de deformação e ruptura do aço deve prevalecer ao 
do concreto mediante ao impacto e vibração constante. 

Esses tipos de características são importantes para saber desenvolver o 
melhor sistema de projeto relacionado a durabilidade, vida útil e manutenção do 
equipamento e saber como ele se comporta perante a temperatura, umidade e como 
é seu processo de oxidação para não gerar perdas desnecessárias, então conclui-se 
que saber conhecer as propriedades dos materiais e como eles reagem com outros 
elementos mediante a condições específicas garantem as qualidades favoráveis 
desejadas antecipadamente na elaboração do projeto. 

A grande maioria dos materiais escolhidos foram metálicos onde possuem 
uma boa condutibilidade e adaptação ao processo, mas não se deve desprezou os 
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não-metálicos onde também por causa de suas propriedades de isolamento e 
deformação plástica mediante á aplicação de forças se mostraram ter boas 
características para o desenvolvimento do projeto. 
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RESUMO 
 
O presente estudo propõe mostrar as etapas da implantação do planejamento e 
controle de manutenção através da metrologia 4.0 em uma fábrica de celulose e 
papel. Para tal propósito, este estudo propõe simplificar a atividade da elaboração 
de um planejamento de manutenção através da automação dos processos, junto 
com a metrologia 4.0, de tal forma que seja simplificado o passo a passo do 
processamento de informação entre o planejamento de manutenção, calibração de 
instrumentos em campo e posterior retorno de informação e encerramento técnico 
pelo supervisor de manutenção em uma indústria de papel e celulose localizada no 
interior do Paraná. 
Palavras-chave: Calibração, Instrumentação Industrial, Metrologia 4.0, 
Planejamento e Controle da Manutenção. 
 
 

ABSTRACT 
 
This present study shows how the stages of implementation of maintenance planning 
and the control through metrology 4.0 in a pulp and paper mill. For this purpose, this 
study proposes to simplify the activity of preparing a maintenance planning, through 
process automation, along with metrology 4.0, in such a way that the step-by-step 
information processing between maintenance planning, field instrument calibration 
and subsequent the feedback and technical closure by the maintenance supervisor in 
a pulp and paper industry located in inside of Paraná 
Key-words: Calibration, Industrial instrumentation, Maintenance Planning and 
Control, Metrology 4.0. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de averiguar e demostrar 
as etapas da implantação do planejamento e controle de manutenção através da 
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aplicação do conceito da metrologia 4.0 em uma determinada fábrica produtora de 
celulose e papel.  

Primeiramente, os conceitos de manutenção foram apresentados, assim 
como o histórico e os tipos de manutenção. Após isso, foi mostrado as definições de 
instrumentação e de metrologia, planejamento e controle da manutenção em uma 
indústria de papel e celulose da região dos Campos Gerais.  

Para uma manutenção de classe mundial, busca-se a implantação do 
planejamento e controle da manutenção (PCM), para que se tenha um menor custo 
no processo de manutenção, atuando de forma preventiva, antecipando as possíveis 
falhas e melhorando o desempenho dos equipamentos, com isso dando as melhores 
condições de trabalho para os colaboradores realizarem as atividades de maneira 
mais segura. 
 

1.1. DEFINIÇÃO DE MANUTENÇÃO 

As atividades trabalhistas nos setores de manutenção tem início no século 
XVI, com a invenção das primeiras maquinas têxteis.  

Segundo a NBR 5462 (1994), manutenção é a acordo de atuações 
metodológicas e administrativas, abrangendo as atividades de supervisão, propostas 
a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa cumprir uma função 
requerida.  

Conforme MONCHY (1989), a conservação dos equipamentos de produção é 
considerada como um componente chave, tanto para a produtividade das 
manufaturas quanto para a propriedade dos produtos. 
 

1.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA 

Conforme a norma da ABNT NBR_5462/1994 manutenção corretiva é a 
manutenção realizada após o acontecimento de uma pane destinada a recolocar um 
item em condições de executar uma função requerida.  

Conforme PINTO (1998), a manutenção corretiva é caracterizada pela 
atuação da manutenção em fato já ocorrido, seja este uma falha ou um desempenho 
menor do que o esperado. Uma definição mais fácil de ser aplicada a manutenção 
corretiva é todas as atividades de manutenção feitas após a ocorrência de uma 
falha, qualquer ato ou efeito de reparar ou ajustar, esse tipo de manutenção tem o 
objetivo de reestabelecer as condições de base do processo produtivo ou do 
equipamento, fazendo com que a disponibilidade e a capacidade produtiva retornem 
ao estado original.  
 

1.3. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

A manutenção preventiva ocorre em um formato que a atividade ocorra da 
forma planejada, ou seja, com intervenções programadas com base em ocasiões de 
tempo pré-determinados, assim determinados a partir da perspectiva de evento de 
falhas (LIMA, 2019). 

Para NETO & SCARPIM (2014), manutenção preventiva é uma intervenção 
de maneira a se reduzir ou evitar falha ou queda de desempenho do equipamento, 
obedecendo a um plano de manutenção previamente elaborado, fundamentados em 
intervalos de tempo definidos. 

Com isso podemos verificar que a manutenção preventiva pode ser 
subdividida em algumas condições de acordo com a Figura 1. 
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Figura 1 - Condições da realização da manutenção preventiva 

 
Fonte: Os autores (2019). 
 

1.4. INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL 

Instrumentação é a ciência que aplica e desenvolve técnicas para adequação 
de instrumentos de medição, transmissão, indicação, registro e controle de variáveis 
físicas em equipamentos nos processos industriais (CHAVES, 2002).  

Em indústrias, como a de papel e celulose, é indispensável se controlar e 
manter constante as principais variáveis, tais como temperatura, vazão, nível e 
pressão, podendo verificar as variáveis analítica como pH, condutividade, redox, 
gases (H2s, TRS, NOx, SOx, O2), densidade especifica, consistência, alvura, álcali, 
numero kappa, demanda iônica, oxigênio dissolvido entre outras variáveis (LIMA, 
2019). 

Os instrumentos de medição e controle conforme a Figura 2, assim permite 
manter e controlar estas variáveis em condições mais adequadas/precisas do que se 
elas fossem controladas manualmente por um operador (LIMA, 2019). 

 
Figura 2 – Sistema de medição de condutividade 

 
Fonte: Os autores (2019). 
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1.5. METROLOGIA  

A metrologia é uma palavra de origem grega: metron - medida; logos - 
ciência. Então metrologia é a ciência da medição que compreende todos os 
aspectos teóricos e práticos referentes às medições, qualquer que seja a incerteza, 
em quaisquer campos da ciência ou tecnologia (VIM, 2012).  

Na figura 3, podemos verificar um sistema de pesagem, onde se dispõe de 
um conjunto de pesos padrão e a balança para calibração. 

 
Figura 3 - Calibração de um sistema de pesagem 

 
Fonte: GRUPO CALIBRAÇÃO (2019) 

 

1.6. METROLOGIA 4.0 

A metrologia 4.0 é uma forma simples e independente de comunicação, mas 
também ao mesmo tempo é a interdependência do instrumento de medição, junto ao 
instrumento de calibração (Padrão), e o sistema de calibração e o ERP utilizado 
pelas empresas (LIMA, 2019). 

Conforme a Figura Com isso a conexão entre padrões de calibração, sistema 
de calibração como o Isoplan® e outros sistemas, pode provocar ações inovadoras e 
customizadas, com resultados cada vez mais colaborativos na tomada de decisão 
entre ajustar, calibrar ou substituir um instrumento em calibração (PRESYS, 2019). 
 
Figura 4 - Interligação da indústria 4.0 

 
Fonte: AMERICAFLEXTEC (2019) 
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1.7. PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO (PCM) 

O Planejamento e Controle da Manutenção (PCM) é a central de estratégia da 
manutenção aonde o mesmo é o responsável por nivelar todas as atividades, desde 
o planejamento até a execução e posteriormente a análise da eficiência e a 
qualidade dos trabalhos realizados (PINTO, 1998). 

O planejamento inclui detalhes como as informações de segurança para a 
execução das atividades, detalhes dos planos de manutenção, alocação de recursos 
necessários para realização de cada tarefa como: mão de obra, peças de reposição, 
ferramentas, materiais e insumos (LIMA, 2019). 

A fase de planejamento é uma das mais importantes da manutenção, pois seu 
objetivo principal é criar e gerenciar os planos de manutenção existentes (FIELD 
CONTROL, 2019). 

Na Figura 5, para Pinto (1998), podemos verificar o fluxo da geração de 
ordens de manutenção, onde muitas empresas adotam esse formato de estratégia 
da manutenção, onde é dividido em algumas etapas, sendo elas; 

 
(1-A) – A solicitação de manutenção é utilizada para registrar falhas, desvios, 

quebras, e paradas de planta; 
(1-B) – Realiza a administração e também o início manual dos planos de 

manutenção para que ocorra o cumprimento dos mesmos; 
(1-C) – Faz o gerenciamento e a transação entre 2 softwares para a geração 

de ordens de manutenção, de tal forma o trabalho fica muito moroso; 
(2) – O Planejador realiza a administração da carteira de trabalho contendo 

planos de manutenção, as atividades de manutenção corretiva planejada; não 
planejada, inspeções, e os planos de calibração entre outras atividades; 

(3) - O planejador faz a priorização das atividades manutenção junto à equipe 
de operação, verificando a melhor oportunidade para a execução da manutenção 
corretiva planejada e o cumprimento dos planos de manutenção; 

(4) – O planejador após verificar as prioridades da operação, realiza a criação 
de ordens de manutenção para a execução das atividades; 

(5) – Após as definições com a operação, o planejador faz a alocação de 
recursos necessários para a realização da manutenção, verificando a disponibilidade 
de materiais sobressalentes, se existe a necessidade de andaime para acessar 
determinado local, e também se necessita de apoio de outras especialidades como a 
mecânica ou a elétrica, e se tudo estiver de acordo, ele realiza a programação das 
atividades e alocam os recursos de execução da mesma entre os respectivos 
manutentores de sua equipe, com isso o planejador imprime a programação 
semanal e disponibiliza para a equipe; 

(6) – Os manutentores vão para a planta fabril e executam as atividades 
conforme o planejamento; 

(7) – Após a execução das atividades o técnico de manutenção realiza o 
retorno de informação referente à atividade feita em campo, e informa as horas 
trabalhas no local; 

(8) - A supervisor de manutenção faz o encerramento técnico referente a 
atividade executada (6 e 7), validando a realização do plano de manutenção e ou do 
plano de calibração ou também das atividades de manutenção corretiva planejada; 

(9) – Após as informações validadas pela supervisão, o plano de manutenção 
retorna para inicio ciclo, assim aguardando que o mesmo seja disparado pelo 
sistema para a próxima intervenção;  
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Com isso as atividades de manutenção corretivas planejadas são encerradas 
e o equipamento está em operação e o mesmo está em condições de realizar as 
suas atividades, assim se encerra o ciclo e o planejador faz o controle da sua 
carteira de serviços; 

 
Figura 5 - Fluxo de geração das ordens de serviço 

 
Fonte: Os autores (2019). 

 

1.8. PLANO DE MANUTENÇÃO  

De acordo com XENOS (1998), um plano de manutenção basicamente é 
constituído em;  

•Qualificar e ordenar os equipamentos quanto a sua importância dentro do 
sistema de produção, para gerenciar a criticidade do equipamento; 

•Definindo a configuração e assiduidade de manutenção para cada aparelho, 
sendo a execução da manutenção fundamentada em inspeções periódicas e, se 
necessário, reformas ou trocas de peças de equipamentos; 

•Averiguar a eficácia do plano de manutenção através de itens de controle e 
tomar decisões corretivas caso seja necessário 

O desígnio fundamental do plano de manutenção é diminuir ou extinguir a 
encontro de falhas, paradas não planejadas e a degradação das funções de um 
equipamento, bem como conservar o processo de manutenção disposto, 
uniformizado e com um fluxo contínuo de melhoria e monitoramento (LIMA, 2019). 

Na Figura 6, demostra a composição do plano de manutenção e com isso 
conseguimos adaptar as informações para a obtenção dos planos de manutenção, e 
determinamos alguns parâmetros essenciais para que eles possam ser criados e 
posteriormente, indicarem o momento em que as ordens de manutenção venham a 
ser geradas para execução. 
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Figura 6 - Composição dos Planos de Manutenção 

 
Fonte: Adaptado de MATEUS (2017) 

 
1.9. CALIBRAÇÃO  

A calibração de equipamentos é eficaz para assegurar a credibilidade e as 
propriedades dos produtos a serem fabricados. A calibração tem como objetivo obter 
uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidas por padrões e 
as indicações de um instrumento de medição (VIM, 2012). 

Desta forma podem ser realizadas calibrações de TAG’s ou calibrações de 
malhas e o software de calibração (Isoplan®) ainda permite que sejam feitas 
também verificações de TAG’s, quando não há necessidade de calibrar o TAG 
(LIMA, 2019). 

O usuário ajusta um sinal aplicado à entrada do instrumento, através de um 
padrão de entrada e lê a saída do instrumento, se for um indicador ou utiliza um 
segundo padrão na saída do instrumento, no caso de um transmissor (LIMA, 2019). 

Os instrumentos empregados para realizar essa metodologia necessitam 
estar devidamente calibrados e certificados (LIMA, 2019). 

Quando se termina a calibração deve ser gerado um certificado com as 
informações necessárias para acompanhamento de histórico de rastreabilidade e 
performance do equipamento (PRESYS, 2019). 
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1.10. PADRÃO DE CALIBRAÇÃO 

De acordo com o SENAI (1999) um padrão de medição pode ser uma medida 
materializada, um instrumento de medição, ou um material de referência ou sistema 
de medição destinado a determinar, conseguir, permanecer ou repetir uma unidade 
ou um ou mais valores de uma grandeza para servir como referência.  

Para VIM (2012) a “consumação da definição duma dada grandeza” pode ser 
fornecida por um sistema de medida, uma medida consolidada ou um material de 
referência.  

Por exemplo, um padrão de medição de massa de 1 kg com uma incerteza-
padrão associada de 3 μg.  

Podemos ter outro exemplo como uma solução-tampão de referência com um 
pH de 7,072 e uma incerteza padrão associada de 0,006. 

Para VIM (2012) um padrão de medição serve repetidamente de referência na 
aquisição de valores medidos e incertezas de medição associadas para outras 
grandezas da mesma natureza, estabelecendo assim uma rastreabilidade 
metrológica através da calibração de outros padrões, instrumentos de medição ou 
sistemas de medição. 

 
1.11. PERIODICIDADE DE CALIBRAÇÃO 

  A periodicidade de calibração deve ser fixada em função de diversos fatores, 
podendo ser levada em consideração, qual a criticidade ABC do instrumento, as 
recomendações do fabricante, especificações ou condições de operação e a 
frequência de utilização. Para os instrumentos utilizados em análise química convém 
distinguir entre calibração instrumental, calibração analítica e verificação operacional 
(LIMA, 2019). 

Os objetivos de estabelecer a periodicidade da calibração dos instrumentos 
podem ser por: Tempo calendário; Número de vezes que o aparelho é utilizado; e o 
Número real de horas utilizadas, de acordo com a Figura 1 (PRESYS, 2019). 
 

1.12. PLANOS DE CALIBRAÇÃO 

 De acordo com (LIMA, 2019) os planos de calibração são realizados conforme 
recomendação do fabricante, conforme a tendência dos dados de calibrações 
anteriores, ou conforme necessidade da área onde o equipamento está aplicado, 
assim desta forma, não realiza a alteração dos planos de calibração, uma vez que se 
tenha definido os períodos em semanas podendo variar de 1 a 156 semanas, assim 
os instrumentos em todas as variáveis, desde a instrumentação convencional, 
instrumentação laboratorial até as inúmeras variáveis de instrumentação analítica, 
são cobertas dentro do plano de calibração.  

 Com isso se tem a garantia da calibração ocorra da melhor forma possível, 
evitando que não se tenha uns desvios nos planos de calibração (PRESYS, 2019). 
 

1.13. ISOPLAN® 

 O Isoplan® é um software desenvolvido para gerenciar e automatizar o 
processo de calibração de instrumentos/equipamentos em conjunto com os 
calibradores Presys ou calibradores de outros fabricantes. O processo de calibração 
automatizada traz importantes benefícios e provém o aumento na velocidade das 
calibrações e na confiabilidade dos resultados obtidos. O Isoplan® gerencia todas 
as informações fornecidas, fazendo análise de dados, gerando gráficos de erro e 
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certificados de calibração com cálculos de erro e incertezas. É ideal para uma 
empresa que já tenha ou venha a ter um programa de qualidade com padrão ISO 
9000, atender as exigências do ISO/IEC 17025 e dos órgãos regulatórios (PRESYS, 
2019). 
 

1.14. SAP® 

 A empresa [Systeme, Anwendungen und Produkte] (SAP, 2019) é uma 
empresa de origem alemã, criadora de softwares de gestão de empresas, a mesma 
é líder global de mercado em soluções de negócios colaborativos e multiempresas, e 
o seu principal produto é o sistema integrado de gestão empresarial, este software é 
desenvolvido para gerenciar diversas áreas de uma empresa através de uma 
interface de consulta virtual que disponibiliza informações por meio de um 
[Enterprise Resources Planning (ERP)] de modo sucinto e de fácil consulta.  

 Dentro do software SAP® existe vários módulos tais como (PM, MM, CO, PP, 
QA, QM, AM,RH), conforme a Figura 7, com a facilidade da integração entre as 
atividades de uma unidade fabril, desta forma o modulo PM (Plant Maintenance) 
armazena todas as informações fornecidas desde objetos técnicos (locais de 
instalação, equipamentos, lista técnica de materiais), notas de manutenção, ordens 
de manutenção, planos de manutenção, relatórios em geral, desta maneira todas a 
informações de referente a manutenção estão centradas em um só lugar, auxiliando 
em futuras pesquisas ou gerenciamento de dados para uma manutenção baseada 
na confiabilidade dos equipamentos (Manual de Gestão da Manutenção da empresa 
objeto do estudo, 2017). 
 
Figura 7 – Divisão dos módulos - SAP 

 
Fonte: Manual de Gestão da Manutenção da empresa objeto do estudo, 2017. 

 

2. METODOLOGIA 

 A metodologia aplicada no presente artigo tem como intuito investigar o que 
incide a implantação do planejamento e controle da manutenção através da 
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metrologia 4.0, utilizando para este trabalho, pesquisas bibliográficas e base de 
dados de uma empresa do setor de celulose e papel para explicar no que ela 
consiste e quais são os fatores que influenciam tal assunto abordado. 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. INTEGRAÇÃO ISOPLAN® – SAP® 

 Atualmente em muitas empresas trabalham com sistemas de gestão de 
manutenção (mecânica, elétrica, automação, e entre outras especialidades de 
manutenção) de formas isoladas aos softwares de calibração, desta maneira dificulta 
a manutenção, preventiva e a gestão e gerenciamento da informação, fazendo com 
que os instrumentos que monitoram o processo produtivo tenham as suas 
calibrações gerenciadas por um software de calibração, que não estão integrados 
com o software de manutenção (PRESYS, 2019).  

 Desta forma informações como: plano de manutenção, local de instalação, 
informações sobre qual equipamento está no local de instalação, lista técnicas de 
materiais, e também ocorrências de quebras (notas de manutenção), são 
gerenciadas por softwares paralelos. Esses softwares funcionam de formas 
independentes, fazendo que os dados contidos neles sejam computados de forma 
manual e de maneira duplicada, podendo causar inconveniências, tais como o 
tempo maior para cadastramento e o risco de discrepância de informações em 
diferentes sistemas (PRESYS, 2019). 

 O software de gerenciamento de calibrações Isoplan® proporciona uma 
alternativa de instalação de um conector, que promove a integração com outros 
softwares como o SAP®. Este conector é um software desenvolvido pela Presys®, 
que funciona em um servidor e liberar a entrada dos dados do Isoplan®, através de 
uma API (Application Program Interface) que utiliza protocolo SOAP (Simple Object 
Access Protocol) (PRESYS, 2019). 

 Este protocolo é compatível com outros sistemas como SAP® PI, aplicações 
desenvolvidas em Java e NET. Esta API pode ser utilizada por consultores de outros 
sistemas para enviar e receber dados do Isoplan® (PRESYS, 2019). 

 O software Isoplan® tem o objetivo principal de evitar transferência manual de 
informações, com isso o Isoplan® permite a integração com o software de 
gerenciamento como o SAP® PM, é possível compartilhar dados de acordo com a 
precisão do cliente, por exemplo: locais de instalação, equipamentos, centro de 
custo, maquina, ordem de serviço, calibrações, etc (PRESYS, 2019). 

 O software de calibração Isoplan® funciona de maneira integrada com o 
software de manutenção SAP® PM, as informações básicas do cadastro de locais 
de instalação e equipamentos são enviadas de forma automatizada para os 
cadastros correspondentes do Isoplan® (TAG’s, malhas, padrões e instrumentos) 
(PRESYS, 2019). 

 O responsável pelo gerenciamento do software de calibração Isoplan® deve 
completar os dados recebidos do SAP® PM com dados particulares de cada 
equipamento para criar uma calibração dentro do software de calibração Isoplan® 
como os pontos a serem calibrados, o critério de aceitação, periodicidade de 
calibração, os dados de certificados dos padrões, etc (PRESYS, 2019). 

 As ordens de serviço do SAP® PM também são enviadas para o Isoplan®, 
que fica aguardando o planejamento de manutenção realizar a programação 
semanal, para que a equipe de instrumentação execute estas ordens em área ou no 
laboratório de instrumentação, e posteriormente faça o retorno de informação dentro 
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do software de calibração Isoplan® e finalize o serviço de calibração (PRESYS, 
2019).  

 Os resultados da calibração, o tempo gasto para calibração, a data de 
finalização da calibração, o número de ordem de serviço e o número de certificado, 
poderão ser lidos pelo SAP® PM através da API de integração, facilitando e 
reduzindo o tempo de encerramento das ordens de serviço dentro do SAP® 
(PRESYS, 2019). 
 

3.2. RESULTADOS 

 O software de manutenção SAP® item (1) da Figura 8 contém as informações 
básicas do instrumento sendo elas; local de instalação, qual equipamento está 
instalado na área, a criticidade ABC, qual o centro de custo e em qual processo está 
inserido – (Linha de fibras Eucalipto ou Caldeira de Recuperação Química, por 
exemplo), desta forma a integração ocorre após a indicação que o TAG e o 
equipamento devem migrar através da API em um protocolo SOAP, softwares que 
fazem a interação com o modulo SAP® PI, e posteriormente com o SAP® PM, estas 
informações são enviadas de forma automatizada para os cadastros 
correspondentes no software de calibração Isoplan®.  

 O software de calibração Isoplan® item (2) da Figura 8, contém os dados 
recebidos do SAP® PM item (1) da Figura 8, com dados particulares de cada 
equipamento. Para criar uma Ordem de Calibração dentro do software de calibração 
Isoplan®, inicialmente o Supervisor ou Assistente Técnico da área (instrumentação 
convencional ou Instrumentação Analítica), define os pontos a serem verificados 
quando for realizar a calibração, desde a periodicidade de calibração, escala de 
engenharia dos dados (calibração) e (referência), range do instrumento é definido 
conforme as especificações técnicas das áreas, pontos de calibração se for um 
transmissor de pH, é inserido as informações da solução padrão (4,0 e 7,0) ou (7,0 e 
10,0) e também é colocado os critérios de aceitação, etc.  
 
Figura 8 - Visão Geral do Processo de Manutenção 

 
Fonte: Os autores, 2019  
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 Após essas informações estarem definidas e o plano de calibração alinhado o 
responsável por gerar as ordens de calibração (planejador de manutenção), inicia o 
software de calibração ISOPLAN®, clica em Cadastro, posteriormente clica em Lista 
de planejamento, onde aparecera uma tela com as últimas calibrações geradas pelo 
ISOPLAN®, o mesmo clica em Novo, e então surgirá uma nova tela Pesquisa Geral 
de Calibrações e a aba formulário, onde o planejador seleciona o período para gerar 
novas ordens de calibrações e escolhe se será uma calibração de TAG, Malha ou 
Padrão, nesta mesma tela tem a aba pesquisa, nesta aba, o planejador de 
manutenção clica em Iniciar Pesquisa, onde irão aparecer todos os equipamentos 
que tem o plano de calibração para vencer no período selecionado, depois disso 
clica no botão Utilizar Pesquisa, onde todos os equipamentos pré-selecionados 
anteriormente irão aparecer na tela de lista de planejamento, quando isso estiver 
concluído o planejador clica em Principal e Criar O.C, com isso todas as Ordens de 
Calibração, produto final do item (2) da Figura 8, segue para um banco de dados 
item (3) da Figura 8, onde se aguarda a integração com o SAP item (1) da Figura 8, 
esse processo levava entorno de 24 horas para acontecer, após melhorias no 
sistema este processo de integração passou para 15 minutos, com isso gera 
automaticamente a Ordem de Calibração item (4) da Figura 8 e a Ordem de 
Manutenção (5) da Figura 8. 

 Após a criação da Ordem de Calibração no ISOPLAN item (4) da Figura 8, e a 
criação da Ordem de Manutenção no SAP. Na ordem de manutenção é onde se faz 
o planejamento da atividade item (6) da Figura 8, definindo os recursos mandatórios, 
tanto pessoais como materiais, datas de execução, equipe executora, quantidade de 
pessoas e tempo de execução do trabalho. Recebe os custos pertinentes com o 
serviço, tanto diretos quanto indiretos, isto é, torna-se um coletor de custos 
operacionais.  

 Neste documento identifica-se com exatidão o serviço a ser executado, 
podendo ser utilizado campo texto descritivo ou tabela de códigos padronizados, o 
que viabiliza posteriormente uma pesquisa ordenada. Após a programação pronta, o 
executante recebe o cronograma de manutenção impresso conforme item (7) da 
Figura 8. 

 A mobilidade será implantada com o objetivo de aperfeiçoar o tempo para 
realização das atividades de manutenção, pois permite um retorno de informação 
mais rápido e eficaz, além de se ter uma economia com impressão desses 
cronogramas. Com a programação em mãos, o executante espera o dia informado 
pelo planejamento, para poder realizar a atividade item (8) da Figura 8. 

 O retorno de informação item (9) da Figura 8 deve ser feito pelo executante 
tanto na ordem de calibração no ISOPLAN® quanto na ordem de manutenção do 
SAP, que servirá como um histórico de ocorrência dos locais de instalação e 
equipamentos. Com isso mesmo colocará as informações referente à calibração 
executada, validando os dados coletados em área.  

 O retorno nas ordens de manutenção refere-se ao apontamento das horas 
trabalhadas de cada profissional de manutenção. O responsável pela equipe de área 
(Supervisor de Manutenção ou Assistente Técnico) item 10 da Figura 8 são os 
usuários chaves para fazer a validação técnica do retorno de informação feito pelo 
executante, nesta etapa do processo o supervisor verifica se as informações lanças 
no software de calibração ISOPLAN®, estão condizente com a realidade do 
processo produtivo, caso tenha algum problema no conjunto de medição 
(transmissor, eletrodo e cabo), é necessário refazer o processo 8 da Figura 8, onde 
o executante faz a reserva de algum dos itens acima citados, e substitui em campo, 
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normalizando as condições de base do processo, após isso o mesmo faz o mesmo 
processo de retorno de informação e o supervisor valida as informações e encerra 
tecnicamente a ordem de calibração, e de forma automática a ordem de manutenção 
é encerrada. Após o enceramento técnico o ciclo se reinicia, pois o plano de 
calibração é um ciclo continuo. 
 

4. CONCLUSÃO 

 Contudo os resultados apresentados nesta indústria de papel e celulose da 
região dos campos gerais, pode se observar que a integração entre a metrologia 4.0 
e o planejamento de manutenção auxiliou no processo de certificação das ISO’s 
(9001:2015; 14001:2015) e OHSAS 18001. 

 O objetivo principal da interface Isoplan® - SAP® PM, foi à redução de 16h de 
atividades do planejador, onde o mesmo era responsável pela criação de ordens de 
manutenção, para todas as calibrações semanais e alocação de recursos SAP na 
especialidade de instrumentação, com isso se aperfeiçoou as atividades do 
planejador, facilitando a interação do mesmo no processo de manutenção, reduzindo 
para 15 minutos todo o processamento de informação sendo ela: a criação e 
apropriação de ordens de manutenção e a alocação de recursos para as atividades 
planejadas. 

 Com isso as principais vantagens de Metrologia 4.0 que pode ser observada 
foram que: 

 O Controle Estatístico de Processos através da visualização dos gráficos da 
tarefa em Tempo Real, e também no andamento da calibração;  

 A coleta de dados automatizada do instrumento a ser avaliado; 
Todo o gerenciamento de forma “Multiusuário”, com registro dos usuários dos 

calibradores, de tal forma visando integridade de dados e identificação de quem 
realizou a atividade; 

 Com a integração de cadastros de Locais de Instalação/ Equipamentos 
/Status do Sistema para o Isoplan® através de TAG’s, Malhas e Padrões de 
Calibração, houve ganho no tempo de cadastro e evitou duplicidade de informação; 

 A integração de ordens de serviços e Certificados de Calibração finalizados 
no Isoplan® e devidamente assinados eletronicamente pelo supervisor de 
manutenção faz que ocorra o encerramento no Sistema ERP da empresa de 
celulose e papel, junto com o Nº do certificado de calibração, tempo de calibração e 
quem executou a calibração, e a validação técnica do supervisor, fazendo que o 
planejamento apenas verifique as ordens pendentes, evitando o trabalho de 
verificação individual de cada ordem de serviço no SAP. 
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RESUMO 
 
Com o passar dos anos constatou-se que devido ao elevado grau de 
desenvolvimento das atividades industriais ocasionou por sua vez um grande 
impacto nas fontes de recursos naturais em especial a  dos recursos hídricos em sua 
maioria devido ao despejo inadequado de efluentes industriais, desta maneira nos 
dias atuais tornou-se necessário a realização de estudos para promover o 
desenvolvimento e melhoria de processos que visando a realização de um 
tratamento eficiente para estes resíduos. Para tanto o presente artigo tem como 
objetivo averiguar a influência da utilização de diferentes tipos de catalisadores 
(dióxido de titânio P25, dióxido de titânio em fase de rutilo e o óxido de zinco) 
quando aplicados no processo de fotocatálise heterogênea para o tratamento do 
efluente de celulose e papel e comparar os resultados obtidos no decorrer da 
aplicação desta técnica para com os resultados da aplicação da eletrofloculação 
utilizando dois tipos distintos de eletrodos, para os parâmetros característicos de 
demanda química de oxigênio, pH, cor, condutividade e turbidez dos efluentes após 
os tratamentos; levando em consideração a presença de diferentes fases cristalinas 
apresentadas pelos materiais utilizados no decorrer do processo. Após a realização 
do tratamento constatou-se que ambas as técnicas foram satisfatórias para a 
redução dos parâmetros característicos dos efluentes industriais obtendo como 
principais redução a de DQO de 71% para eletrofloculação e 64% para a fotocatálise 
bem como a redução da coloração de 82% para a eletrofloculação e 69% para 
fotocatálise com dióxido de titânio. 
Palavras-chave: Fotocatálise; efluente industrial; eletrofloculação. 
 

ABSTRACT 
 
Over the years it was found that due to the high degree of development of industrial 
activities has in turn had a major impact on natural resource sources, especially that 
of water resources mostly due to inadequate discharge of industrial effluents, this 
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way these days it became necessary to conducting studies to promote the 
development and the improvement of processes aimed at achieving an efficient 
treatment for these wastes.Therefore, this article have the objective to investigate the 
influence of the use of different types of catalysts (P25 titanium dioxide, rutile phase 
titanium dioxide and zinc oxide) when applied in the heterogeneous photocatalysis 
process for the treatment of the effluent by cellulose and paper and compare the 
results obtained during the application of this technique to the results of the 
electrofloculation application using two distinct types of electrodes, for the 
characteristic parameters of chemical oxygen demand, pH, color, conductivity and 
turbidity of effluents after treatments; taking into account the presence of different 
crystalline phases presented by the materials used in the this process. After the 
treatment, it was found that both techniques were satisfactory to reduce the 
characteristic parameters of industrial effluents. The main reduction was the COD 
reduction of 71% for electrofloculation and 64% for photocatalysis, as well as a 
reduction of 82% in color. for electrofloculation and 69% for photocatalysis with 
titanium dioxide. 
Key-words: Photocatalysis; industrial effluent; electrofloculation. 
 
1. INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais tem se observado que as industriais, devido ao seu elevado 
desenvolvimento tecnológico buscam por sua vez realizar pesquisas com o objetivo 
de promover de certa forma um eficiente tratamento para os efluentes indústrias 
gerados nas mesmas, antes que estes sejam por sua vez descartados em meios 
hídricos, satisfazendo assim as normas do (CONAMA, 2011). 

Desta forma é de suma importância realizar uma análise da redução de 
parâmetros dos efluentes industriais tais como a demanda química de oxigênio, 
coloração, pH, turbidez entre outros. Uma das alternativas para tanto consiste na 
utilização de processos eletroquímicos como é o caso da eletrofloculação ou de 
processos oxidativos avançados e dentre eles a fotocatálise heterogênea devido ao 
elevado grau de eficiência apresentado por estes processos.  

 

1.1. Processo Kraft  

Atualmente o principal processo utilizado para a obtenção de polpa celulósica 
consiste no processo Kraft conforme demonstrado na Figura 1, aonde utiliza-se de 
um licor de cozimento alcalino (composto por NaOH) para promover a separação da 
celulose dos demais componentes da madeira de forma eficiente (SOUZA, 2014). 
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Figura 1 - Processo Kraft 

 

Fonte: CETESB (2008) 

 

Para SOUZA (2019) após a obtenção da polpa celulósica no processo de 
cozimento a mesma segue para demais etapas do processo como a de 
branqueamento aonde por meio da ação de produtos químicos ocorre a geração de 
um efluente industrial com elevada coloração. 

De acordo com MATIAS (2010) devido a elevada presença de materiais 
orgânicos no efluente de celulose e papel oriundos dos demais componentes da 
madeira bem como dos produtos químicos utilizados no processo o mesmo 
apresenta elevados valores de demanda química de oxigênio. 

Para tanto é de suma importância a realização de tratamento dos efluentes 
industriais bem como pesquisas que desenvolvam técnicas que tornem os 
tratamentos mais eficientes e menos dispendiosos. 

 

1.2. Efluente industrial 

Para o desenvolvimento deste estudo realizou-se a coleta de uma amostra de 
efluente industrial proveniente de uma indústria produtora de papel e celulose e 
posteriormente um processo de filtragem e caracterização das propriedades de 
coloração, demanda química de oxigênio, turbidez, pH do mesmo para comparação 
para com os valores obtidos após o tratamento do mesmo.  

Devido a grande variação dos parâmetros característicos dos efluentes 
industriais devido aos métodos produtivos utilizados nas indústrias cada indústria por 
sua vez deve analisar e determinar através de pesquisas e análises de tratamento 
do mesmo, quais serão as melhores alternativas para promover o tratamento 
adequado de seu efluente (BEUX, 2005) 
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De acordo com o CONAMA (2011) é de suma importância a realização de um 
tratamento adequado para os efluentes industriais bem como dos resíduos gerados 
nos processos antes que os mesmos sejam descartados no meio ambiente. 

 

1.3. Tratamento de efluentes industriais 

De acordo com COSTA (2009) Nos dias atuais devido a elevada atividade 
industrial pode-se observar um elevado grau de consumo de recursos hídricos, bem 
como a geração de efluentes industriais; e desta forma torna-se necessário o 
desenvolvimento de tecnologias que possibilitem a realização do tratamento dos 
mesmos. 

Atualmente existe uma vasta gama de processos que possibilitam a 
realização do tratamento de efluentes industriais proporcionando uma remoção de 
contaminantes presentes nos mesmos (NETO, 2011). 

De acordo com BELTRAME, 2016 para se realizar o tratamento de efluente 
industriais é necessário que se conheça a sua natureza, origem e características. 

Os processos existentes para promover o tratamento do efluente de celulose 
e papel pode ser classificado em 3 tipos distintos sendo os mesmos processos 
físicos, biológicos e físico químicos (SOUZA, 2019). 

Os processos oxidativos avançados são alternativas viáveis para a aplicação 
em tratamento de efluentes industriais pois promovem uma remoção eficiente da 
matéria orgânica através da oxidação do meio como consiste no fato da fotocatálise 
heterogênea (NETO, 2011).  

Já para GOBBI (2013) a aplicação dos processos eletroquímicos como a 
eletrofloculação possuem como finalidade promover a floculação da matéria 
orgânica dos efluentes através da aplicação de uma corrente elétrica em eletrodos. 
 
1.4. Fotocatálise heterogênea 

De acordo com MARQUES (2013) é de suma importância para a ocorrência 
do processo fotocatalítico a presença de fatores tais como a fonte luminosa, um 
catalisador com propriedades de semicondutor e o efluente que se pretende tratar 
com um meio oxidante. 

Para BRITO (2012) a aplicação de processos oxidativos avançados 
ocasionam a geração de íons hidroxila (OH-) e radicais hidroxila (OH•) que 
ocasionam a degradação de componentes orgânicos existentes em efluentes 
industriais. 

Entretanto a energia que deve ser fornecida para o catalisador para que 
ocorra o processo de fotocatálise heterogênea deve ser igual ou superior a energia 
da banda de gap, possibilitando desta forma a ocorrência do salto quântico 
(FERREIRA, 2004). 

 
A Figura 2 demonstra como ocorre o processo de fotocatálise heterogênea. 
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Figura 2: Esquematização do processo de fotocatálise heterogênea 

 
Fonte: Nogueira, 1997 
 

No decorrer do processo de fotocatálise heterogênea ocorre a emissão de um 
fóton através de uma fonte luminosa aonde o mesmo por sua vez interage com os 
elétrons existentes na banda de valência do catalisador cerâmico que está em 
contato com o efluente industrial, fornecendo uma energia de gap gerando um salto 
quântico do elétron da banda de valência para a banda de condução, dando origem 
a um par elétron buraco (NOGUEIRA, 1997). 

Para SOSSMEIER (2016) Posteriormente ocorre a formação de radicais 
hidroxilas livres devido a oxidação da hidroxila. Este radical devido ao seu elevado 
grau oxidante interage com a matéria orgânica do efluente industrial gerando uma 
reação de oxi-redução e então degradando a mesma, possibilitando um tratamento 
do efluente. 

 
1.5. Catalisadores  

De acordo com CIOLA (1981) um catalisador consiste em um material que 
não apresenta relação estequiométrica para com os compostos gerados em uma 
reação química. 

No decorrer deste estudo foram utilizados como catalisadores para a 
aplicação em fotocatálise heterogênea os catalisadores de dióxido de titânio (P25 e 
Rutilo) e o óxido de zinco. 

O óxido de zinco consiste em um catalisador cerâmico que nos dias atuais 
vem sendo amplamente aplicado para a realização da fotocatálise heterogênea 
graças a suas propriedades fotoelétricas quando exposto a radiação seja visível 
(DIAS, 2014). 
 De acordo com FELTRIN (2012) no decorre dos últimos anos o dióxido de 
titânio vem sendo amplamente estudado em processos de tratamento de efluentes 
industriais utilizando a fotocatálise heterogênea devido as suas propriedades 
fotocatalíticas. 

Para MARQUES (2005) as fases polimórficas do dióxido de titânio que mais 
são utilizadas para a realização de processos fotocatalíticos são a anatase e o rutilo. 
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SOARES (2013) constata que a principal diferença existente entre as fases de 
anatase e rutilo consiste na distância entre os átomos de titânio e oxigênio em sua 
estrutura conforme demonstrado na Figura 3. 

 
Figura 3 - Estrutura do Rutilo e Anatase 

 
Fonte: Adaptado de (SOUZA,2019) 

 

1.6. Eletrofloculação 

Para (FLECK, 2013) o processo de eletrofloculação tem como finalidade 

aglomerar partículas da matéria orgânica do efluente industrial através da aplicação 

de uma corrente elétrica. 

EWERLING (2014) classifica a técnica de eletrofloculação para o tratamento de 

efluentes industriais em quatro etapas:  

1. Formação de bolhas no interior do efluente; 

2. Interação entre as bolhas e a matéria orgânica em suspensão no efluente; 

3. Adsorção das bolhas na superfície das partículas; 

4. Elevação do floculo. 

A passagem da corrente elétrica através dos eletrodos utilizados no processo de 

eletrofloculação acarreta na formação de íons metálicos no meio líquido promovendo 

uma reação de oxidação do mesmo (Figura 4) e então a aglomeração e floculação 

das partículas (BELAN, 2014). 
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Figura 4 - Geração de íons 

 

Fonte: RODRIGUES (2008) 

 

De acordo com NASCIMENTO (2011) outro fator que influencia no processo 
de eletrofloculação consiste na condutividade do meio líquido. 

A utilização do processo de eletrofloculação apresenta uma elevada eficiência 
para promover a separação dos “poluentes” (M.O) existentes nos efluentes 
industriais (CARVALHO, 2015). 

 
1.7. Testes realizados para caracterização do efluente industrial 

Com a finalidade de determinar a influência da aplicação dos catalisadores 
utilizados no processo fotocatalítico do efluente de celulose e papel realizou-se a 
determinação dos parâmetros de coloração, demanda química de oxigênio e da 
turbidez do mesmo e comparou-se os resultados obtidos com o tratamento para com 
os obtidos antes do tratamento. 

De acordo com SOUZA (2019) a análise da coloração tem como finalidade 
averiguar a quantidade de matéria orgânica em suspensão no efluente industrial, 
enquanto que a determinação da demanda química de oxigênio por sua vez tem 
como finalidade determina a quantidade existente de oxigênio que por sua vez é 
consumido em meio ácido o que por sua vez ocasiona a degradação de matéria 
orgânica do efluente 

A condutividade elétrica é por sua vez influenciada pela presença de cátions e 
elétrons dissolvidos e meio aquoso aonde é determinada a capacidade que o 
efluente industrial analisado possui em transmitir corrente elétrica (BERGER, 2013). 

Já a análise dos parâmetros de turbidez tem como objetivo determinar a 
transparência do efluente com base na quantidade de matéria orgânica dissolvida no 
meio; a, já o parâmetro de pH determina o teor alcalino ou ácido do efluente 
(BELAN, 2014). 
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1.8. Testes realizados para caracterização dos catalisadores 

Para a determinação das fases existentes nos catalisadores de óxido de 
zinco, dióxido de titânio e da amostra calcinada de dióxido de titânio (rutilo) utilizou-
se uma análise de difração de raios X. 

De acordo com CULLITY (1978) para a determinação das fases existentes em 
um determinado material realiza-se incide-se o mesmo com um feixe de elétrons a 
um determinado comprimento de onda e graças a interação existente entre este 
feixe de elétrons para com átomos e vacâncias existentes ocorre um fenômeno de 
difração. 
 

2. METODOLOGIA 

 

 A metodologia aplicada no decorrer do presente artigo consiste em se realizar 
um estudo sobre a aplicação de dois tipos de eletrodos distintos constituídos de ferro 
e alumínio para a eletrofloculação bem como da aplicação da fotocatálise 
heterógena e aplicando como principais catalisadores dióxido de titânio e óxido de 
zinco para a realização do tratamento de efluente industriais da indústria de papel e 
celulose através da realização de pesquisas bibliográficas.  
 Realizou-se uma calcinação de uma amostra de dióxido de titânio P25 com a 
finalidade de obtenção de uma fase constituída unicamente pela fase rutilo para a 
aplicação em fotocatálise heterogênea bem como uma análise das fases presentes 
nos catalisadores utilizando uma análise de difração de raios X. 
 Posteriormente realizou-se uma análise dos parâmetros físico-químicos de 
demanda química de oxigênio, pH, coloração e turbidez e condutividade do efluente 
de celulose e papel antes e após a realização dos tratamentos com a finalidade de 
determinar a eficiência da aplicação das técnicas de eletrofloculação e de 
fotocatálise heterogênea para o tratamento do mesmo. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 
Inicialmente após a obtenção da amostra de efluente industrial se realizou-se 

uma filtragem da da mesma como auxílio de papel filtro e um análise dos parâmetros 
característicos do efluente de celulose e papel sendo os mesmos: a demanda 
química de oxigênio (DQO), pH, coloração e turbidez com a finalidade de realizar 
uma comparação para com os resultados obtidos após a realização do tratamento 
eletroquímico bem como para com o fotocatalítico com os diferentes tipos de 
catalisadores. 
 Posteriormente se realizou a montagem do equipamento necessário para a 
realização do tratamento do efluente industrial através do processo de fotocatálise 
heterogênea utilizando para tanto um suporte universal, garras do tipo jacaré, uma 
lâmpada de luz ultravioleta, um agitador, peixe agitador, copo de Becker de 1L e um 
gerador de bolhas de gás. 

Para a confecção do reator para o processo eletroquímico os equipamentos 
utilizados por sua vez consistiram em um conjunto de barras metálicas aonde para o 
primeiro teste eram constituídas de ferro e para o segundo de alumínio, um copo de 
Becker de 1L, cabos condutores, e uma fonte geradora de corrente elétrica. 
 No decorrer do processo de fotocatálise heterogênea utilizou-se como 
catalisadores o dióxido de titânio P25 comercial, o óxido de zinco e uma amostra de 
dióxido de titânio com composição de rutilo. 
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 Realizou-se uma análise de difração de raios X dos catalisadores de óxido de 
zinco e do dióxido de titânio comercial conforme demonstrado na Figura 5. 
 
Figura 5 - Análise de difração de raios X dos catalisadores de óxido de zinco e dióxido de titânio 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Como pode ser observado as amostras de catalisadores apresentam 
composições únicas com fase de óxido de zinco e de anatase e rutilo para a amostra 
de dióxido de titânio  

Entretanto para a obtenção do catalisador de dióxido de titânio com 
composição de rutilo realizou-se uma calcinação de uma amostra de dióxido de 
titânio P25 em um forno tipo mufla, durante um período de aproximadamente 4h a 
uma temperatura de 700°C com a finalidade de remover as impurezas presentes no 
e para proporcionar uma conversão completa e eficaz da fase anatase para a fase 
rutilo, para avaliar a eficiência da formação da fase de rutilo realizou-se uma análise 
de DRX conforme demonstrado na Figura 6. 

 
Figura 6 - Análise de DRX do dióxido de titânio calcinado 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Como pode ser observar para a amostra de dióxido de titânio após a 
calcinação da mesma, ela apresentou unicamente à composição da fase de rutilo, 
desta forma a calcinação se mostrou eficiente para a obtenção desta fase.  
 Inicialmente para se realizar o tratamento do efluente através do processo de 
fotocatálise heterogênea se acrescentou em um copo de Becker uma amostra de 1L 
de efluente industrial e em seguida acrescentou-se uma amostra de catalisador 
deixando por sua vez uma concentração de 1g/L.  

Com a finalidade de proporcionar uma homogeneização do meio realizou-se 
uma mistura com agitação da amostra, ligou-se uma lâmpada de luz ultravioleta para 
a realização do processo fotocatalítico, durante cerca de 6 horas, realizou-se coletas 
da amostras de efluente no decorrer do processo fotocatalítico de hora em hora com 
a finalidade de determinação dos parâmetros e posteriormente realizou-se o mesmo 
processo para as demais amostras de catalisadores utilizados no decorrer deste 
estudo. 

Os resultados do tratamento com a utilização da fotocatálise heterogênea 
utilizando os catalisadores de dióxido de titânio P25 e Rutilo, e ZnO para a remoção 
de coloração do efluente industrial e da demanda química de oxigênio estão 
apresentados na figura de 7. 

 

Figura 7 - Redução dos parâmetros de coloração e DQO do efluente industrial após aplicação de 

fotocatálise heterogênea 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 

 Através da análise dos resultados obtidos pode-se concluir que a utilização do 
processo de fotocatálise heterogênea mostrou-se eficiente para a aplicação dos 
catalisadores de dióxido de titânio e de óxido de zinco obtendo uma eficiência de 
remoção de coloração de 69% e 50% respectivamente e para demanda química de 
oxigênio de 64% e 57% respectivamente; enquanto que para a utilização do 
catalisador de dióxido de titânio na forma de rutilo o mesmo apresentou eficiência de 
remoção 23% de cor de 25% da DQO.  
 Posteriormente realizou-se a análise da redução da turbidez do efluente 
industrial utilizando para tanto os mesmo catalisadores com o processo de 
fotocatálise heterogênea conforme demonstrado na Figura 8. 
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Figura 8 - Redução da turbidez do efluente industrial após aplicação de fotocatálise heterogênea 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
Conforme pode ser observado a redução do parâmetro de turbidez do 

efluente industrial apresentou comportamento semelhante para com o da coloração 
e da demanda química de oxigênio apresentando uma eficiência de 92% para com o 
dióxido de titânio comercia, 87% para o óxido de zinco e de 70% para com o dióxido 
de titânio na forma de rutilo. 

Realizou-se uma análise comparando dois tipos de materiais (ferro e 
alumínio) como eletrodos para a aplicação da eletrofloculação do efluente de 
celulose e papel, utilizando para tanto uma corrente elétrica de 12 ev, em um tempo 
de 30 min de reação, obtendo os resultados da Figura 9 para a redução da 
coloração e da demanda química de oxigênio. 

 
Figura 9 - Redução dos parâmetros de DQO e coloração após eletrofloculação 

 
Fonte: Elaborado pelos autores  
 
 Com base nos valores obtidos após o tratamento do efluente industrial 
através da aplicação da eletrofloculação pode-se concluir que a utilização do 
eletrodo de ferro se mostrou mais eficiente que o de alumínio para a redução do 
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parâmetro de coloração apresentando uma eficiência de 82% e 78% 
respectivamente; já para o parâmetro de redução da demanda química de oxigênio o 
eletrodo de alumínio se mostrou mais eficiente que o de ferro obtendo um eficiência 
de 71% e 66% respectivamente. 

Analisou-se a eficiência dos eletrodos para a redução do parâmetro de 
turbidez conforme demonstrado na Figura 10, pode-se determinar ambos 
apresentaram elevada eficiência para a redução deste parâmetro, entretanto que a 
maior eficiência foi demonstrada para o eletrodo de alumio em relação ao de ferro 
com eficiência de 98% e de 93% respectivamente  

 
Figura 10 - Redução da turbidez após eletrofloculação 

 
Fonte: Elaborado pelos autores  

 
Em seguida realizou-se a análise da variação dos parâmetros de 

condutividade do efluente industrial e pH durante a aplicação da eletrofloculação 
conforme demonstrado na Figura 11. 

. 
Figura 11 - Variação dos parâmetros de condutividade e pH 

 
Fonte: Elaborado pelos autores  
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Analisando os resultados obtidos para os parâmetros de variação do pH e de 
condutividade pode-se observar que para a variação da condutividade a mesma 
permaneceu oscilando no decorrer do processo para ambos os tipos de eletrodos 
utilizados no processo eletroquímico, e que para o parâmetro de pH ocorreu uma 
elevação do valores do mesmo conforme transcorre o tempo do processo de 
eletrofloculação em sua maioria ocasionado pela dissociação dos íons (Fe3+ e Al3+) 
presentes nos eletrodos.  
 

4. CONCLUSÃO 

 Com base nos resultados obtidos no decorrer dos tratamentos do efluente 
industrial de celulose e papel pode-se constatar que tanto a aplicação da 
fotocatálise heterogênea quanto da eletrofloculação mostraram-se eficientes para 
promover a redução dos parâmetros característicos deste efluente proporcionando 
assim o seu tratamento. Para ambos os tratamentos a maior eficiência se mostrou 
para a redução do parâmetro de turbidez obtendo redução na faixa de 87% a 98%. 
Para a aplicação da fotocatálise heterogênea pode-se observar que a amostra de 
dióxido de titânio apresentou uma maior eficiência se comparado para com o óxido 
de zinco e ao dióxido de titânio na forma de rutilo para todos os parâmetros 
analisados obtendo eficiência de 69% para redução da coloração, 64% para 
redução da demanda química de oxigênio e de 92% para redução da turbidez, 
enquanto que a menor eficiência foi observada para o catalisador de dióxido de 
titânio com fase de rutilo. Já para a eletrofloculação o eletrodo de ferro se mostrou 
mais eficiente para a redução do parâmetro de coloração com eficiência de 82%, 
enquanto que o eletrodo de alumínio se mostrou mais eficiente para a remoção dos 
parâmetros de DQO e turbidez com eficiência de 71% e 98%. No decorrer da 
eletrofloculação também se pode constatar que a condutividade do efluente 
industrial permaneceu oscilando enquanto que para ambos os eletrodos ocorreu 
uma elevação do valor do pH do efluente. 
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RESUMO 
 
Nos dias atuais problemas decorrentes da dor lombar na coluna vertebral são muito 
comuns, os quais são atribuídos às alterações nos discos intervertebrais em adulto 
em uma fase economicamente ativa. Hoje procedimentos cirúrgicos são tratamentos 
eficazes para solucionar este tipo de problema. Com esse objetivo este trabalho visa 
efetuar uma análise investigativa em dois modelos de espaçadores intervertebrais, 
utilizando três configurações de materiais, utilizados na cirurgia da artrodese, com 
base na norma ASTM F2077. Os testes foram realizados utilizando uma variação de 
forças compressivas entre às vértebras L4 e L5. Para a simulação foi utilizado o 
software, Autodesk Inventor, para criação das geometrias e para a realização das 
simulações numéricas o pacote de simulação disponível no software NASTRAN in 
CAD. Foi possível avaliar as tensões de von mises nos modelos de espaçadores 
com seus respectivos materiais, e fazer uma análise de qual material possui melhor 
configuração mecânica a ser utilizado nestes dispositivos. 
Palavras-chave: espaçadores intervertebrais, normas, coluna lombar. 
 
 

ABSTRACT 
 
In recent days lumbar spine problems are very common, which are attributed to 
changes in intervertebral discs in adults in an economically active phase. Today 
surgical procedures are treated to solve this kind of problem. With this objective, this 
work aims to perform an investigative analysis in two models of intervertebral 
spacers, using three material configurations, using arthrodesis surgery, based on the 
ASTM F2077 standard. The tests were performed using a range of compressive 
forces between the L4 and L5 vertebrae. For simulation used in Autodesk Inventor 
software for geometry creation and numerical simulations or demonstration package 
available in NASTRAN CAD software. It was possible to evaluate how model 
pensions in spacer spaces with their materials, and make an analysis of which 
material has the best mechanical configuration and the use of these devices. 
Key-words: intervertebral spacers, standards, lumbar spine. 
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1. INTRODUÇÃO 

A dor lombar é uma das principais alterações músculo esqueléticas presente 
na sociedade atual, e ela afeta cerca de 70 a 80 % dos adultos na fase 
economicamente ativa, sendo considerada uma das principais causa para a 
aposentadoria total ou parcial (ANDRADE, 2005).  

Existe, atualmente, uma série de tratamentos não invasivos para dor lombar, 
como a fisioterapia, no entanto, em casos crônicos, como no caso de problemas de 
herniação, estes tratamentos deixam de ser eficazes sendo necessária uma 
intervenção cirúrgica (GUERRIN e ILLIOT, 2006). 

Em geral, a fusão intervertebral é um dos procedimentos cirúrgicos mais 
adotados na medicina contemporânea. Este procedimento consiste, basicamente, 
em remover o disco degenerado, onde se encontra a possível causa da dor lombar, 
e inserir um espaçador intervertebral, com enxerto ósseo em seu interior, com 
objetivo de fundir as vertebra adjacentes (AOKI, 2010; RIBEIRO, 2012). 

Vários tipos de espaçadores intervertebrais estão sendo desenvolvidos nas 
últimas décadas (GAMRAD e WANG, 2005; PHAN e MOBBS, 2016). Em geral, os 
espaçadores podem ser caracterizados pelas suas características estruturais, pelo 
tipo de material e pelo tipo de acesso cirúrgico para sua inserção (WEINER et al., 
1998). 

Existem duas normas publicadas para avaliar o desempenho mecânico de 
espaçadores intervertebrais, a ASTM F2077, que abordam ensaios estáticos e 
dinâmicos de compressão, torção e cisalhamento, e a ASTM 2267 que descreve 
métodos para analisar a subsidência3 desses dispositivos. 

Apesar das normas existentes garantirem a qualidade e a confiabilidade dos 
implantes o custo operacional para a realização de ensaios experimentais na etapa 
de desenvolvimento do produto é elevado (GRAHAM et al., 2009).  

Portanto, a execução de simulações computacionais, utilizando o método de 
elementos finitos, é uma ferramenta útil, pois possibilita analisar uma grande 
variedade de designs e tipos de implantes até se alcançar um projeto robusto, para a 
partir disto, realizar a validação experimental. 

Além disso, a análise por elementos finitos possibilita, por sua vez, analisar 
com mais detalhe a distribuição da tensão e os pontos onde ocorrem às 
concentrações de tensão permitindo, desta maneira, otimizar a estrutura do implante 
eliminando possíveis pontos onde possa ocorrer alguma falha mecânica. 

Face ao exposto, pretende-se neste trabalho investigar, por meio da 
simulação computacional utilizando o método de elementos finitos, as distribuições 
de tensão em dois modelos de espaçadores intervertebrais (PLIF e ALIF) buscando 
mimetizar os carregamentos e os procedimentos técnicos de acordo com a norma 
ASTM F2077 para ensaios estáticos compressivos. 

 
2. METODOLOGIA 

O método utilizado para obter as distribuições de tensão foi através de 
simulações computacionais por meio do método dos elementos finitos (MEF).  

O método consiste, basicamente, em método numérico que tem como o 
objetivo de obter uma solução de problemas complexos que envolvem a engenharia 
e problemas os quais não se consegue obter uma solução analítica exata. 

Através deste método é possível obter as distribuições de tensões e 
deformação ao longo de toda uma geometria de algum dispositivo médico 

                                                 
3
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implantado em um corpo humano bem como tecidos biológicos em algum lugar 
especifico (AURICH, 2016, OPPERMANN et al.,2016). 

Foi utilizado o software Autodesk inventor (versão acadêmica 2018 com 
número de série 901-03815558) para a criação das geometrias em CAD. Para as 
simulações numéricas, via método dos elementos finitos, foi utilizado o pacote de 
simulação disponível no software NASTRAN in CAD (versão acadêmica 2018 com 
número de série 901-03815558). 

Os carregamentos atuantes nas regiões da coluna lombar entre as vértebras 
L4 e L5 variam em relação ao ângulo, nos movimentos de flexão, extensão e 
posição ereta, essas forças estão entre 700 N a 2200 N (RIBEIRO, 2017). 

O modelo do dispositivo PLIF foi retirado do catálogo do fabricante, suas 
dimensões foram simplificadas alterando as ranhuras do modelo original por 
superfícies planas para diminuir o acumulo de tensão nestes pontos, sendo assim, 
possibilitando uma distribuição de forças uniformes no dispositivo. 

 
Figura 1 – Modelo simplificado do espaçador Optima LT1 PLIF 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019 

 
O modelo utilizado para experimento ALIF, também teve suas superfícies 

simplificadas para obtenção de um melhor resultado nos testes realizados, e suas 
especificações foram retiradas do catálogo do fabricante. 

 
Figura 2 – Modelo simplificado do espaçador PEZO-T ALIF 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019 
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As dimensões de ambos os dispositivos analisados estão descritos na Tabela 
1. 

 
Tabela 1 – Especificações das dimensões dos modelos de espaçadores PLIF e ALIF 
 

Modelo 
Comprimento 

(mm) 
Largura 

(mm) 
Altura 
(mm) 

Ângulo 

PLIF 29 10 12 5° 
ALIF 27 30 12 6° 

 
Fonte: Adaptado de Ulrich Medica e Zimmer Biometl, 2019. 

 

Para realização dos ensaios foram utilizados em ambos os espaçadores uma 
força inicial de 700 N, nos dois modelos com três configurações de materiais, os 
modelos após essa aplicação de força também foram submetidos a uma força de 
2200 N. 

As delimitações e regiões de contorno foram estabelecidas de forma a da 
inicio nas simulações, na Figura 3, ilustra a região de aplicação das forças bem 
como a região de fixação da peça. 

 
Figura 3 – Regiões de aplicação da força e fixação da peça 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019 

 
O mesmo procedimento foi realizado para o modelo ALIF, Figura 4. 
 

Figura 4 – Regiões de aplicação da força e fixação da peça 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019 
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 As configurações dos números de nós e elementos de malhas aplicados no 
software em CAD e seus respectivos valores, aos quais se diferem em cada um dos 
dispositivos analisados, estas diferenças estão diretamente relacionadas ao 
tamanho de cada modelo analisado. 

 
 

Tabela 2 – Especificações de números de nós e elementos de malhas 
 

Malha para espaçador PLIF 

Modelo Nós Elementos 
Tamanho dos 

elementos (mm) 
Ordem dos 
elementos 

Optima LT1 63914 40792 0,7 Parabólica 

Malha para espaçador ALIF 

Modelo Nós Elementos 
Tamanho dos 

elementos (mm) 
Ordem dos 
elementos 

PEZO-T 143170 95025 0,7 Parabólica 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019 

 

O material utilizado nos modelos de espaçador, está descrito na Tabela 3. 
 

Tabela 3 – Dados das propriedades dos materiais 
 

Propriedades  Titânio 
Ketron 
PEEK 

Optima 
PEEK 

Módulo de Young (GPa)  113,763 4,4 3,5 

Coeficiente de Poisson  0,35 0,4 0,36 

Módulo de cisalhamento 
(GPa) 

 42,134 1,5714 1,15 

Resistência ao escoamento 
(MPa) 

 882,528 172 100, 

Densidade (g/cm³)  4,43 1,31 1,3 

Resistência a tração (Mpa)  1034,2 110 100 

 
Fonte: Adaptado de (CARNEIRO, 2014; XAVIER, 2014; ROSSOUW, 2013) 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

Nas realizações dos testes do modelo de espaçador PLIF, com as três 
configurações de materiais, os modelos foram submetidos inicialmente a uma força 
de 700 N nesta análise podem ser visualizados, Figura 5, as magnitudes da tensão 
de von mises em cada modelo de espaçadores com seus respectivos materiais, 
Titânio, Ketron PEEK e Optima PEEK respectivamente. 
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Figura 5 – Tensão de von mises espaçadores PLIF para uma força de 700 N 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 
 

A Tabela a seguir ilustra a máxima tensão de von mises para os modelos com 
uma força compressiva de 700 N. 

 

Tabela 4 – Máxima tensão de von mises para a força de 700 N 
 

Materiais 
Máxima tensão de von 

misses (MPa) 

Titânio 61,937 

Ketron PEEK 55,034 

Optima PEEK 58,099 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

Os deslocamentos sofridos pelos espaçadores são ilustrados na Figura 6, 
bem como seu comportamento em relação à força de aplicação. 
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Figura 6 – Deslocamento espaçadores PLIF para uma força de 700 N 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

A Tabela ilustra a máximo deslocamento para o modelo PLIF com os 
respectivos materiais. 

 
Tabela 5 – Deslocamento espaçadores PLIF para uma força de 700 N 
 

Materiais Deslocamento (mm) 

Titânio 0,002048 

Ketron PEEK 0,053 

Optima PEEK 0,067 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

Levando em consideração os mesmos parâmetros de simulação, porém com 
uma alteração na magnitude da força de 700 N para 2200 N, obteve-se outros 
valores para as análises. Na Figura 7, ilustra a tensão de von mises no dispositivo 
PLIF par uma força de 2200 N. 
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Figura 7 - Tensão de von mises espaçadores PLIF para uma força de 2200 N 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

  

A Tabela 6, a seguir ilustra a máxima tensão de von mises nos dispositivos 
com a aplicação da força compressiva de 2200 N  
 

Tabela 6 – Máxima tensão de von mises para uma força de 2200 N 
 

Materiais 
Máxima tensão de von 

misses (MPa) 

Titânio 194,641 

Ketron PEEK 172,944 

Optima PEEK 182,576 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

Com a alteração da força nos modelos de espaçadores PLIF houve também 
um aumento na deformação dos modelos. 

Os deslocamentos encontrados no modelo PLIF com o aumento da força 
compressiva para 2200 N são ilustrados na Figura 8. 
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Figura 8 - Deslocamento espaçadores PLIF para uma força de 2200 N 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

Na Tabela 7, ilustra os valores máximos de deslocamentos encontrados nos 
modelos com seus respectivos materiais. 
 

Tabela 7 - Deslocamento modelo PLIF para uma força de 2200 N 
 

Materiais Deslocamento (mm) 

Titânio 0,006434 

Ketron PEEK 0,166 

Optima PEEK 0,209 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

Para os modelos de espaçadores ALIF, Figura 9, ilustra a tensão de von 
misses nestes modelos, para a aplicação de uma força de 700 N, nos respectivos 
materiais, Titânio, Ketron PEEK e Optima PEEK. 
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Figura 9 – Tensão de von mises espaçadores ALIF para uma força de 700 N 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019  

 

Os valores máximos de tensão de von mises para o modelo ALIF com as três 
configurações de materiais podem ser visualizados na Tabela 8. 

 
Tabela 8 - Máxima tensão de von mises para uma força de 700 N 
 

Materiais 
Máxima tensão de von 

misses (MPa) 

Titânio) 17,308 

Ketron PEEK 16,580 

Optima PEEK 17,140 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

A Figura 10 ilustra os deslocamentos encontrados nos modelos de 
espaçadores ALIF com a aplicação de uma força de 700 N. 
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Figura 10 - Deslocamento espaçadores ALIF para uma força de 700 N 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

O máximo deslocamento nos dispositivos ALIF com a força de 700 N está 
representado na Tabela 9. 

 
Tabela 9 - Deslocamento espaçadores ALIF para uma força de 700 N 
 

Materiais Deslocamentos (mm) 

Titânio) 0,0006051 

Ketron PEEK 0,015 

Optima PEEK 0,020 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

Levado em consideração os mesmos parâmetros de simulação, porém com 
uma alteração na magnitude da força de compressão de 700 N para uma força de 
2200 N, obteve-se outros valores referentes as tensões nos materiais. Na Figura 11, 
ilustra a tensão de von mises para o espaçador do modelo ALIF para uma força 
compressiva de 2200 N. 
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Figura 11 - Tensão de von mises espaçadores ALIF para uma força de 2200 N 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

As máximas tensões de von mises para os modelos ALIF, com a aplicação de 
uma força de 2200 N é ilustrada na Tabela 10. 

 
Tabela 10 - Máxima tensão de von mises para uma força de 2200 N 
 

Materiais 
Máxima tensão de von 

misses (MPa) 

Titânio 54,393 

Ketron PEEK 52,105 

Optima PEEK 53,878 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

Os deslocamentos nos dispositivos ALIF com aplicação de uma força de 2200 
N encontra-se ilustrado na, Figura12. 
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Figura 12 - Deslocamento espaçadores ALIF para uma força de 2200 N 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 
Os deslocamentos nos dispositivos ALIF para uma força de 2200 N 

encontram se descritas na Tabela 11. 
 

Tabela 11 - Deslocamento espaçadores ALIF para uma força de 2200 N 
 

Materiais Deslocamentos (mm) 

Titânio 0,001902 

Ketron PEEK 0,049 

Optima PEEK 0,062 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÕES 

Em cada modelo de dispositivo PLIF analisado, com todos os seus tipos de 
materiais, notou-se que a relação do aumento de tensão entre os modelos com a 
aplicação da força de 700 N bem como a força de 2200 N, obtiveram a mesma 
relação entre elas, ou seja, a variação de forças nos espaçadores, manteve uma 
relação linear de tensões de von mises (Mpa) quanto maior a aplicação da força 
maior a tensão de von mises encontrada. 

Independente da magnitude de aplicação das forças, foi verificado que o 
espaçador de modelo PLIF com o material titânio teve um aumento de tensão de von 
mises de 11 % em relação ao mesmo dispositivo com o material Ketron PEEK, e 
uma tensão de von mises 6 % maior quando comparado com o modelo PLIF com o 
material Optima PEEK, a relação entre os materiais PEEK, o dispositivo com o 
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material Optima PEEK teve uma tensão de von mises 5 % maior do que o dispositivo 
PLIF com o material Ketron PEEK, como ilustra a Tabela 12. 

   
Tabela 12 – Comparativo das tensões de von mises nos dispositivos PLIF’s 
analisados 
 

Material 
Força 
 700 N 

Força  
2200 N 

Relações entre os 
dispositivos (%) 

Titânio 61,917 MPa 194,641 MPa 
11 % 

Ketron PEEK 55,035 MPa 172,944 MPa 

Titânio 61,917 MPa 194,641 MPa 
6 % 

Optima PEEK 58,099 MPa 182,576 MPa 

Optima PEEK 58,099 MPa 182,576 MPa 
5 % 

Ketron PEEK 55,035 MPa 172,944 MPa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

A relação entre os deslocamentos, dados em milímetros, nos dispositivos 
também mantiveram sua linearidade, Tabela 13. 
 

Tabela 13 – Comparativo dos deslocamentos nos dispositivos PLIF’s analisados 
 

Material 
Força 
700 N 

Força 
2200 N 

Relações entre os 
dispositivos (%) 

Optima PEEK 0,067 mm 0,209 mm 
21 % 

Ketron PEEK 0,053 mm 0,166 mm 

Ketron PEEK 0,053 mm 0,166 mm 
96 % 

Titânio 0,002048 mm 0,006434 mm 

Optima PEEK 0,067 mm 0,166 mm 
97 % 

Titânio 0,002048 mm 0,006434 mm 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

Os deslocamentos em cada modelo de dispositivo PLIF, pode se observar 
que os modelos de dispositivos com o material Titânio das classes dos metais se 
mostraram bem mais rígido, ou seja, sua deformação foi bem menor quando 
comparado os dispositivos com os materiais PEEK.  

Foi possível também encontrar o ponto de acúmulo de tensão nos dispositivos 
PLIF, esses pontos indicam lugares onde possivelmente poda haver uma falha no 
dispositivo. 

No modelo PLIF, o ponto com o maior acumulo de tensão foi o mesmo para 
todos os tipos de materiais utilizados, Figura13. 
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Figura 13 - Ponto de maior acúmulo de tensão nos modelos de espaçadores PLIF 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

Já os espaçadores do modelo ALIF, os valores e as relações entre as 
tensões, comparando com os materiais utilizados nos modelos, verificou se uma 
menor variação na relação entre as tensões, Tabela14. 
 
Tabela 14 - Comparativo das tensões de von mises nos dispositivos ALIF’s 
analisados 
 

Material 
Força 
700 N 

Força 
2200 N 

Relações entre os 
dispositivos (%) 

Titânio 17,308 MPa 54,393 MPa 
4 % 

Ketron PEEK 16,580 MPa 52,105 MPa 

Titânio 17,308 MPa 54,393 MPa 
1 % 

Optima PEEK 17,140 MPa 53,878 MPa 

Optima PEEK 17,140 MPa 53,878 MPa 
3 % 

Ketron PEEK 16,580 MPa 52,105 MPa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 
A relação dos deslocamentos obtidos nas simulações para os modelos de 

dispositivos ALIF com seus respectivos materiais, as relações mantiveram se 
lineares em relação a aplicação das forças, independente das forças de aplicação os 
valores das relações não se alteram. 

Como no modelo de espaçador PLIF os modelos ALIF também obtiveram 
grandes diferentes de deslocamentos quando comparamos o espaçador com o 
material Titânio com os espaçadores que utilizam os materiais PEEK.   

Na Tabela 15, é ilustrado essas relações.  
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Tabela 15 - Comparativo dos deslocamentos nos dispositivos ALIF’s analisados 
 

Material 
Força 
700 N 

Força 
2200 N 

Relações entre os 
dispositivos (%) 

Optima PEEK 0,02 mm 0,062 mm 
20 % 

Ketron PEEK 0,016 mm 0,049 mm 

Ketron PEEK 0,015 mm 0,049 mm 
96 % 

Titânio 0,0006051 mm 0,01902 mm 

Optima PEEK 0,02 mm 0,062 mm 
97 % 

Titânio 0,0006051 mm 0,01902 mm 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

  

O ponto de maior acúmulo de tensão no dispositivo do modelo ALIF, foi assim 
como no modelo PLIF em um mesmo local, Figura 14. 

 
Figura 14 - Ponto de maior acúmulo de tensão nos modelos de espaçadores ALIF 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019 

 

 Como nos modelos de espaçadores PLIF o ponto de maior acúmulo de 
tensão é o local onde possivelmente o dispositivo ou material pode falhar. Quando 
levamos em consideração os dispositivos como, próteses mecânicas, bem como os 
locais onde são utilizadas, sendo na grande maioria das vezes implantadas através 
de procedimentos cirúrgicos no corpo humano, essas falhas devem ser evitadas, 
pela gravidade e risco ao qual são utilizadas. 

 Com o auxilio dos métodos de elementos finitos, as possíveis falhas nos 
equipamentos podem ser previstas em fases iniciais de projeto, podendo ser 
corrigidas antes mesmo de sua fabricação. 
 
5. CONCLUSÃO 

A tensão de von misses representa uma carga máxima a qual a estrutura 
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suporta antes da entrada em sua fase plástica, ou seja, é uma proporção de 
deformação até a tensão máxima de escoamento ser alcançada, quando um 
dispositivo deforma mais que 3 % de seu tamanho original, ele provavelmente 
passará de sua forma elástica para uma deformação plástica. 

O método de elementos finitos é uma ferramenta poderosa onde pode se 
prever possíveis falhas em dispositivos dos mais variados possíveis, auxiliando em 
projetos antes mesmo de sua fabricação. 

Dos materiais analisados verificou se que todos com uma força máxima 
aplicada mantiveram sua capacidade de manter a sua função de dar suporte a 
coluna vertebral humana entre as vértebras L4 e L5 da região lombar.  

Os materiais PEEK apresentaram melhores resultados para o uso de 
dispositivos de implantes, no que se refere na utilização para o procedimento 
cirúrgico artrodese, na coluna vertebral, por apresentar uma maior deformação, o 
qual tem a capacidade de se moldar aos movimentos da coluna vertebral com maior 
facilidade o que aumenta a área de distribuição de tensão e diminui a concentração 
das forças.  

As propriedades dos materiais descritas neste trabalho, pode se verificar a 
sua eficácia nos resultados finais, observando a grande necessidade da utilização 
das ferramentas em CAD para a realização de projetos para prever suas falhas 
antes mesmo de serem fabricados. 
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RESUMO 
 
Um dos assuntos mais preocupantes existentes pelas indústrias nos dias atuais 
refere-se a promover um tratamento adequado e eficiente para os seus resíduos. 
Para tanto as mesmas buscam o melhorias para promover o descarte adequado 
destes resíduos sem agredir o meio ambiente. BELTRAME (2000) afirma que a 
busca de processos para promover o tratamento de efluentes gerados nas indústrias 
têxteis tem se intensificado cada vez mais ao longo da última década. O presente 
artigo tem como objetivo analisar e comparar a eficiência da aplicação de filtros de 
nanocelulose com diferentes gramatura e do processo de eletrofloculação com 
eletrodos de ferro, para promover a redução da coloração do corante de azul de 
metileno. Através da aplicação destas técnicas constatou-se que ambas obtiveram 
uma elevada eficiência para reduzir a coloração das amostras analisadas com 
eficiência em torno de 60% a 87% com a nanocelulose e de 96% com 
eletrofloculação. 
Palavras-chave: Eletrofloculação; nanocelulose; azul de metileno. 
 
 

ABSTRACT 
 
One of the most troubling issues by existing industries nowadays refers to promote 
appropriate and effective treatment for their wastes. For this end they seek 
improvements to promote the proper disposal of these wastes without harming the 
environment. BELTRAME (2000) affirm that the search for processes to promote the 
treatment of effluents generated in the textile industries has intensified over the last 
decade. The present article have the objective to analyze and compare the efficiency 
of the application of nanocellulose filters with different grammage and the 
electrofloculation process with iron electrodes, to promote the reduction of methylene 
blue dye coloration. Through the application of these techniques it was found that 
both obtained a high efficiency to reduce the color of the samples analyzed with 
efficiency around 60% to 87% with nanocellulose and 96% with electroflocculation. 
Key-words: Electrofloculation; nanocellulose; methylene blue 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 De acordo com FRARE (2018) nos dias atuais pode-se observar que ao 
longo dos anos devido ao aumento das atividades industriais e produtivas muitas 
vezes ocorreu o descarte inadequado de resíduos gerados por estes processos no 
meio ambiente sejam os mesmos sólidos ou líquidos, degradando desta forma 
inúmeras fontes de recursos naturais.  
 Desta maneira é de suma importância a realização de pesquisas com o 
objetivo de proporcionar um tratamento adequado para estes efluentes industriais 
com a finalidade de reduzir sua carga poluidora e assim seus parâmetros físico 
químicos como é o caso da coloração (SOUZA, 2019)  
 O presente artigo tem como finalidade analisar a aplicação do uso da 
eletrofloculação para a remoção da coloração de corantes industriais e comparar os 
resultados obtidos para com a utilização de filtros desenvolvidos a partir de 
nanocelulose com a finalidade de comparar a viabilidade da aplicação dos mesmos 
para esta finalidade. 
 

1.1. Indústria têxtil  
  
 Nos dias atuais a indústria têxtil consiste em uma das maiores 
consumidoras de produtos químicos existentes no mercado, seja para a criação de 
novos produtos como desenvolvimento de fibras sintéticas ou de origem natural 
como a lã (BELTRAME, 2000). 
 Para SILVA FILHO (1994) no decorrer de todo o processo industrial para a 
obtenção dos produtos na indústria têxtil ocorre por sua vez um elevado grau de 
consumo de recursos hídricos variando em torno de 200 toneladas de água para 
cada tonelada de produto têxtil em média. 
 Devido ao elevado consumo de recursos hídricos e a grande geração de 
efluentes torna-se necessário à realização de pesquisas com a finalidade de 
promover um tratamento adequado para o descarte de efluente industrial no meio 
ambiente (SOUZA, 2019). 
 

1.2. Corante utilizado  
 
Para a realização do presente estudo optou-se para utilização de azul de 

metileno como corante industrial com a finalidade de obter o efluente têxtil. 
De acordo com LIMA (2007) o azul de metileno apresenta um baixo grau de 

toxidade facilitando desta maneira a sua aplicação em uma vasta gama de 
processos como na fabricação de fármaco. 

Atualmente o corante de azul de metileno (Figura 1) vem sendo amplamente 
utilizado devido ao seu baixo custo de aplicação e operação com a finalidade de 
promover a coloração de uma vasta gama de produtos e insumos que variam desde 
papel, algodão, pois o mesmo apresenta uma elevada eficiência para a obtenção de 
tintas e pigmentos (OLIVEIRA, 2013). 
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Figura 1 - Azul de Metileno 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Para GOUVEIA (2014) a aplicação de azul de metileno para processos de 

tratamento de efluentes têxteis para processos como de adsorção é amplamente 
utilizado devido à grande facilidade desta substância em se solubilizar em meio 
líquido ou alcoólico. 

 
1.3. Processo de fabricação de nanocelulose 
 
Para a obtenção da nanocelulose utiliza-se o conceito da aplicação da 

nanotecnologia que consiste na obtenção de materiais que apresentem tamanhos 
inferiores a 100 nanômetros, mas que proporcionam a obtenção de compostos 
altamente viáveis (PACHECO, 2011) 

A utilização de nanocelulose vem sendo amplamente analisada e estuda nos 
dias atuais para uma vasta gama de processos seja para a fabricação de 
embalagens mais resistentes, na indústria produtora de papel e celulose ou ainda na 
industrial civil para conferir resistência a alguns materiais (VIEIRA, 2018). 

A obtenção da nanocelulose utilizando a celulose como matéria prima pode-
se dar através de métodos químicos, biológicos ou mecânicos, ou ainda da 
combinação de mais de um destes métodos (NUNES, 2014) conforme pode ser 
demonstrado na Figura 2. 

 
Figura 2 - Métodos de obtenção da nanocelulose 

 
Fonte : Elaborado pelos autores 
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Para SOUZA (2014) a celulose consiste em um dos 5 principais componentes 
da estrutura da madeira sendo a mesma por sua vez classificada como componente 
macromolecular conforme demonstrado na Figura 3. 

.  
Figura 3 - Componentes da Madeira 

 
Fonte : SOUZA (2014) 

 
De acordo com YANO E NAKAGAITO (2004) nos dias atuais o principal 

processo de tratamento mecânico existente para promover a fibrilação das camada 
das fibras celulose consiste em se promover uma corta laminar das camadas 
externas que compõem a parede celular da madeira (Figura 4). 

 
Figura 4 - Estrutura da parede celular 

 
Fonte : SOUZA (2014) 

 
Durante a realização do processo de desfibrilação das camadas das fibras de 

celulose ocorre a formação de microfibrilas e nanofibrilas (COUTTS, 2005) 
A realização do processo de desfibrilação das camadas mais externas 

proporciona um remoção da mesma de forma que eleve o contato da camada 
interna da estrutura da madeira para com o meio e assim proporcionando uma 
elevação da ligação das fibras desfibriladas o que resulta em uma superfície 
nanométrica (YANO E NAKAGAITO, 2004). 

Para DUFRESNE (2012) a nanocelulose pode ser classificada de duas 
maneiras distintas sendo as mesmo de acordo para como a sua composição 
nanométrica formada que varia de nanocristais ou de nanofibrilas dependendo do 
processo de utilizado para a fabricação da mesma (Figura 5). 
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Figura 5 – Classificação da nanocelulose 

 
Fonte : Elaborado pelos autores 

 
Os processos de obtenção de nanocelulose através de métodos químicos 

resultam na formação de nanocristais, enquanto que as realizações de processos 
mecânicos resultam na formação de nanofibrilas de celulose (BUFALINO, 2014). 

 
1.4. Processo de filtração 

  

 A realização de filtração de amostras tem como finalidade proporcionar uma 
remoção adequada dos materiais existentes em suspenção na mesma através da 
passagem do meio líquido por um determinado material poroso (BASTOS, 2015). 
 O processo de filtração para efluentes pode ser simplificado de acordo para 
com a Figura 6. 
 
Figura 6 - Processo de filtração 

 
Fonte : Elaborado pelos autores 
 
 TESTEZLAF (2008) afirma que no decorrer do processo de filtração 
inicialmente ocorre uma retenção na superfície do filtro das partículas que possuem 
um tamanho relativamente maior que a porosidade do material do filtro, seguida da 
passagem do meio liquido através desta porosidade e posteriormente uma retenção 
de partículas menores devido a dificuldade de passagem das mesmas ou ainda 
pelo entupimento dos poros. 
 

1.5. Processo de eletrofloculação  
  

 De acordo com CARVALHO (2015) a aplicação do processo de 
eletrofloculação com a finalidade de proporcionar o tratamento de efluentes 
industriais tem se mostrado satisfatória e uma vasta gama de processos. 
 A utilização do mesmo proporciona a formação de íons metálicos 
dissolvidos no meio aquoso dos efluentes industriais devido a aplicação de uma 
determinada corrente elétrica pelo mesmo (BELAN, 2014). 
 O processo de obtenção dos íons metálicos é demonstrado na Figura 7. 
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Figura 7 - Processo de eletrofloculação 

 
Fonte: BRITO (2012) 
 

 EWERLING (2014) afirma que durante a realização do processo de 
eletrofloculação ocorre o surgimento de pequenas partículas de gás que promovem 
um processo de oxidação no efluente industrial e remoção das partículas de 
materiais orgânicos presentes no mesmo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada para o desenvolvimento do presente artigo teve como 
finalidade obter amostras de nanocelulose em laboratório através de processos 
mecânicos e realizar a conversação da mesma em filtros de nanocelulose com o 
objetivo a verificar a viabilidade da aplicação do mesmo para remover a coloração de 
corante de azul de metileno e posteriormente comparar os resultados obtidos para a 
mesma para com a aplicação da eletrofloculação.  

Inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica com a finalidade de 
determinar os principais meios para a obtenção da nanocelulose bem como analisar 
as suas principais características.  
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 

Obteve-se incialmente amostras de folhas de celulose branqueada na 
Universidade Estadual de Ponta Grossa onde as mesmas passaram por um 
processamento para redução de seu tamanho e então diluído em meio líquido para 
formação de uma polpa. 

Posteriormente colocou-se essa mistura em um moinho Masuko Sangyo 
modelo MKCA6-2J (Figura 8) ajustado para operar a uma velocidade de 
aproximadamente 1500 rpm para assim promover um processo de desfibrilação 
mecânico da estrutura da celulose e assim a produção do composto de 
nanocelulose. A celulose foi moída em moinho durante 17 passagem até que a 
mesma apresentou uma característica de um gel. 
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Figura 8 - Moinho utilizado para obtenção de nanocelulose 

 
Fonte : Elaborado pelos autores 
 

Realizou-se a obtenção da amostra de corante de azul de metileno diluindo a 
mesma em um volume de 1L a diferentes taxas de concentração para proporcionar a 
determinação da curva de calibração da amostra conforme demonstrado na Figura 9 

 
Figura 9 - Curva de calibração do corante de azul de metileno 

 
Fonte: Os autores 
 

 Posteriormente realizou-se o processo para promover a formação das folhas 
de nanocelulose para fabricação dos filtros de papel, aonde a mesma foi realizada 
nos laboratórios da FATEB em uma formadora de folha REGMED 2002 realizando 
incialmente uma diluição da amostra de nanocelulose em água destilada para a 
formação de folhas com gramaturas de 25 g/m² e 50g/m² , após a obtenção dos 
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filtros os mesmos foram secos em uma estufa por um tempo de 24 horas a uma 
temperatura média de 40°C evitando assim uma degradação do material conforme 
demonstrado na Figura 10. 
  
Figura 10 – Formação da folha de nanocelulose 

 

 
Fonte: Os autores 
 

 Posteriormente colocou-se a folha previamente dobrada em um funil e então 

acrescentado a mesma uma amostra do corante para promover a redução da 

coloração obtendo os valores da Figura 11. 

 

Figura 11 - Remoção da coloração de azul de metileno com nanocelulose 

 
Fonte: Os autores 
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Após o processo de filtragem pode-se observar que ambos os filtros de 

nanocelulose apresentaram um eficiência considerável para remoção do corante de 

azul de metileno e que conforme se elevou a gramatura do filtro de nanocelulose se 

elevou a eficiência do processo de filtragem do mesmo, obtendo uma remoção 

aproximada de 59,6% para a amostra de nanocelulose 25g/m² e de 87,5 para com o 

filtro que possuía gramatura de 50g/m² . 

Com a finalidade de realizar uma comparação dos resultados obtidos para a 

atualização da nanocelulose realizou-se uma análise da eficiência da remoção da 

coloração deste mesmo corante utilizando o processo de eletrofloculação. 

Realizou-se a montagem do equipamento necessário para o processo de 

eletrofloculação utilizando um fonte geradora de corrente elétrica, com o auxílio de 

cabos do tipo banana para promover a passagem desta corrente para os eletrodos 

utilizados, um copo de béquer aonde foi colocada 500 ml da solução de corante, 

juntamente com uma quantidade de 10g de cloreto de sódio, optou-se pela utilização 

de eletrodos constituídos de ferro. 

Através dos resultados obtidos para a realização da remoção da coloração do 

corante, elaborou-se o gráfico apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Análise comparativa da remoção de coloração de azul de metileno 

 
Fonte: Os autores 

  
Conforme pode ser observado com os dados obtidos através dos tratamentos 

pode-se concluir que ambas as técnicas se mostraram promissoras para a promover 
a remoção da coloração do corante de azul de metileno, entretanto a aplicação da 
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eletrofloculação se mostrou mais eficiente promovendo uma eficiência de redução de 
cerca de 96% da coloração em relação a 59,6% com nanocelulose a 25g/m²  e a 
87,5%  para com nanocelulose a 50g/m². 
 
4. CONCLUSÃO 

 

 De acordo com os resultados obtidos para a aplicação de ambos os 
tratamentos do corante de azul de metileno pode-se constatar que tanto a aplicação 
da filtros de nanocelulose obtidos através de processos mecânicos, quanto a 
aplicação da eletrofloculação se mostraram como processos eficientes para 
promover a redução da coloração deste pigmento. Constatou-se também que a 
eficiência de remoção da coloração com a aplicação dos filtros de nanocelulose se 
mostrou mais eficaz conforme se elevou a gramatura do mesmo com uma eficiência 
de 59,6% com 25g/m² e de 87,5% para com 50g/m². Entretanto o processo que 
apresentou maior eficiência para promover a redução da coloração foi da 
eletrofloculação utilizando eletrodos de ferro atingindo 96% de redução de 
coloração. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho é apresentado com o objetivo de comparar o tratamento térmico 
de aços que cumprem os requisitos de dureza e avaliar os resultados em relação a 
dureza Brinell. Os aços utilizados foram Hardox 500 e 550 temperados e aço 
carbono AISI SAE1045 na forma encruada e forma temperada. A partir dos ensaios 
constatou-se a melhora de dureza na laminação a 40% e 60% do aço carbono AISI 
SAE1045, que após a laminação apresentou uma dispersão em forma de linhas, ou 
seja, o tratamento contribuiu para uma uniformidade na distribuição e direção da 
perlita. Os aços Hardox quando submetidos a um novo tratamento tornaram-se aço 
hipoeutetóide, com uma quantidade de 0,27 a 0,47% carbono.  
Palavras-chave: aço carbono; aço Hardox; tratamento térmico. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work is presented with the objective of comparing the heat treatment of 
steels that meet the hardness requirements and to evaluate the results in relation to 
Brinell hardness. Hardox 500 and 550 hardened steels were used and hardened and 
hardened AISI SAE1045 carbon steel. From the tests it was verified the hardness 
improvement in the 40% and 60% rolling of AISI SAE1045 carbon steel, which after 
the rolling presented dispersion in the form of lines, that is, the treatment contributed 
to a uniform distribution and direction. Perlite Hardox steels, when subjected to a new 
treatment, became hypoeutectic steel, with an amount of 0.27 to 0.47% carbon. 
Key-words: carbon steel; Hardox steel; heat treatment. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Muitas empresas espalhadas pelo mundo estão em uma corrida constante 
buscando sempre o melhor em qualidade e durabilidade do aço, desde sua 
extração na natureza até o produto final, por meio dos processos que venham 
alterar as estruturas dos aços que resulta em aço mais duro e com muita resistência 
ao desgaste, porque é um dos fenômenos mais antigos da humanidade (RECH, 
2004). 

O atual cenário de desenvolvimento e aplicação da tecnologia do setor metal 
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mecânico permite a execução dos projetos de equipamentos industriais, de diversos 
segmentos e com elevada eficiência produtiva, tendo como característica principal 
os ciclos de operação com poucas paradas. Desde então, a engenharia de 
superfície tornou-se um campo extremamente relevante nos últimos anos devido à 
grande importância nos estudos de fenômenos relacionados à superfície de 
componentes e estruturas, compreendendo diversas áreas do conhecimento, tais 
como a engenharia física e a ciências dos materiais (RATIA, 2013). 

A fim de melhorar as propriedades estruturais, e diminuir os custos relativos 
às paradas não programadas, diversas técnicas de modificação superficiais e de 
revestimentos foram desenvolvidas, por exemplo, tratamentos térmicos para 
solucionar esses problemas, que envolvem aquecimento e resfriamento 
subsequente, dentro de condições controladas de temperatura, tempo, ambiente de 
aquecimento e velocidade de resfriamento e tratamentos termoquímicos métodos 
que envolvem a modificação química da superfície aumentando a difusão dos 
elementos na superfície do aço (RATIA, 2013). 

Os aços Hardox são fabricados pelo processo de laminação a quente e 
submetidos a tratamento térmico de têmpera em toda sua superfície ainda na usina 
siderúrgica onde o material já finalizado e apresenta diversas ordens de dureza e 
resistência ao desgaste (SSAB, 2018). 

Neste aspecto, o objetivo do presente trabalho foi comparar o tratamento 
térmico de aços que cumprem os requisitos de dureza e avaliar os resultados em 
relação à dureza Brinell. 

   
 

2. METODOLOGIA 

As chapas de aço Hardox 500 e 550 foram fornecidas pela empresa 
Coracorthe e as chapas de aço AISI SAE 1045 foram fornecidas pela empresa C&F 
Comercio de ferro e aço nas dimensões desejadas, conforme consta na Tabela 1. 
Para facilitar a nomenclatura das amostras durante o texto, as amostras de aço 
Hardox 500 e 550 foram denominadas como H50 e H55, respectivamente. 

 
Tabela 1 – Dimensões das chapas. 

Chapas 
Largura  

(mm) 
Comprimento 

(mm) 
Espessura 

(mm) 

Hardox 500 100 100 10 
Hardox 550 100 100 10 
Aço 1045 50 50 8 

Fonte: Os autores. 

 
Amostras dos aços H50 e H55 passaram por tratamento térmico de têmpera, 

sendo aquecidas em uma temperatura de austenitização aproximada de 1100ºC, 
durante 20 minutos, e logo após resfriados em água. 

Uma amostra do aço 1045 foi tratada termicamente por têmpera. A peça foi 
aquecida acima da temperatura de austenitização, aproximada de 1100ºC, durante 
20 minutos, e logo após resfriados em água. 

Em algumas peças do aço 1045 foi realizado o trabalho a frio, esse se dá por 
laminação realizada onde ocorre o encruamento do metal, sendo necessário ser 
realizado um processo de recozimento para alivio das tensões internas e deixar a 
estrutura mais próxima do original. 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

O encruamento foi feito a partir da laminação das amostras na máquina de 
laminação, o metal foi cortado em uma tira onde foi medida sua espessura com o 
paquímetro, sendo o valor encontrado de 8,5 mm. Na primeira laminação foram 
tirados 1 mm de espessura com o objetivo de tornar a amostra plana. Na segunda 
laminação a espessura foi reduzida em 3 mm, obtendo-se uma espessura final de 
4,5 mm, sendo este referente a uma deformação de 40%, obtida por meio da 
equação: 

 
                    

Onde: 
def = Deformação; 
 Li = Espessura inicial; 
 Lf = Espessura final. 
 
Na terceira laminação a espessura foi reduzida em 4,5 mm, obtendo-se uma 

espessura final de 3 mm, sendo referente a uma deformação de 60%. A Figura 1 
ilustra o laminador utilizado neste processo. 
 
Figura 1 – Laminador. 

 
Fonte: Os autores. 

 
O recozimento pleno é feito em temperaturas de aproximadamente 50ºC 

acima de A3 em aços hipoeutetóides, a temperatura utilizada foi de 850ºC, conforme 
sugerido por PAYSON (1943). 

 A peça foi mantida por 30 minutos, a espessura medida foi próxima a 10 mm. 
Após esse período o forno foi desligado até atingir temperatura ambiente, o tempo 
de permanência da amostra no forno foi de 21 horas. Essa amostra e denominada 
como recozida. 

Foram realizadas 5 medidas das amostras de H50, H55 e aço 1045 
temperado, recozido laminado a 40% e laminada a 60%. As medidas foram feitas em 
pontos aleatórios da superfície. 

O ensaio de dureza Brinell foi realizado utilizando um identador esférico de 
2,5 mm de diâmetro feito de carbeto de tungstênio seguindo as recomendações da 
norma ASTM E-10. A carga aplicada foi de 62,5 kgf. A medida da indentação foi feita 
utilizando a escala do aparelho, onde foram medidos dois diâmetros sendo que o 
segundo foi rotacionado 90º em relação ao primeiro.  
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A média das duas medidas foi comparada com a tabela “Brinell hardness 
numbers” encontrada na norma e para obter a dureza na escala Brinell. 

Foram realizadas 5 medidas sendo que no aço H50 as medidas foram feitas 
em pontos aleatórios da superfície, portanto as medidas foram feitas ao longo da 
espessura, formando um perfil de durezas. 

Devido à falta de precisão na medição de dureza Brinell foi optado por realizar 
o ensaio da dureza Vickers e posteriormente realizar a conversão através das 
tabelas de conversão encontradas na norma ASTM 140-12b¹. A medidas foram 
feitas seguindo a norma ASTM E92 com carga de 1Kgf e tempo de indentação de 15 
segundos. 

Todas as amostras passaram por processo de corte de forma manual e 
embutidas em baquelite utilizando uma prensa modelo PRF-30 da marca Aratec. 

As amostras foram desbastadas superficialmente com lixas d’água com 
granulometrias de #80, #150, #320, #600 e #1500, nesta ordem. Em seguida as 
amostras foram polidas com alumina 0,1 µm como meio abrasivo.  

O ataque químico foi feito por imersão das amostras na solução metabissulfito 
de sódio (Na2S2O5) por 10 segundos com leve agitação, após a retirada a 
superfície foi lavada em água corrente e álcool e secada utilizando secador. A 
concentração da solução utilizada foi de 10 g de metabissulfito de sódio em 100 ml 
de água destilada.  

O ataque químico foi feito com nital 2% através do contato da superfície com 
a solução em um tempo de 4 segundos. Após o ataque as amostras foram lavadas 
com água e álcool e secas com o secador. 

O controle de qualidade de um produto metalúrgico pode ser estrutural 
controlando as estruturas intimas do material e suas propriedades físicas ou 
dimensionais, que controla as dimensões físicas de um determinado produto, o 
processo de fabricação, o desempenho de suas funções e outros.  

O controle de qualidade pode ser macrográfico, onde se examina o aspecto 
de uma superfície após devidamente polida e atacada por um reagente adequado, 
ou micrográfico, que consiste no estudo dos produtos metalúrgicos, com o auxílio do 
microscópio, equipamento muito preciso e altamente especializado, devido à 
natureza dimensional das amostras envolvidas. A análise metalográfica da 
microestrutura foi realizada no microscópio ótico. 

 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 
As durezas nos aços Hardox foram obtidas aplicando-se uma carga de 62,5 

kgf e a indentação foi mantida por um tempo de 15 segundos. Os valores de dureza 
para o aço H50 podem ser constatados na Tabela 2. Nota-se que as médias 
variaram de 0,674 mm na primeira medida a 0,545 mm na medida 5. A dureza Brinell 
apresentou valor de 174,00 HWB na medida 1 e valores iguais nas medidas 4 e 5, 
com 270,0 HWB. 

Na Tabela 3 constam os valores de dureza do aço H55. É possível verificar 
que as médias variaram entre 0,547 (medida 1) e 0,518 (medida 5). Os valores de 
dureza Brinell variaram entre 250 HWB na medida 1 e 291,0 HWB nas medidas 4 e 
5. 
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Tabela 2 - Medidas de dureza do aço Hardox 500 (H50). 

Medida 
Diâmetro 1 

(mm) 
Diâmetro 2 

(mm) 
Média  
(mm) 

Dureza Brinell 
(HWB) 

1 0,671 0,676 0,674 174,0 
2 0,565 0,575 0,570 242,0 
3 0,566 0,557 0,562 250,0 
4 0,547 0,538 0,543 270,0 
5 0,548 0,542 0,545 270,0 

Média - - - 241,2 

Fonte: Os autores. 

 
Tabela 3 - Medidas de dureza do aço Hardox 550 (H55). 

Medida 
Diâmetro 1 

(mm) 
Diâmetro 2 

(mm) 
Média 
(mm) 

Dureza Brinell 
(HWB) 

1 0,538 0,556 0,547 250,0 
2 0,523 0,538 0,531 280,0 
3 0,539 0,530 0,535 280,0 
4 0,522 0,526 0,524 291,0 
5 0,519 0,516 0,518 291,0 

Média - - - 278,4 

Fonte: Os autores. 

 

As durezas obtidas apresentaram valores menores que as durezas 
esperadas nos aços avaliados. As chapas foram fornecidas pela empresa na forma 
temperada em toda sua espessura. A dureza mínima do núcleo é de 90% da dureza 
mínima garantida da superfície. 

A Figura 2 ilustra a microestrutura do aço H50. Na Figura 2a torna-se 
possível verificar a região martensítica na coloração marrom com pontos mais 
escurecidos, pois são manchas de ataque onde o reagente agiu com maior 
intensidade. Já a Figura 2b apresenta perlita como pontos de coloração escura em 
uma matriz ferrítica na coloração branca, a composição nominal da quantidade de 
carbono varia de 0,27 a 0,47%, portanto é um aço hipoeutetóide. 

 
Figura 2 – Microestrutura do aço H50. 

  

a) Região martensítica H50 com aumento 
de 20µm (500x). 

b) Região perilítica do H50 com aumento de 
20µm (500x). 

Fonte: Os autores. 
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A Figura 3 ilustra a microestrutura do aço H55, onde é possível observar que 
a microestrutura é majoritariamente martensítica. As regiões escurecidas são 
manchas de ataque. 

 
Figura 3 – Microestrutura do aço H55. 

 

Microestrutura martensítica do H55 com 
aumento de 20µm (500x). 

Fonte: Os autores. 

 
Foram feitas 5 medidas de dureza no aço 1045 na condição de recebimento 

utilizando uma carga de 31,25 kgf e tempo de indentação de 15s. Na Tabela 4 
constam os valores de dureza do aço 1045. É possível verificar que as médias 
variaram entre 0,629 (medida 5) e 0,567 (medida 3). Os valores de dureza Brinell 
para estas amostras variaram entre 99,0 HWB na medida 5 e 121,0 HWB nas 
medidas 1 e 3. 

 

Tabela 4 - Medidas de dureza do aço 1045. 

Medida 
Diâmetro 1 

(mm) 
Diâmetro 2 

(mm) 
Média 
(mm) 

Dureza Brinell 
(HWB) 

1 0,563 0,573 0,568 121,0 
2 0,584 0,585 0,585 116,0 
3 0,564 0,569 0,567 121,0 
4 0,602 0,612 0,607 105,0 
5 0,635 0,623 0,629 99,0 

Média - - - 112,4 

Fonte: Os autores. 

 
Também foram realizadas medidas de dureza no aço 1045 após têmpera, 

recozimento e laminação. Os valores foram obtidos em escala Vickers, conforme 
consta na Tabela 5. A média da dureza temperada foi de 214,2 e recozida de 121,0. 
Em média os valores da laminada 40% e laminada 60% foram 231,2 e 221,6, 
respectivamente.  
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Tabela 5 - Medidas de dureza Vickers convertidas em Brinell do aço 1045. 

Amostra HV HB 

Condição de recebimento - 112,4 
Temperada 214,2 199 
Recozida 121 114 

Laminada 60% 231,2 204 
Laminada 40% 221,6 204 

Fonte: Os autores. 

 
Na Figura 4 pode-se visualizar a microestrutura do aço 1045 nas condições 

de recebimento (Figura 4a), bem como o aço temperado (Figura 4b).  
 

Figura 4 – Microestrutura do aço 1045. 

  
a) Aço 1045 nas condições de 
recebimento com aumento de 20µm 
(500x). 

b) Aço 1045 temperado com aumento de 
20µm (500x). 

Fonte: Os autores. 

 
Já na Figura 5 é possível visualizar a microestrutura do aço 1045 recozido 

com aumento de 20µm (500x). 
 

Figura 5 – Microestrutura do aço 1045 recozido. 

 

Aço 1045 recozido com aumento de 20µm 

(500x) 

Fonte: Os autores. 
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Na Figura 4 a microestrutura difere das outras sendo majoritariamente 
martensítica, nas outras condições os microconstituintes observados foram uma 
matriz ferrítica e perlita dispersa. Nota-se que nas condições de recebimento (Figura 
4a) a perlita está pouco dispersa tendo maiores regiões de concentração. Quando 
feito a laminação a perlita (Figura 4b) apresentou uma dispersão em forma de linhas, 
ou seja, o tratamento contribuiu para uma uniformidade na distribuição e direção da 
perlita. Nas amostras recozidas (Figura 5) a microestrutura apresentou mudança na 
distribuição e tamanho dos grãos em relação à condição de recebimento fato que é 
notado segundo os valores de dureza medidos. 
 
4. CONCLUSÃO 

Este trabalho proporcionou uma experiência enriquecedora durante a 
interação, operação e análise de equipamentos e procedimentos da área de 
tratamento térmico e caracterização de materiais.  

Conforme esperado, a amostra de aço 1045 recozida apresentou valores de 
dureza baixos e próximos aos valores obtidos na condição de recebimento das 
amostras.  

Os resultados obtidos permitiram observar que as amostras de aço 1045 
submetidas ao trabalho a frio por laminação e tratadas termicamente por têmpera 
tiveram valores de dureza superiores aos aços Hardox 550 e 500.  
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PROPRIEDADES QUÍMICAS, FÍSICAS E MECÂNICAS DOS 
MATERIAIS AÇO 1020, ALUMÍNIO E POLIAMIDA 6 UTILIZADOS NA 

CONSTRUÇÃO DE UM BRAÇO ROBÓTICO 
 

Vitor Gabriel Santos Sousa¹, Weslley Costa Bueno² e Crisley dos Santos Timótio³ 
 
 

RESUMO 
 

Saber as propriedades dos materiais que serão utilizados em um projeto é essencial 
para que no decorrer do trabalho se possa dimensionar uma construção de maneira 
precisa e para que se tenham evidências satisfatórias de que a estrutura projetada, 
quando efetivamente testada ou utilizada na sua aplicação final, suportará as 
solicitações mecânicas e as influências externas e ruídos que possam deteriorar o 
material. O objetivo do presente trabalho é mostrar as propriedades químicas, físicas 
e mecânicas do aço 1020, da poliamida 6 e do alumínio que serão utilizados na 
construção de um braço robótico. O método de pesquisa utilizado foi o de pesquisa 
exploratória a fim de se obter a base teórica para que fosse possível desenvolver 
uma pesquisa sobre esse tema e também descritiva a fim de expor os dados 
obtidos, que se relaciona diretamente com a ciência e engenharia de materiais. A 
pesquisa foi realizada na sua maioria em sites e artigos online relacionados ao 
assunto de propriedades dos materiais. Os resultados apresentam as informações a 
respeito das propriedades químicas, físicas e mecânicas dos materiais os quais 
foram abordados. 
 
Palavras-chave: propriedades dos materiais; ciência e engenharia de materiais, 
braço robótico. 
 

ABSTRACT 
 

Knowing the properties of the materials that will be used in a project is essential so 
that during the work you can accurately dimension a construction and to have 
satisfactory evidence that the designed structure, when effectively tested or used in 
its final application, will withstand mechanical stresses and external influences and 
noises that may deteriorate the material. The aim of the present work is to show the 
chemical, physical and mechanical properties of steel 1020, polyamide 6 and 
aluminum that will be used in the construction of a robotic arm. The research method 
used was exploratory research in order to obtain the theoretical basis so that it was 
possible to develop a research on this topic and also descriptive in order to expose 
the data obtained, which is directly related to materials science and engineering. The 
research was mostly conducted on websites and online articles related to the subject 
of material properties. The results present the information about the chemical, 
physical and mechanical properties of the materials which were approached. 
 
Key-words: properties of materials; materials science and engineering, robotic arm. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para reduzir ou evitar erros, quando responsável por projetar algo, um 
engenheiro deve ter uma noção básica quanto aos materiais que irá utilizar 
selecionando os que sejam mais pertinentes ao projeto segundo as suas 
propriedades. Isso pode ajudar a melhorar a qualidade e diminuir os riscos de 
problemas do projeto por fazer com que esse tenha uma estrutura baseada em 
dados científicos sobre a matéria prima utilizada aumentando as chances de 
resultados positivos. 

“Do número total de falhas, as provocadas por fadiga perfazem de 50% a 
90%, sendo na maioria das vezes falhas que ocorrem de forma inesperada, 
repentinamente, portanto bastante perigosas” (ROSA, 2002). 

Segundo Lima (2019), a engenharia de materiais é importante para diversas 
áreas, que vão desde o setor automobilístico até o setor de biomateriais, e saber as 
propriedades dos materiais utilizados em um determinado projeto é essencial para 
que se consiga fabricar um produto com as propriedades desejadas. 

Esse levantamento será feito baseado numa pesquisa exploratória e 
descritiva e terá como objetivo demonstrar as principais características químicas, 
físicas e mecânicas de tais materiais justificando assim suas escolhas para o projeto 
do braço robótico. 

O seguinte trabalho tem relação com a área de ciência e engenharia de 
materiais com foco no levantamento de informações sobre propriedades mecânicas 
dos materiais e tendo em vista atender as funcionalidades técnicas desejadas para a 
construção de um braço robótico de baixo custo, utilizou-se de Aço 1020, poliamida 
6 e liga de alumínio. 

2. METODOLOGIA 

No presente artigo utilizou-se do método de pesquisa exploratória para o 
estudo dos materiais utilizados na a construção de um braço robótico e suas 
respectivas propriedades. Foi utilizado também o método de pesquisa descritiva 
para exposição dos dados que foram sintetizados. 
 A pesquisa foi realizada na sua maioria em sites, sendo de fornecedores, e 
também de associações, que apresentam artigos referentes às propriedades 
químicas, físicas e mecânicas dos materiais que serão descritos neste trabalho. 
 Optou-se por utilizar o SAE aço 1020 pois durante os estudos realizados, 
verificou-se que possui em sua constituição o ferro, carbono (0,20%), silício e 
manganês, apresentando também outros elementos inerentes ao processo de 
fabricação. 

Em seu estado normalizado a microestrutura encontrada é perlita fina e 
ferrita. Devido ao seu baixo teor de carbono possui baixa temperabilidade, que é a 
capacidade de obter a microestrutura martensita durante o tratamento térmico de 
têmpera, por isso, o aço SAE 1020 é muito utilizado para tratamento termoquímico 
de cementação, pois assim ocorre um aumento da temperabilidade, obtendo 
melhores resultados de dureza superficial após a têmpera. (CALLISTER apud 
PATAN, 2018). Os outros materiais que foram selecionados para o estudo foram a 
poliamida 6 e o alumínio. 

Os resultados deste artigo devem mostrar as propriedades químicas, físicas e 
mecânicas do aço 1020, da poliamida 6 e do alumínio de maneira quantitativa 
expondo dados científicos sobre essas propriedades. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 O referencial teórico foi estruturado em quinze tópicos que servirão para 
apresentar e descrever os termos técnicos, referentes as propriedades dos 
materiais, que serão utilizados no decorrer do artigo. 

3.1.1 Dureza 

“A dureza é uma propriedade física de um material que possui resistência à 
deformação plástica, geralmente por penetração, também pode ser associado à 
resistência à flexão, riscos, abrasão e também por cortes” (CIMM - a, 2019). Os 
métodos mais utilizados para medição de dureza são Rockwell, Brinell e Vickers.  

3.1.2 Ductilidade 

“A ductilidade é a capacidade que um material pode alongar-se plasticamente 
sob uma tensão de tração (termo restrito à deformação plástica). Que normalmente, 
é expressa pelo percentual de alongamento permanente” (YAGÜE, 2017). 

3.1.3 Densidade 

Segundo Batista (2019) A densidade é caracterizada com concentração de 
uma determinada matéria em um determinado volume de um corpo.  

3.1.4 Calor Específico 

Segundo Fisica Net - a (2019) O calor específico é a variação térmica de um 
corpo após sofrer uma exposição a uma determinada fonte de calor.   

3.1.5 Resistência À Tração 

 “É a resistência de uma substância sólida à força de tensão, uma força que 
age para estica-la. A resistência à tração é medida como a quantidade de força 
necessária para quebrar uma substância por estiramento” (CIMM - c, 2019).  

3.1.6 Limite De Escoamento 

“É justamente o ponto onde começa a deformação irrecuperável do material. A partir 
deste ponto o material só irá recuperar a deformação reversível (chamada de 
deformação elástica) e ficará com uma deformação permanente e irreversível” 
(JÚNIOR, 2019). 

3.1.7 Absorção De Água 

 “É uma medida de porosidade, das peças que compõem o revestimento, que 
se expressa pelo percentual de absorção de água encontrado entre a diferença de 
peso da placa seca e molhada, segundo um ensaio normatizado.” (E-CIVIL, 2017). 
  

https://disqus.com/home/forums/cimm/
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3.1.8 Módulo De Elasticidade Em Tração 

“O ensaio de tração consiste em aplicar uma força uniaxial no material, 
tendendo-o a alongá-lo até o momento de sua fratura.” (TRIGO, 2019). 

A figura 1 ilustra um ensaio de tração. 

Figura 1: Ilustração de um ensaio de tração 

 

Fonte: BIOPDI (2019). 

3.1.9 Módulo De Elasticidade Em Flexão  

“O ensaio de flexão é realizado em materiais frágeis e em materiais 
resistentes, como o ferro fundido, alguns aços, estruturas de concreto e outros 
materiais que em seu uso são submetidos a situações onde o principal esforço é o 
de flexão.” (ESSEL, 2019). Qual podemos entender que a distância entre o ponto 
onde a força é aplicada e o ponto de apoio interferem na flexão do corpo estudado.  

3.1.10 Resistência Ao Impacto IZOD  

 Segundo CIMM - e (2010) O izod é um teste o qual nos fornece informações 
para medirmos a resistência e sensibilidade de um material quando submetido a 
uma carga de impacto que é realizado em um pêndulo. Após o choque do pêndulo 
com o corpo de teste o pêndulo continua seu movimento, mas com uma redução da 
velocidade devido à energia absorvida no instante do impacto. A partir temos uma 
escala graduada que fornece a possibilidade da leitura da energia gasta na fratura 
do corpo de prova.  

Segundo CCDM (2019) o teste indica a capacidade de uma peça de absorver 
energia antes de propagar uma trinca. 

3.1.11 Temperatura De Fusão  

 Segundo Gouveia (2019) Temperatura de fusão é a temperatura em que 
substâncias mudam de estado sólido para estado líquido. 
  



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

3.1.12 Coeficiente De Dilatação Térmica  

 Segundo Brasil Escola (2019) O processo de dilatação de corpos ocorre após 
o aumento do grau de agitação das moléculas de um corpo. Por exemplo ao 
aquecer um corpo, haverá um aumento da distância das suas moléculas em 
consequência da elevação do grau de agitação. 

3.1.13 Condutividade Térmica  

Segundo FISICA NET - b (2019) A condutividade térmica é a propriedade que 
um material tem de conduzir energia térmica. 

3.1.14 Condutividade Elétrica  

 “Capacidade dos materiais de conduzirem ou transmitirem corrente 
elétrica. Quanto à condutividade, os materiais podem ser classificados em 
condutores (os metais são os melhores condutores), semicondutores e 
isolantes (ou dielétricos)” (CIMM - f, 2019). 

 3.1.15 Tensão De Fadiga 

 Referente a fadiga, deve-se considerar que: 
    

A fadiga é uma redução gradual da capacidade de carga do componente, 
pela ruptura lenta do material, consequência do avanço quase infinitesimal 
das fissuras que se formam no seu interior. Este crescimento ocorre para 
cada flutuação do estado de tensões. As cargas variáveis, sejam cíclicas ou 
não, fazem com que, ao menos em alguns pontos, tenhamos deformações 
plásticas também variáveis com o tempo. Estas deformações levam o 
material a uma deterioração progressiva, dando origem à trinca, a qual 
cresce até atingir um tamanho crítico, suficiente para a ruptura final, em 
geral brusca, apresentando características macroscópicas de uma fratura 
frágil. (ROSA, 2002, p. 223) 

 
 Portanto a tensão de fadiga indica o ponto máximo que um corpo resiste 
antes de que haja a fadiga mecânica, qual irá deformar o corpo de prova após 
repetidos movimentos de tensão sobre o material. 
 
3.2 RESULTADOS 

3.2.1 Aço 1020 

Na tabela 1 pode-se encontrar a composição química do aço 1020. 

Tabela 1: Composição química do Aço 1020 

Elementos Concentração (%) 

C, Carbono 0,17 a 0,23 

Mn, Manganês 0,30 a 0,60 

P, Fósforo 0,04 (Max) 

S, Enxofre 0,05 (Max) 

Fe, Ferro O restante 

Fonte: INFOMET 2019. 
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Na tabela 2 pode-se encontrar as propriedades químicas e físicas do aço 
1020. 

Tabela 2: Propriedades químicas e físicas do Aço 1020 

Propriedades químicas e físicas Valor 

Densidade (g/cm³) 7,87 

Calor específico (cal/ g.°C) 0,12 

Fonte: INFOMET 2019. 

Na tabela 3 pode-se encontrar as propriedades mecânicas do aço 1020. 

Tabela 3: Propriedades mecânicas do Aço 1020 

Propriedades mecânicas Valor 

Resistência à tração (MPa) 440 

Limite de escoamento (MPa) 345 

Alongamento (%) 36 

Redução de área 59 

Dureza Brinell 121 

Dureza Rockwell B 68 

Dureza Vickers 126 

Fonte: LGSTEEL 2019. 

3.2.1.1 Tratamento Térmico 

 A deformação plástica sofrida por um material metálico faz com que ocorra o 
fenômeno de encruamento, resultando em uma deformação cristalina na 
microestrutura do material proporcional a intensidade dessa deformação. O 
encruamento resulta em um aumento da resistência mecânica e da dureza do 
material (DIAS apud CHIAVERINI, 2018). 

O termo “recozimento” se refere a um tratamento térmico no qual um material 
é exposto a uma temperatura por um período de tempo prolongado, sendo ele então 
resfriado lentamente. Esta prática é realizada com a intenção de aliviar tensões; 
tornar o material com menor dureza, dúctil e tenaz; e/ou produzir uma microestrutura 
específica (DIAS apud MOZETIC, 2018). 

Para o recozimento deste material é usando temperaturas entre 871-982°C       
seguindo-se a um resfriamento bem lento e será alterada a propriedade do aço 
reduzindo a dureza para que assim haja uma maior usinabilidade das peças. 

Normalmente o aço 1020 ficará com 65 ksi de resistência mecânica. Um alívio 
de tensão pode seguir, se necessário, a 538°C. 
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3.2.1.2 Trabalho A Quente  

 Segundo Gomes (2007) para a realização do trabalho a quente no aço 1020, 
é que demanda extremo cuidado, primeiramente o aquecimento da peça deve ser 
feito em um ambiente que não tenha contado com a atmosfera, pois este contato 
levará a peça a uma oxidação. Outro cuidado que deve ser tomado é excedência de 
tempo à temperatura de austenitização da peça, para a prevenção do crescimento 
de grão. 
 “Os aços-ferramenta temperados em ar podem ser resfriados até o intervalo 
de temperaturas entre 538 e 649°C. A peça de trabalho deve ser retirada do meio de 
resfriamento, tão logo sua respectiva temperatura tenha estabilizado. Se o tempo de 
permanência for muito longo, a austenita iniciará sua transformação.”(GOMES, 
2007). 

3.2.1.3 Trabalho A Frio  

É possível realizar trabalho a frio no aço 1020 usando qualquer método 
tradicional. É recomendado fazer um alívio de tensões caso haja excesso de 
trabalho a frio.  

O trabalho a frio é acompanhado do encruamento do metal, que é ocasionado 
pela interação das discordâncias entre si e com outras barreiras, tais como os 
contornos de grão, que impedem o seu movimento através da rede cristalina. A 
deformação plástica produz também um aumento no número de discordâncias, as 
quais, em virtude de sua interação, resultam num elevado estado de tensão interna 
na rede cristalina (CIMM - b, 2019). 

 
3.2.2 Poliamida 6 (Nylon) 

“São polímeros compostos por cadeias carbônicas que contém carbono, 
hidrogênio e nitrogênio em sua composição, caracterizada por possuir radicais do 
grupo funcional amida polar (CONH) em suas cadeias” (QUEVEDO, 2017). É 
possível verificar suas propriedades químicas e físicas na tabela 4. 

Tabela 4: Propriedades químicas e físicas da Poliamida 6 

Propriedades químicas e físicas Norma Valor 

Densidade (g/cm³) D53479 1,13 

Calor específico (calº/C*g) D53417 0,4 

Absorção de água (%) D53715 3 

Fonte: NITAPLAST 2019. 

 A tabela 5 apresenta as propriedades mecânicas da poliamida 6. 

Tabela 5: Propriedades mecânicas da Poliamida 6 

Propriedades mecânicas Norma Valor 

Resistência à Tração (MPa) D53455 60 

Módulo de Elasticidade em D53455 1800 
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Tração (MPa) 

Módulo de Elasticidade em 
Flexão (MPa) 

D53455 2800 

Resistência ao Impacto IZOD 
(J/m) 

D256 50 

Dureza Rockwell (R) D785 100 

Dureza Brinell (MPa) D53456 70/160 

Fonte: NITAPLAST 2019. 

3.2.3 Alumínio 
O alumínio e suas ligas são caracterizados por uma massa específica 

relativamente baixa, condutividades elétrica e térmica elevadas, e possui uma boa 
resistência à corrosão em alguns ambientes comuns, incluindo a atmosfera ambiente 
(CALLISTER, 2012).  

A tabela 6 representa a composição química do alumínio. 

Tabela 6: Composição química do alumínio  

Material Quantidade (%) 

Al - Alumínio (mínimo) 99,50 

Si - Silício 0,25 

Fe - Ferro 0,40 

Cu - Cobre 0,05 

Mn - Manganês 0,05 

Mg - Magnésio 0,05 

Cr - Crômio - 

Zn - Zinco 0,05 

Ti - Titânio 0,03 

Outros 0,03 

Fonte: SHOCKMETAIS 2019. 

A tabela 7 apresenta as propriedades químicas e físicas do alumínio. 

Tabela 7: Propriedades químicas e físicas do alumínio. 

Propriedades químicas e físicas Valor 

Densidade (g/cm³) 2,70 
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Calor específico (cal/ g.°C) 0,22 

Temperatura de fusão (°C) 660 

Coeficiente de dilatação térmica (L/°C);         

Condutividade térmica a 25°C 
(Cal/cm/°C) 

0,53 

Condutividade elétrica (%IACS) 61 

Fonte: ABAL - a 2019. 

 O alumínio é resistente a corrosão por ter uma fina camada de óxido que lhe 
confere proteção contra oxidações posteriores. O alumínio também tem uma 
refletividade acima de 80% e não possui propriedades magnéticas segundo ABAL – 
a (2019). 

A tabela 8 apresenta as propriedades mecânicas do alumínio. 

Tabela 8: Propriedades mecânicas do alumínio 

Propriedades mecânicas Valor 

Limite de resistência à tração (MPa) 48 

Limite de escoamento (Mpa) 12,7 

Módulo de elasticidade (MPa) 70000 

Tensão de fadiga (n° de inversões de 
tensão) 

50.10^6 

Fonte: ABAL - b 2019. 

Quando o alumínio é exposto a temperaturas baixas ele não se torna frágil e a 
sua resistência aumentam sem que haja a perda de ductilidade segundo ABAL - b 
(2019). 

4. CONCLUSÃO 

 Com a realização desse artigo foi possível sintetizar as informações sobre 
propriedades químicas, físicas e mecânicas do aço 1020, da poliamida 6 e do 
alumínio tornando essas propriedades mais fáceis de encontrar. Foi realizada a 
pesquisa, o preparo e a organização desses dados para que esses fossem exibidos 
de maneira lógica e sequencial satisfazendo, portanto, o objetivo proposto. 

Pode-se perceber que o aço 1020 é o que apresenta a maior densidade entre 
os três materiais utilizados (7,87 g/cm³) e o nylon (poliamida 6) é o material que 
apresenta a menor densidade (1,13 g/cm³). 

Entretanto, sobre a propriedade de calor específico, que é a variação térmica 
de determinada substância ao receber determinada quantidade de calor, o aço 1020 
é o que apresenta o menor valor (0,12 cal/ g.°C) e o nylon é o que apresenta o maior 
valor (0,4 cal/ g.°C).  
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RESUMO 
 

O presente artigo tem objetivo apresentar um projeto com focado na sustentabilidade 
e como é aplicação no protótipo em desenvolvimento e entrega prevista para o final 
do ano de 2019 por meio de pesquisas cientificas, pesquisas de campo e analises 
de resultados. A concretização do trabalho está na transformação de energia 
cinética em energia elétrica e disponibilizar como resultado deste esforço mecânico, 
a energia limpa e sustentável prontamente para seu uso imediato em dispositivos 
eletrônicos.  
Palavras-chave: bicicleta; sustentabilidade; energia limpa. 
 
 

ABSTRACT 
 

This paper has as objective to present a project focused on sustainability and how it 
is applied in the prototype under development and delivery scheduled for the end of 
2019  through scientific research, field research and analysis of results. . The 
realization of the work is in the transformation of kinetic energy into electrical energy 
and to make available, as a result of this mechanical effort, clean and sustainable 
energy ready for immediate use in electronic devices. 
Key-words: bicycle; sustainability; clean energy. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 Um dos grandes desafios para a humanidade neste século é o de fazer a 
transição para um futuro de energia sustentável. O conceito de sustentabilidade 
energética abrange não apenas a necessidade imperiosa de garantir uma oferta 
adequada de energia para atender as necessidades futuras, mas fazê-lo de modo 
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que: seja compatível com a preservação da integridade fundamental dos sistemas 
naturais essenciais, inclusive evitando mudanças climáticas catastróficas e atenda 
os serviços básicos de energia aos mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo 
que atualmente não têm acesso às modernas formas de energia. Outro ponto 
importante é reduzir os riscos à segurança e potenciais conflitos geopolíticos que de 
outra forma possam surgir devido a uma competição crescente por recursos 
energéticos irregularmente distribuídos. 

A tarefa é tão desalentadora quanto complexa e suas dimensões são ao 
mesmo tempo sociais, tecnológicas, econômicas e políticas, além de globais. As 
pessoas de todas as partes do mundo têm seu papel para moldar o futuro da 
energia através de seu comportamento, escolha de estilo de vida e preferências. E 
todos compartilham um risco significativo para atingir resultados sustentáveis. A 
dinâmica que impele as tendências atuais de energia é enorme e será difícil contê-la 
no contexto dos altos níveis de consumo existente em muitos países 
industrializados; do crescimento contínuo da população; da rápida industrialização 
em países em desenvolvimento; da infraestrutura energética bem estabelecida, 
capital-intensiva e de longo prazo; e crescente demanda por serviços e amenidades 
relacionados à energia em todo o mundo. Apesar de haver grandes disparidades no 
consumo de energia per capita de país para país, domicílios relativamente ricos em 
qualquer lugar 28 resumo executivo tendem a adquirir aparelhos com consumo 
semelhante de energia. Assim sendo, o desafio e a oportunidade existem   nos 
países desenvolvidos e em desenvolvimento igualmente para tratar das 
necessidades energéticas resultantes de forma sustentável, através de soluções 
efetivas pelo lado da demanda e pelo lado do fornecimento.  

Quando se busca uma boa execução das atividades de qualquer trabalho, é 
necessário um planejamento estratégico para que o trabalho seja realizado com 
qualidade. Analisando-se isso, sempre no início das tarefas, as divisões por etapas 
das atividades, traz controle de execução e visão de andamento do trabalho. 

A mais antiga das bicicletas foi chamada em seu país de origem, a França, 
de “cavalinho-de-pau”. Este importante meio de transporte surgiu na cidade de 
Paris, em 1818. (SIDWELLS, 2003). 

Com o passar do tempo o homem sentiu a necessidade de buscar meios de 
locomoção mais ágeis e eficientes. Devido a isso diversos cientistas, curiosos e 
inventores buscaram meios para obterem veículos de transporte não somente para 
deslocar-se de um lugar a outro, mas também como instrumento de liberdade. 

Um fato histórico que vale ressaltar, é que, a bicicleta foi a escolha da ONU 
(Organização das Nações Unidas) como símbolo mundial da Mobilidade 
Sustentável, justamente pela não emissão de gases, que torna o meio de transporte 
sustentável.  

Um outro atrativo para o uso da bicicleta, é que o trânsito fica algumas vezes 
mais fácil, facilita a chegada ao seu destino, também consegue economizar seu 
tempo. Afinal, qual a importância de se usar uma bicicleta sustentável nos dias 
atuais, com falta de tempo, poluição e alta taxa de poluição? 

 
2. METODOLOGIA 

 Assim que a equipe obteve iniciado os estudos de graduação em Engenharia 
Mecânica e Química, notou-se a importância de adquirir mais conhecimento, não 
apenas para buscar resultado nas disciplinas, mas para entender o propósito de 
desafiar a absorção de novos e desafiadores ambientes. Tão logo como o método 
científico buscou por meio do empirismo e lógica comprovações de fatos e 
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pesquisas, assim também seguiu-se os mesmos caminhos ao aplicar conceitos e 
teorias na elaboração do projeto de prototipagem. A evidência prática é o grande 
anseio pelo qual o grupo luta para concluir, porém há muito a compreender antes de 
partir para a prática do projeto propriamente dita. 

 Na elaboração do projeto sustentável a etapa primária são as pesquisas, logo 
após realizar o desenvolvimento, análise de resultados e a viabilidade do projeto, 
dividiu-se em três vertentes, como mencionado abaixo. 

Pesquisas - Buscou-se trabalhos já realizados em diversas partes do país 
com sua publicação em revistas, livros, artigos, sites, etc. Com várias opções de 
materiais metálicos e componentes para execução, essa etapa tornou-se primordial 
para a escolha mais assertiva possível. Com isso, realizou-se também levantamento 
de patrocinadores com objetivo de alavancar esse projeto com recursos e até 
mesmo com materiais. 

Desenvolvimento - Desenvolveu-se seguindo passo a passo e cumprindo o 
cronograma estipulado pelo grupo após pesquisas bibliográficas. Após certificação 
que a meta proposta havia grande chance em se alcançar, o grupo iniciou-se os 
desenhos técnicos realizados através do software AUTO-CAD, e por fim realizou 
inúmeros cálculos com interface as materiais abordadas até o presente momento.  

Análise de resultados - Comparação aos materiais, componentes, energia 
transformada, velocidade atingida x porcentagem de corrente, vibrações, atritos, 
desgastes prematuro em determinados componentes, assim como, a viabilidade do 
projeto. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

 A questão da mobilidade e do transporte nas pequenas e grandes cidades, 
tem apresentado constantes desafios para as políticas públicas, devido o índice de 
crescimento urbano e a dependência do transporte motorizado individual, o qual 
cada dia mais tem demonstrado insustentável, devido às necessidades de 
deslocamento, aos prejuízos causados à economia e ao meio ambiente, à crescente 
desqualificação do espaço público e à marginalização do pedestre no ambiente 
urbano. Diante dessa situação, há uma certa necessidade de alterações nos 
padrões tradicionais de mobilidade urbana e nos diversos meios de transporte 
dentro de determinadas cidades, com melhor qualidade de vida e mais sustentáveis.  
Segundo o Plano Nacional de Mobilidade Urbana (2012), a mobilidade para a 
construção de cidades sustentáveis será resultado de políticas que contribuem com 
acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizem os modos coletivos e não 
motorizados de transporte, eliminem ou reduzam a segregação espacial, e 
contribuam para a inclusão social favorecendo a sustentabilidade ambiental. 

A equipe da ECO-BIKE, formados pelos acadêmicos das Engenharias, civil, 
mecânica e química, propôs o desenvolvimento do protótipo referente a uma 
bicicleta totalmente sustentável como meio de transporte. Dessa forma, tornar-se 
como uma alternativa eficaz, segura e de inclusão para os telêmacoborbense, 
partindo de uma nova visão, não só acadêmica, mas como social que iniciou em 
fevereiro de 2018 com a previsão do término em novembro de 2019. 

Em modo geral as bicicletas estão ligadas diretamente ao bem estar das 
pessoas e para que toda atividade física seja realizada com saúde e segurança é 
necessário à escolha correta do estilo da bicicleta. Nos dias atuais, com o avanço da 
tecnologia, os modelos das bicicletas são variados, existem modelos para passeio, 
esporte, corrida e entre outros.  

Segundo Affonso (2000, apud. RIBEIRO, 2005, p. 12) afirma que, as três 
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atividades do uso e ocupação do solo, transporte e circulação devem convergir para 
uma concepção integrada de políticas urbanas e de transporte, devendo ser 
planejadas dentro de uma perspectiva sustentável. Referente à circulação urbana, 
surge uma nova cultura de mobilidade que favorece a distribuição equitativa do 
espaço e otimização do tempo, reduzindo as distâncias a percorrer, as necessidades 
de deslocamentos e os custos operacionais decorrentes. 

 
3.1 Bicicleta 

A bicicleta é ainda pouco utilizada como transporte para viagens a trabalho e 
para a escola, nas cidades pequenas, médias e grandes porte, muitas vezes sendo 
utilizadas apenas como lazer. Com intuito de incentivar o uso das mesmas, não só 
para diversão, mas sim para deslocamentos rotineiros como trabalho e faculdade. 
Mediante a isso o grupo se propôs a realização do projeto “ECO-BIKE - 
Sustentabilidade sobre duas rodas”, por meio da composição de uma bicicleta 
convencional constituída por um componente extra chamado dínamo. 

Sua característica estrutural básicas são semelhantes, movido a propulsão 
humana. Pode-se resumir a estrutura básica com os seguintes componentes 
conforme a Figura 02. 

 
Figura 02 – Estrutura básica de uma bicicleta 
 

 
Fonte - GONZALES, P. Victor. (PROJETO DE UMA BICICLETA ELÉTRICA, 2014). 

 
O diferencial da imagem acima com o projeto proposto é a ausência do 

dínamo, componente que será abordado no item 3.2. Na tabela 01, está presente o 
link com os itens destacados na figura 02. 
  
Tabela 01 – Descrição dos componentes 
 

Item Componente Descrição 

1 Mesa Peça que conecta o guidão ao garfo. 
2 Guidão Peça tubular fixada na parte de cima do garfo, com o 

propósito de direcionar os movimentos da bicicleta. 
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3 Rodas São compostas de quatro elementos – pneu, aro, 
raios e cubo. 

4 Garfo Peça semelhante a uma forquilha, que aloja a roda 
dianteira e faz parte do conjunto de direção da 
bicicleta. 

5 Pedal É conectado ao eixo do movimento central através da 
pedivela. 

6 Coroa Aro dentado que transmite o movimento da pedalada 
para a corrente. 

7 Cubo Elemento central da roda, em volta do qual a roda 
gira e onde são fixados os garfos e os raios. 

8 Selim Assento do ciclista. 
9 Garfo traseiro Peça que aloja a roda traseira. 

10 Corrente Conjunto de elos metálicos flexíveis, que transmite o 
movimento da coroa para o pinhão. 

11 Câmbio dianteiro Peça que direciona a corrente na coroa. 

12 Câmbio traseiro Peça que direciona a corrente no pinhão. 

 
Fonte - Adaptado de GONZALES, P. Victor. (2014). 

 

3.2 Dínamo 

Os físicos Michael Faraday e Hans Oersted foram os responsáveis pela 
descoberta do dínamo. Oersted se dedicou às pesquisas sobre indução 
eletromagnética, Faraday foi ainda mais a fundo nessas pesquisas e acabou por 
descobrir o fenômeno “indução magnética” depois de observar que quando o ímã 
fixo oscila próximo a um circuito elétrico, a corrente elétrica que percorre o circuito é 
modificada.  

O dínamo elétrico, tão presente no nosso cotidiano, transforma energia 
oriunda do movimento em energia elétrica. O mesmo é constituído por um ímã fixo 
em um eixo móvel, ao redor deste eixo existe uma bobina (fio condutor enrolado, 
constituindo um conjunto de espiras). Este movimento gera a variação do campo 
magnético do ímã, obtendo-se então, uma corrente elétrica no conjunto de espiras 
da bobina. Segue um exemplo de como é o dínamo a ser utilizado no projeto 
conforme a figura 02 e logo abaixo na tabela 02 contém o detalhamento de sua 
composição. 

Figura 03 – Dínamo 

 

Fonte - Aliexpress (2019). 
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Tabela 2 – Composição do dínamo 

Componente Descrição 

Armadura É parte móvel do aparelho, que abriga a bobina. Sua função é 
produzir corrente elétrica conforme se move dentro do campo 
magnético. 

Bobina Extenso fio condutor enrolado ao redor do cilindro da armadura. 
Geralmente é feito em cobre. 

Campo 
eletromagnético 

Eletroímã fixo composto por uma barra de ferro e bobinas. Cria-
se um campo eletromagnético quando exposta a uma corrente 
carregada eletricamente. 

Comutador Placas de condução ligadas à bonina que trabalham de forma 
isolada, uma das outras, fazendo com que recebam e retifiquem 
a corrente alternada induzida. 

Eixo Parte cilíndrica, carregado pela transmissão de um movimento 
de rotação para a armadura do dínamo. 

Escova Condutor que é pressionado contra as placas do comutador, 
transmitindo corrente contínua produzida pelo dínamo para um 
circuito exterior. 

Quadro Caixa metálica que abriga o campo magnético. 

Ventoinha Equipado com pás que permite a circulação do ar não deixando 
o dínamo superaquecer. 

 
Fonte – O Autor (2019). 

 
3.3 O Sistema Proposto 

Nota-se que tudo que se precisa fazer durante os dias da semana é ir 
trabalhar ou até mesmo estudar, pensando nisso sem precisar se preocupar com a 
falta de tempo do dia-a-dia. Portanto essa bicicleta é extremamente fácil de usar. 
Não é necessário instalar aparelho nenhum, apenas conectar o cabo USB na bateria 
recarregável, basta pedalar alguns quilômetros que automaticamente a energia 
cinética será transformada em energia elétrica, além de incentivar as pessoas a 
praticarem exercícios físicos, também diminuirá a necessidade de ficar refém de 
uma alimentação que seja um ponto fixo (residência, trabalho e faculdade). 

A bicicleta possui um quadro convencional, porém na roda dianteira é 
composta com o dínamo. Conforme a pessoa aplica uma determinada força 
intercalando entre os pedais, os pneus entram em atrito com a superfície do solo. 
Diante disso, ocorre o movimento da bicicleta, ou seja, através da energia mecânica 
aplicada nos pedais, transforma em energia cinética. Com a bicicleta já em 
movimento o componente crucial do projeto inicia-se seu trabalho, o dínamo. 
Transformando energia cinética em energia elétrica “sustentável”. A energia elétrica 
fica armazenada em uma bateria extra, a qual é composta com duas entrada de 
USB, que possibilita ao usuário carregar seus aparelhos eletrônicos como: celular, 
tablet, etc. Segue figura 04, ilustrando o que espera do projeto. 
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Figura 04 – Ideia preliminar do projeto  
 

 
Fonte – O Autor (2018). 

 
 3.3.1 Problemática 

A problemática abordada no desenvolvimento desta pesquisa acerca do 
protótipo, que será descrito na sequência, está diretamente atrelada a um dos 
principais problemas que resultam da maioria das várias fontes de geração de 
energia, a poluição. A grande poluição gerada no trânsito das grandes metrópoles, 
como Curitiba, por exemplo, visto que diariamente são milhões de pessoas se 
deslocando ao mesmo tempo utilizando seja veículo particular, motocicleta ou 
transporte coletivo, uma vez que a média de veículos no Brasil é de 1 veículo a cada 
1,3 habitantes, mas isso nem de longe é um problema que atinge somente as 
grandes cidades, onde quer que haja circulação de veículos, há poluição, e poluição 
em grande escala. Outro fator considerável a ser citado como exemplo é o aumento 
da poluição causada pelos veículos é a indisposição de aderir os meios de 
transportes alternativos, como bicicleta ou mesmo a pé, também uma das principais 
causas de sedentarismo e outros problemas de saúde. 
 
3.3.2 Justificativa 

A busca por uma vida saudável nos dias de hoje está cada vez mais distante 
da realidade da vida cotidiana do brasileiro que vive uma vida de frenesi, dada a sua 
rotina altamente desgastante. A facilidade do acesso aos métodos pela busca de 
uma vida saudável não se traduz num resultado efetivo, ou seja, o brasileiro está 
cada vez mais ocupado com sua rotina e menos preocupado com a sua saúde. O 
resultado da problemática é o protótipo, que visa à combinação de uma vida 
saudável, com a realização de exercícios aeróbicos, da bicicleta (movimento 
responsável pela geração de energia elétrica) que resulta na carga de baterias 
quando acopladas ao dispositivo responsável pela produção da mesma, além de 
otimizar o tempo despendido para o carregamento de uma bateria conectada à uma 
tomada comum. 
 
3.4 Desenho do projeto 

O desenho Iniciou-se com croqui realizado a mão livre, e ao decorrer das 
reuniões e debates surgiu várias ideias que complementou-se e tornou-se o 
desenho final com um excelente design. 
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O Software AutoCAD, desenvolvido pela empresa americana Autodesk, é um 
sistema de uso genérico, que atua no campo das engenharias, arquitetura e 
urbanismo, oferecendo muitos recursos. Atualmente, é um dos sistemas CAD mais 
populares do mundo, que por sua flexibilidade, transformou-se em um padrão na 
área de CAD. 

Modelo escolhido para o projeto é semelhante ao de uma bicicleta 
convencional, e para o desenvolvimento do desenho e futura construção do quadro, 
foi realizado medições estruturais de um quadro de bicicleta, na loja com um dos 
parceiros localizada na cidade de Telêmaco Borba, conforme mostrado na figura 05. 

 
Figura 05 – Modelo para desenvolvimento do desenho. 

 
Fonte: O Autor (2018). 

Após coleta das medidas realizadas, partiu-se a projetar o desenho do quadro 
da bicicleta. O Software utilizado para sua elaboração foi o Auto-Cad versão 2017, 
como evidenciado na figura 06 e figura 07. 

 
Figura 06 – Vista frontal do quadro. 

 
Fonte: O Autor, (2018). 
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Figura 07 – Desenho final do projeto 

 
Fonte: O Autor, (2018). 

 

3.3 Material do Quadro 

Os quadros de bicicleta caracteriza um fator imprescindível no quesito 
segurança, custo e no desempenho significativo de projeto, o que torna-se 
fundamental realizar pesquisas quanto ao tipos de materiais utilizados na construção 
de quadros e suas propriedades. 

Segundo Chiaverini (2005) aço como uma liga ferro-carbono que contém 
0,008 % a 2,11 % de teor carbono além de certos elementos residuais. O limite 
inferior a 0,008 % corresponde à máxima solubilidade do carbono no ferro à 
temperatura ambiente e o limite superior 2,11 % corresponde à máxima quantidade 
de carbono que se dissolve no ferro a 1140 °C.  

O quadro ideal para uma bicicleta consiste praticamente em uma boa 
resistência mecânica, resistência ao impacto, à fadiga à corrosão e baixo peso. 
Entre os materiais utilizados no mercado o alumínio e o aço destacam-se, 
principalmente em modelo de bicicletas com baixo custo no mercado. Desse modo, 
o grupo procurou-se juntamente com um fornecedor anônimo um quadro de aço 
carbono com as características similares de uma bicicleta comum. 
 
4. CONCLUSÃO 

Entre as vantagens de usar uma bicicleta na atualidade pode-se mencionar 
que esta é um meio de transporte sustentável, que não causa congestionamentos, 
não polui e ainda traz benefícios para a saúde. Porém, cabe destacar que a 
bicicleta tem um papel muito importante como indutor de inclusão social, pois seu 
uso implica ocupar a rua e não apenas trafegar, o que permite um contato maior 
com a cidade e com aquilo que ela oferece. Assim, a bicicleta como opção de 
transporte integrado a outros modos, representa não apenas vantagens ambientais 
e econômicas, mas também contribui com o avanço da cidade além de 
democratizar o uso do espaço público. O posicionamento da bicicleta no futuro das 
cidades será consequência da opção do modelo de desenvolvimento que todos 
esperam.  

Considerando-se as vantagens mencionadas, ainda que os usuários da 
bicicleta necessitem de maiores esclarecimentos e uma orientação mais 
personalizada, é inegável que pedalar é uma modalidade de exercício muito 
acessível e de grande importância para a saúde, muito popular na Europa, mas 
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ainda pouco estudada em nosso país. 
  O 

projeto Eco bike além de defender essas inúmeras vantagens, busca maneira de 
otimizar o tempo. Nos dias atuais todos tem aparelhos eletrônicos, usados em 
trabalho, faculdade, etc, porém não necessariamente o tempo suficiente para 
carrega-los. É ai então que entra o projeto Eco bike, com o power bank com bateria 
armazenada que foi gerada pelo dínamo, possibilitando o carregamentos desses 
aparelhos no trajeto percorrido. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar os materiais e softwares  
envolvidos no protótipo em andamento, para melhor compreensão do assunto foram 
realizadas pesquisas bibliográficas relevantes. Além de especificações sobre os 
softwares pertinentes para o desenho técnico realizado nos mesmos. Observa-se 
tais pontos citados para melhor compreensão do projeto. Até o presente momento, 
conseguiu-se projetar e imprimir o corpo do Drone, com o suporte da equipe GTMAX 
obteve-se auxílio na conversão do desenho do projeto para a linguagem em G-
Code. Para posteriormente, realizar as adaptações de peças, montagem da 
estrutura, e a realização dos testes, para entrega no prazo determinado. 
Palavras-chave: materiais; softwares; desenho. 
 
 

ABSTRACT 
 

The present work aims to present the materials and software involved in the 
prototype in progress, for better understanding of the subject were carried out 
relevant bibliographical research. In addition to specifications about the relevant 
software for the technical design performed on them. These points are noted for 
better understanding of the project.To date, the drone body has been designed and 
printed, with the support of the GTMAX team, assistance has been provided in 
converting the project design into the G-Code language. For later, perform the 
adaptations of parts, assembly of the structure, and the conduct of tests, for delivery 
on time. 
Key-words: materials; software; design. 
 
 
1. INTRODUÇÃO  

Segundo Bezerra (2015), o quadricóptero é uma aeronave de asas rotativas, 
composto de quatro motores e capaz de utilizar hélices de elevação fixa que, em 
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conjunto, possibilitam a sua sustentação em voo. A configuração mais típica é a 
instalação dos propulsores em uma estrutura em forma de X com os equipamentos 
necessários para operação no centro de massa da mesma. O quadricóptero possui 
diversas vantagens perante um helicóptero convencional, com destaque para a 
facilidade de implementação do conjunto mecânico, o fato de possuir propulsores de 
dimensão menor, possibilitando a locomoção em espaços reduzidos e a maior 
manobrabilidade e estabilidade dinâmica, desde que baseado em um projeto 
confiável. Este tipo de veículo tem capacidade de decolagem e aterrissagem vertical 
e seu posicionamento depende apenas da variação de velocidade dos quatro 
motores.  

Os drones, estão conquistando cada dia mais o seu espaço em determinadas 
áreas, pois são poucas as tarefas das quais ele não pode realizar. Neste contexto 
surge-se a idealização de utilizar o Drone para reconhecimento de áreas que 
eventualmente possa estar ocorrendo um roubo ou furto sem colocar a segurança 
dos vigilantes em risco. Este artigo científico tem como objetivo expor as 
informações sobre os materiais e softwares utilizados para adaptar a estrutura 
(frame) do drone impresso na referida impressora 3D (GTMax). 

 
2. METODOLOGIA 

 Para o referente trabalho, realizou-se revisões bibliográficas acerca do assunto, 
um aprofundamento de estudo sobre o protótipo foi realizado, onde as informações 
coletadas a partir de artigos, livro e sites etc. É possível classificar o trabalho como 
uma pesquisa aplicada tendo como seu fim de solucionar problemas específicos ao 
ramo da segurança. 
 Os processos de pesquisas iniciaram-se com um aprofundamento de estudo 
sobre o protótipo, o conhecimento sobre materiais como a Placa Arduino, polímero 
ABS na impressora 3D, entre outros materiais envolvidos citados. 
 Segundo Demolinari (2016), os projetos de um VANT existem 6 componentes 
principais que devem ser detalhados e selecionados para se integrar uma aeronave 
funcional: Estrutura, Motores, Hélices, Controladores de Velocidade, Controlador de 
voo e Baterias.  
 
Figura 1 - Conjunto de componentes que compõe um Drone 

 
Fonte: Demolinari (2016) 
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 Segundo Sales (2016), o polímero ABS é chamado de Terpolímero por ser 
constituído de três monômeros: acrilonitrila, butadieno e estireno. Este polímero tem 
como seu principal objetivo de confeccionar da estrutura do Drone (Frame). Para a 
confecção da estrutura na Impressora 3D, é necessário um desenho técnico, logo 
convertido em arquivo G-Code (esclarecido no decorrer do artigo). 
 A placa Arduino tem como seu objetivo no protótipo de controlar os sensores 
de proximidade entre outras possibilidades que possam surgir no processo de testes 
em andamento. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 3.1 Conjunto de Componentes que compõe um Drone (DEMOLINARI, 2016)  
 
 Estrutura 

A estrutura básica do corpo do drone é formada por uma região central onde 
se acoplam os braços e onde ficam fixados os sensores, o controlador de voo e as 
baterias, nas extremidades dos braços são acoplados os motores e, para algumas 
configurações, serão necessários suportes para os mesmos.  

As placas que formam a plataforma central do drones devem obedecer 
algumas características simples, serem rígidas para suportar os esforços e manter o 
formato da estrutura em voo, e oferecer uma área de montagem para os 
componentes de aviônica e baterias. 
 

Motores 

A seleção dos motores deve levar em conta, principalmente, a força de 
propulsão. Drones dependem unicamente da força dos motores (e especialmente 
dos efeitos de rotação dos mesmos) para manutenção do seu voo e para a 
realização de movimentos, esse deve ser o primeiro ponto de análise. Contudo, não 
se pode estimar a propulsão necessária sem saber, por exemplo, o peso total da 
aeronave. A escolha dos motores segue um padrão de previsão-revisão, onde o 
projetista deve estimar (baseado em conhecimentos prévios e dados de projeto) os 
pesos parciais para se iniciar a análise das características dos rotores. 
 

Hélices 

 As hélices são os componentes que trabalham sob as mais severas 
condições. Sob as hélices atuam: O torque dos motores e a força de arrasto 
aerodinâmico da propulsão do ar (JOHNSON, 1980). Elas ainda sofrem acelerações 
e desacelerações rápidas para manter a estabilidade do voo precisam ser 
componentes resistentes e duráveis.  
 
Figura 2 - Partes da Hélice 
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Fonte: Hangar 33 (2015) 

 
Diferentemente dos helicópteros comerciais e até uma parcela dos 

aeromodelos disponíveis, as hélices de multirotores, geralmente, têm um passo fixo. 
O passo está associado ao ângulo de seção (β) da hélice, que indica o quanto a 
hélice está inclinada em relação a seu eixo intrínseco (eixo longitudinal central) 
naquela seção transversal (Barros, 2016), hélices de helicópteros de passageiros, 
por exemplo, possuem suas pás planas portanto com um β constante. Hélices de 
multicóptero, usualmente, possuem um β variável ao longo da pá. O passo, indica o 
quanto essa hélice seria deslocada realizando um giro completo. 
 

Controlador de Vôo 
 Segundo Magni (1997) a principal função de um sistema de controle de voo 
(FCS -Flight Control System) é contribuir para a operação segura e econômica da 
aeronave. Inicialmente, as aeronaves possuíam sistemas mecânicos, que envolviam 
cabos, pistões e alavancas, que se conectam diretamente aos sistemas 
responsáveis pela dinâmica de voo.  

Em um multirotor, a dinâmica de voo pode ser bastante complexa e a sua 
operação em um modo totalmente manual é impraticável. Isto se dá devido às 
inúmeras variáveis envolvidas como, diferenças entre os motores, 
desbalanceamento de hélices, vento, turbulências, vibrações mecânicas e até 
mesmo falhas elétricas e mecânicas.  
 O piloto-automático de um VANT é responsável, durante a decolagem, o voo 
e a aterrissagem, por realizar os cálculos da dinâmica da aeronave e responder a 
todas as mudanças de forma a manter o voo (estabilizado) (ARTALE et al, 2012). 
Controladores de voo atuais (PIXHAWK, 2015) possuem configurações ajustáveis 
pelo usuário, permitindo, exemplo, a definição de diferentes parâmetros (Que 
formam a política de controle) para customizar os modos de voo do VANT.  
 

Sensores e Acessórios  
 Um dos dispositivos importantes no funcionamento de um VANT é o rádio 
controle, também denominado enlace de rádio. A maioria dos rádios comerciais 
opera em uma faixa de banda próxima dos 2.4GHz, a mesma faixa que operam o 
Wi-Fi, telefones sem fio, bluetooth e, curiosamente, fornos à micro-ondas. Estes 
dispositivos operam na faixa de banda industrial, científica e médica, conhecida 
como ISM (Industrial, Scientific and Medic) que foi definida em 1985 pela União 
Internacional de Telecomunicação (ITU) na Suíça. A banda ISM é o conjunto de 
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frequências (Não só as próximas de 2.4GHz) que não são reguladas, seu uso é livre 
e gratuito, por isso existem tantas aplicações que preferem utilizar essas faixas (ITU, 
2012).  

Uma das maiores fabricantes de rádio do mundo, a Spektrum, é a detentora 
de uma tecnologia de transmissão de dados via rádio chamada DSMX. O próprio 
transmissor busca por canais livres na banda ISM e fixa o seu receptor nesses 
canais, desta forma ele pode transmitir com mais ganho (uma propriedade de ondas 
em geral) que aplicações comuns, evitando interferências (SPEKTRUM, 2016).    

Outro importante sistema, usualmente encontrado em drones, é a telemetria. 
Os módulos de telemetria podem usar rádio, bluetooth e até Wi-Fi (Banda ISM) para 
enviarem a uma estação de solo (Geralmente plugada a um computador) as 
informações sobre a situação do drone em tempo real.  
 

Baterias 
 Os multirotores atuais são frutos de desenvolvimentos em diversas áreas, 
como foi visto, por exemplo, nos controladores de voo, porém, é inegável que as 
baterias se destacam entre os componentes que mais avançaram. 

Desde a década de 70 se fala sobre as ‘baterias plásticas’, que seriam 
revolucionárias por utilizaram plásticos secos como eletrólito. Apesar desse 
interesse datar de tantos anos, as baterias tomaram um rumo, desviado do intuito 
inicial, mais prático. No fim dos anos 90, com o crescimento das baterias de íons de 
lítio (Li-ion), foi possível criar um tipo de bateria que usa os íons de lítio, porém 
separados por uma camada de polímero com poros micrométricos, embebida em um 
solvente orgânico que servia de eletrólito (VINCENT e SCROSATI, 1997). 
 

Conectores 
 Outros importantes componentes são os conectores dos motores para os 
ESCs e o conector da Bateria. Esses conectores podem ser de diversos tipos e 
existem variados fabricantes. Para o presente trabalho são usados os conectores do 
tipo “bullet” de 3,5mm para os motores e o conector T ou “deans” para a bateria. 
 
 3.2 Polímero ABS Mg 94 1,75mm 
 

Segundo Sales (2016), a acrilonitrila é um líquido com ponto de ebulição de 
77°C, na composição do ABS a uma melhora nas propriedades térmicas e químicas 
do material, porém teores elevados deste monômero dificultam a processabilidade do 
polímero. O butadieno é um gás a temperatura ambiente, tendo dois métodos mais 
comuns para sua obtenção a desidrogenação catalítica do butano e a 
desidrogenação do buteno, por sua vez ele tem influência na resistência ao impacto 
e na tenacidade a baixas temperaturas. O estireno também conhecido como vinil 
benzeno, é um líquido em sua temperatura ambiente, este monômero é responsável 
pelas propriedades de brilho, rigidez e fácil processamento.  

As resinas de ABS apresentam boas propriedades mecânicas, térmicas e 
elétrica, estas propriedades faze que que esse polímero seja um dos 10 polímeros 
mais utilizados no mundo, normalmente o ABS possui 20% de butadieno, 25% de 
acrilonitrila e 55% de estireno.  
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Figura 3 - Cadeia Estrutural ABS 

  
Fonte: Adaptado Resinex (2018) 

 
 3.3 G-CODE (Comandos para a Impressora 3D)  
  

Fatiamento do Sólido 

Segundo Azevedo (2013) uma vez que o sólido exportado no formato STL, 
ele pode ser processado por um software de fatiamento. Esse software é 
responsável por dividir o sólido em camadas, e projetar o trajeto que o bico extrusor 
deve fazer para depositar o plástico de modo a formar cada uma dessas camadas. 
 
Figura 4 - Fatiamento e caminho de Extrusão 

 
Fonte: Azevedo (2013) 

 
● Parâmetros na modalidade de filamento: o diâmetro do filamento plástico. 

Esse dado não é variável, ele depende do filamento utilizado e serve para  
calcular qual a quantidade de extrusão por tempo necessária para a 
impressão; a densidade do filamento: para plástico ABS usa-se 0.85. 

 

● Parâmetros na modalidade de tamanho da máquina: A dimensão do Bico 
(mm) deve ser preenchido com o diâmetro do furo do bico injetor. No caso da 
impressora utilizada o tamanho é 0,45mm; centro da máquina X (mm): 
Metade do valor da largura da mesa na direção X. Serve para a máquina 
saber o centro da mesa a partir do sensor de fim de curso, bem como o 
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tamanho total da mesa. A impressora utilizada nesse trabalho apresenta uma 
mesa com 200mm de largura, portanto recomenda-se uso de 95mm (medida 
do meio da mesa, menos 5mm) para evitar impressões muito próximas a 
borda; centro da máquina Y: metade do valor do comprimento da mesa na 
direção Y.  
 
Comandos em G-CODE 

 Após o fatiamento é gerado um arquivo de comandos do tipo G-Code (no 
padrão NIST RS274NGC), que é uma série de códigos usados pelo hardware da 
impressora para construir a peça. Esse código possui informações de temperaturas, 
velocidade de impressão, trajetória do bico, posicionamento, e outras rotinas 
necessárias para funcionamento da máquina. 

Códigos nesse padrão são compostos por uma letra e três números. A letra 
relaciona em qual grupo se enquadra o tipo de comando ou informação, enquanto o 
número indica especificamente o mesmo. Na tabela 1 estão representados os 
principais comandos utilizados em impressão 3D. 
 
 Tabela 1 - Comandos e seus significados 

Letra Significado/Grupo 

Gnnn Comando padrão, como o de deslocar até um ponto. 

Mnnn Comando específico RepRep, como o de ligar uma ventoinha. 

Tnnn Selecionar a ferramenta nnn. No caso de impressoras, sempre extrusores. 

Snnn Parâmetro de controle, como a tensão de um motor. 

Pnnn Parâmetro de comando, como tempo em milissegundos.  

Xnnn Uma coordenada no eixo X. 

Ynnn Uma coordenada no eixo Y. 

Znnn Uma coordenada no eixo Z. 

Fnnn Velocidade de alimentação em mm por segundo. 

Rnnn Parâmetro de temperatura. 

Ennn Comprimento de plástico a extrusar em mm.  

Fonte: Azevedo (2013) 
 3.4 Arduino 
 

Segundo Thomsen (2014), o Arduino é uma pequena placa de 
microcontrolador contendo um plugue de conexão USB (Universal Serial Bus), que 
permite a ligação a um computador, além de contar com um conjunto de pinos de 
conexão, que torna possível a ligação de dispositivos eletrônicos externos, como 
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motores, relés, sensores luminosos, diodos a laser, alto-falantes, microfones e 
outros. O projeto da placa é aberto (open source).  

Isso significa que qualquer um tem permissão para construir placas 
compatíveis com o Arduino. Essa competição resultou em placas de baixo custo e 
em todo tipo de variantes a partir das placas “padrões”. As placas básicas são 
complementadas por placas acessórias denominadas shields, que podem ser 
encaixadas em cima da placa de Arduino. 
 
 3.5 Desenho Técnico 
 

O desenho técnico do Frame foi realizado no software Cura (2019), logo 
convertido em G-Code, necessário para transmitir os códigos para a impressora 3D. 

 
Figura 5 - Estrutura Superior do Drone (tampa) confeccionado na Impressora 3D  

 
Fonte: Os Autores 

 
Figura 6 - Estrutura Inferior do Drone (corpo) confeccionado na Impressora 3D  

 
Fonte: Os Autores 
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3.6 Informações 
 
  
 
 
 
Tabela 2 – Especificações dos materiais 

Materiais Peso Dimensões Voltagem Alcance de voo Duração

Drone X5C 900 g 31,5 x 7.5 x 31,5cm - 50 metros 6-7min

Hélices 1,7899 g 5,314961 pol - - -

Bateria 16,6091 g 43 x 24 x 8mm 3,7V 500mAh - 6-7min

Motor ≈3,5 g 7 x 20mm, 3mm; 7ø; 3,7V - -

Câmera 9,3899 g - - - -

Filamento Polímero ABS 1 kg 1,75mm - - -

Estrutura Sup. do Frame 26 g 230 x 230 x 28mm - - -

Estrutura Inf. do Frame 33 g 248,5 x 248,5 x 34mm - - -  
 
4. CONCLUSÃO 

 O presente artigo, que abordou assuntos discorridos como os materiais, teve 
como objetivo, a compreensão aprofundada para melhor entendimento em 
perspectivas diferentes as quais contribuíram no presente momento para a evolução 
do Protótipo, como também, os estudos de softwares específicos os quais foram 
necessários para desenhos técnicos e na impressão 3D, forneceram um amplo 
desenvolvimento acadêmico para outras atividades possíveis no ramo. 
 Abordando estes temas no presente texto científico, espera-se um desfecho 
auspicioso quanto ao projeto e na obtenção de conhecimento, os quais, agregam 
aos acadêmicos novas concepções sobre a Engenharia. 
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RESUMO 

 
 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar a construção de um adaptador de 
cadeira de rodas para que os portadores de necessidades especiais consigam se 
locomover com maior facilidade dentro da instituição. Inicialmente esta pesquisa é 
de caráter exploratório, realizada através de pesquisa bibliográfica. A pesquisa 
bibliográfica é elaborada através de material jápublicado e tem por finalidade 
explicar ou discutir um tema ou problema com base em referências teóricas já 
publicadas em livros (GIL, 2004).  Possui também caráter descritivo que, segundo 
Gil (2004) “tem como objetivo a descrição das características de uma determinada 
população”. Em relação aos procedimentos técnicos a pesquisa é classificada como 
um estudo de caso. Conforme Gil (2004), o estudo de caso “consiste em um estudo 
profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita seu 
amplo e detalhado conhecimento”. Quanto à sua abordagem trata-se de uma 
pesquisa qualitativa e quantitativa.As etapas foram seguidas de maneira satisfatória 
pois até o momento a parte estrutural encontra-se finalizada e o protótipo encontra-
se na fase de testes. 
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ABSTRACT 
 
This paper aims to show the construction of a wheelchair adapter so that people with 
special needs can get around more easily within the institution. Initially this research 
is exploratory, conducted through bibliographic research. The bibliographic research 
is elaborated through material already published and its purpose is to explain or 
discuss a theme or problem based on theoretical references already published in 
books (GIL, 2004). It also has a descriptive character that, according to Gil (2004) 
"aims to describe the characteristics of a given population". Regarding the technical 
procedures the research is classified as a case study. According to Gil (2004), the 
case study “consists of a deep and exhaustive study of one or a few objects, in such 
a way as to allow their broad and detailed knowledge”. As for its approach it is a 
qualitative and quantitative research. The steps were satisfactorily followed because 
so far the structural part is finished and the prototype is in the testing phase. 
 
Keywords: Norms and Laws; Project; Construction and testing. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A deficiência física começou a surgir junto com o surgimento da espécie 
humana, então a muitos e muitos anos já existe a necessidade de transportar uma 
pessoa com dificuldade de mobilidade. 

No Brasil segundo Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) revelam que 6,2 % da população brasileira temos algum tipo de deficiência. 
A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) considerou quatro tipos de deficiências: 
auditiva, visual, física e intelectual. O levantamento foi divulgado pelo IBGE e feito 
em parceria com o Ministério da Saúde. O estudo mostra também que 1,3 % da 
população tem algum tipo de deficiência física e quase a metade desse total (46,8 
%) tem grau intenso ou muito intenso de limitações. Somente 18,4 % desse grupo 
freqüentam serviço de reabilitação. 

Segundo a norma NBR 9050 as rampas de acesso para cadeirante devem 
ter inclinação máxima de 8,33 %, as instalações prediais de onde devido o prédio 
da FATEB foram construídas ser construído antes da norma entrar em vigor, sendo 
assim a instituição não está totalmente nas normas vigentes. Em 2018 verificaram 
que a inclinação das rampas de acesso são superiores aos indicados, em torno de 
11,76 %, propondo então o presente trabalho que tem como objetivo o projeto e 
construção de um protótipo de um adaptador elétrico para cadeira de rodas 
montado fabricado em estrutura de aço carbono, unidas com solda e algumas 
peças de bicicleta e motor elétrico, diante desse contexto, coloca-se -se a seguinte 
questão de pesquisa: Como auxiliar os portadores de necessidades especiais 
(cadeirantes) dentro da IES? 

Este adaptador pretende viabilizar aos estudantes ou visitantes cadeirantes 
da FATEB, acessam as salas de aula no piso superior e ao piso inferior, onde se 
encontram os laboratórios, sala dos professores, área administrativa, praça de 
alimentação e recreação. 

  



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

2DESENVOLVIMENTO 

A Lei da Acessibilidade (Lei nº 10.098/2000) define uma série de adaptações 
básicas para garantir o acesso de portadores de deficiência aos mais variados 
espaços. 

Segundo o Art. 5º o projeto e o traçado dos elementos de urbanização 
públicos e privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as 
passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículos, as 
escadas e rampas, deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas normas 
técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.  

De forma geral, a legislação estabelece a eliminação de barreiras à 
circulação de pessoas com deficiência. O termo se aplica a qualquer obstáculo ao 
acesso, liberdade de movimento ou circulação da pessoa com deficiência. 

Ainda de acordo com a lei, a pessoa com deficiência é aquela que tem 
capacidade limitada de forma permanente ou temporária.  

 Porem pode-se observar que esta norma passou a ser obrigatória com 
surgimento da lei em a Lei da acessibilidade no dia 19 de dezembro de 2000 (Lei nº 
10.098/2000) 

 O acionamento do adaptador será através de um motor elétrico onde para 
Santos o motor elétrico é uma máquina destinada a converter energia elétrica em 
energia mecânica. É o mais utilizado de todos os motores elétricos, pois combina a 
facilidade de transporte, economia, baixo custo, limpeza e simplicidade de 
comando. São máquinas de fácil construção e fácil adaptação com qualquer tipo de 
carga.  

Para Halliday (2005), nos motores, de um modo geral, a parte móvel é 
constituída de um enrolamento preso a uma forma cilíndrica que inclui o eixo, sendo 
este conjunto denominado rotor. A parte fixa em muito dos casos é constituído por 
outro enrolamento, preso a carcaça do motor, sendo este conjunto denominado 
estator. São os terminais deste enrolamento que ligamos a tomada quando 
desejamos colocar o motor em funcionamento. 

O motor utilizado será de Corrente continua (CC), onde para Hand (2015) o 
motor de CC possui um excelente controle de velocidade com boas características 
de torque e potência. Devido ao design de sua armadura e seu funcionamento, ele 
possui um torque muito bom desde zero RPM até a velocidade nominal. 

Segundo Silveira (2005), o motor (CC) nada mais é do que um motor 
alimentado por corrente continua (CC), sendo essa alimentação proveniente de uma 
bateria ou qualquer outra alimentação. O motor (CC) pode ser controlado apenas 
variando a sua tensão, diferentemente de um motor elétrico de corrente alternada 
(CA) cuja velocidade é variada pela freqüência. 

Um motor CC é composto por um eixo acoplado ao rotor que é a parte 
girante do motor, o estator é composto por um ímã e o comutador tem a função de 
transferir a energia da fonte de alimentação ao rotor conforme mostra (Figura 1). 
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Figura 1 – Motor CC e suas partes. 

 

Fonte: Silveira (2005). 

Figura 2 – Especificações Técnicas motor elétrico. 

 

Fonte: Silveira (2005) 

 

Figura 3 – Estator, Imã 

 

Fonte: Silveira (2005). 

  

 

A alimentação do motor será realizada por uma bateria lítios onde para 
Chagas, Baterias são dispositivos que transformam energia química em energia 
elétrica por meio de reações eletroquímicas. As vantagens desta tecnologia são: a 
maior densidade de energia (Wh/g) e o baixo peso. Esta combinação é excelente 
para utilização em dispositivos portáteis. 
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Para a execução da estrutura do adaptador será utilizado material de aço 
carbono com formato quadrado diâmetro 2” Polegadas e espessura 2 mm. Segundo 
Nunes e Kreischer (2010) o aço carbono são ligas ferro-carbono com teor de 
carbono inferior a 2 % e alguns elementos residuais em teores muito reduzidos 
como silício, fósforo, enxofre, dentre outros. 

 Para Cocian (2017) os aços carbono são definidos como ligas de ferro com 
conteúdo de no máximo 2 % de carbono e nenhuma outra quantidade apreciável de 
outro elemento de liga. Segundo Nunes e Kreischer (2010) os aços carbonos de 
uso mais generalizado são os com teor de carbono inferior a 1 %, sendo o material 
de construção industrial de maior importância na sociedade moderna, seja pelas 
características mecânicas, seja pela facilidade de construção especialmente quanto 
à soldabilidade e ainda pelo custo relativamente baixo. 

Para a união das peças para a formação da estrutura do projeto do adaptado 
será utilizado o processo de soldagem com eletrodo revestido, Brandi e Mello 2015 
pode não ser necessariamente o mais eficiente, porém é um dos mais baratos e 
simples, sendo empregado em grande variedade de aplicação. Segundo Nunes e 
Kreischer (2010) a soldagem é um dos métodos de fabricação mais empregados 
nos dias de hoje. Na soldagem duas peças são unidas dando continuidade metálica 
como se fosse uma única. Segundo Marques, Modenesi e Bracarense (2014) a 
soldagem é considerada como um processo de união, porem na atualidade, muitos 
processos de soldagem ou variações destes são usados para depósitos e material 
sobre uma superfície, visando a recuperação de peças desgastadas ou para a 
formação de um revestimento com características especiais.  

Para Wainer, Brandi e Mello (2015) denomina-se soldagem ao processo de 
união entre duas partes metálicas, usando uma fonte de calor, com ou sem 
aplicação de pressão, ou seja, a solda é o resultado deste processo. 

Para Wainer, Brandi e Mello (2015) a soldagem com eletrodo revestido é 
definida como um processo de soldagem com arco, onde a união é produzida pelo 
calor do arco criado entre um eletrodo revestido e a peça a soldar. 

Segundo Marques, Modenesi e Bracarense (2014) a soldagem a arco com 
eletrodos revestidos é um processo que produz a coalescência entre metais pelo 
aquecimento destes com um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo revestido 
e a peça que está sendo soldada. Segundo Nunes e Kreischer (2010) a soldagem 
com eletrodo revestido consiste em um arco elétrico que é formado com o contato 
do eletrodo (revestido) na peça a ser soldada. O eletrodo é consumido à medida 
que vai se formando o cordão de solda, cuja proteção contra contaminações do ar 
atmosférico é feita por atmosfera gasosa e escória, proveniente da fusão do seu 
revestimento. 

 

 

 

 

 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

3 PROJETO DO PROTÓTIPO 

Figura 4 – Modelo Adaptador de cadeira rodas (vista lateral) com dimensões. 

 

Fonte: O Autor (2018). 

Figura 5 – Modelo Adaptador de cadeira roda vista frontal. 
 

 

Fonte: O Autor (2018). 

Figura 6 – Modelo Adaptador de cadeira vista superior. 
 

 

Fonte: O Autor (2018). 
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Figura 7 – Modelo Adaptador de cadeira vista inferior. 
 

 

Fonte: O Autor (2018). 

Figura 8 – Modelo Adaptador de cadeira rodas. 
 

 

Fonte: O Autor (2018). 

3.1 Restrições Técnicas e Funcionais 

Foi identificado em caso de hipótese que pode haver as restrições de 
configuração abaixo: 

Potência do motor elétrico; Roda dianteira; Altura do guidão; Altura do garfo; Tempo 
de duração da bateria; Trava na cadeira; Limitação de carga; Questão ergonômica. 

 
4 ORÇAMENTO 
 

Para a execução do projeto foi levantado os custos dos 
mecanismos e matérias para a execução do adaptador chegando a um 
valor de aproximadamente R$ 3.222,70. 

 

 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

 

Tabela 1 – QUADRO - Custo fabricação Adaptador cadeira deRodas 

  COMPONENTES VALOR 

Quadro Bicicleta R$ 20,00 

Freios R$ 122,70 

Cabos / Conduites R$ 15,00 

Pintura R$ 30,00 

Chapas/Tubos R$ 120,00 

Parafusos R$ 25,00 

Eletrodos R$ 40,00 

Motor Elétrico/Bateria R$ 2.850,00 

Total R$ 3.222,70 

Fonte: O Autor (2019). 

 

  5 CÁLCULOS 

Aqui serão adicionados os cálculos de Força do Motor, Cateto Oposto, Hipotenusa, Inclinação, 
Ângulo. 

 
Dados da rampa FATEB: 

 

 
1 7 ² ² 2 ²

2 8 9 ² 4

² 2 8 9 4

2 8 9 1 6 , 8 8

C A

C A

C A

C A M e tr o s

 

 

 

 
 

 
Por relações trigonométricas do triangulo temos a inclinação da rampa: 
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Calculo de torque para utilização do motor em reta 
Diâmetro da roda = 16” 

1 6 * 2 , 5 4

4 0 , 6 4

4 0 , 6 4
, 4 0 6 4

1 0 0

d

d c m

d m e tro s
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 Calculo de torque para utilização do motor na rampa 
 

 

c o s

1 6 , 8 8
c o s

1 7

c o s 0 , 9 9 3

C A

h




  
 

A força pode ser calculada com a fórmula trabalho = F × D × Cos(θ), onde F = força (em Newton), D 
= deslocamento (em metros) e θ = ângulo entre o vetor da força e a direção do movimento. 

Trabalho = 15 N/m 

* * c o s

1 5 * 2 * 0 , 9 9 3

7 , 6 9

T F D

F

F N






 

* * c o s

7 , 6 9 1 0 0 * * 0 , 9 9 3

7 , 6 9

1 0 0 * 0 , 9 9 3

0 , 0 8
²

F m a

a

a

m
a

s









 
 

0 , 0 8 1

  x                6 0

x =  4 ,6 5
m in ²

s e g

m

  

 

 
Dados de Entrada:  
Massa (m): 100 Kg 

Diâmetro do Cubo (D): 100 mm 
Perímetro da Roda (Per): = 40 cm 

Velocidade Desejada(V): 5 m/s 
 
 

6 Leis para adequação de ambientes. 
 

6.1 1 Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

Nos anos 2000, o presidente da república sancionou a lei 10.098 que garante os 
direitos básicos de acessibilidades as pessoas cadeirantes. 
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CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços 
públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de 
transporte e de comunicação. 

Art. 2º Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições:  
 I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa 
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

     II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a 
liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas, classificadas 
em:  
 

 
(A) 

Barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos 
espaços de uso público; 

 
(B) 

Barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios 
públicos e privados; 

 
(C) 

Barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios de 
transportes; 

 
(D) 

Barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou 
impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio 
dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa; 

 
     III - pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a que 
temporária ou permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se com 
o meio e de utilizá-lo;  
 
     IV - elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, 
tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamentos para esgotos, 
distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de 
água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico;  
 
     V - mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços 
públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da 
edificação, de forma que sua modificação ou traslado não provoque alterações 
substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e 
similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques 
e quaisquer outros de natureza análoga; 

     VI - ajuda técnica: qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou 
possibilite o acesso e o uso de meio físico. 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

 

CAPÍTULO VDA ACESSIBILIDADE NOS EDIFÍCIOS DE USO PRIVADO 

 Art. 13. Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação de 
elevadores deverá ser construída atendendo aos seguintes requisitos mínimos de 
acessibilidade:  
     I - percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as 
dependências de uso comum; 

     II - percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos 
serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos;     

 III - cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessível para pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 14. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento além do 
pavimento de acesso, à exceção das habitações uni familiares, e que não estejam 
obrigados à instalação de elevador, deverão dispor de especificações técnicas e de 
projeto que facilitem a instalação de um elevador adaptado, devendo os demais 
elementos de uso comum de estes edifícios atender aos requisitos de 
acessibilidade.  

Art. 15. Caberá ao órgão federal responsável pela coordenação da política 
habitacional regulamentar a reserva de um percentual mínimo do total das 
habitações, conforme a característica da população local, para o atendimento da 
demanda de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

 

6.2 Norma NRB 9050: 2015 

 As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites 

estabelecidos na Tabela 6.Para inclinação entre 6,25 % e 8,33 %, é recomendado 

criar áreas de descanso (6.5.) nos pata- mares, a cada 50 m de percurso. Excetuam-

se deste requisito as rampas citadas em 10.4 (plateia e palcos), 10.12 (piscinas) e 

10.14(praias). 

 

Tabela 6 – Dimensionamento de rampas 
 
 

Desníveis máximos de 

cada segmento de 

rampa h 

m 

Inclinação admissível 

em cada segmento de 

rampa i 

% 

Número 

máximo de 

segmentos de 

rampa 

1,50 5,00 (1:20) Sem limite 

1,00 5,00 (1:20) <i ≤ 6,25 (1:16) Sem limite 

0,80 6,25 (1:16) <i ≤ 8,33 (1:12) 15 

 

 Em reformas, quando esgotadas as possibilidades de soluções que atendam 

integralmente à Tabela 6, podem ser utilizadas inclinações superiores a 8,33 % (1:12) 

até 12,5 % (1:8), conforme Tabela7. 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

 
Tabela 7 – Dimensionamento de rampas para situações excepcionais 

 

Desníveis máximos de cada 

segmento de rampa h 

m 

Inclinação admissível em 

cada segmento de rampa i 

% 

Número máximo 

de segmentos 

de rampa 

0,20 8,33 (1:12) <i ≤ 10,00 (1:10) 4 

0,075 10,00 (1:10) <i ≤ 12,5 (1:8) 1 
 

Para rampas em curva, a inclinação máxima admissível é de 8,33 % (1:12) e o raio 

mínimo de 3,00 m, medido no perímetro interno à curva, conforme Figura 8. 
 

 

Figura 8Dimensões em metros 

 

 

 

 

 

 A inclinação transversal não pode exceder 2% em rampas interna se 3% em 
rampas externas. 
 A largura das rampas (L) deve ser estabelecidade acordo como fluxo de 
pessoas. A largura livre mínima recomendável para as rampas em rotas acessíveis é 
de 1,50 m, sendo o mínimo admis- sível de 1,20m. 
 
 
7 SEQUÊNCIA DAS ATIVIDADES 
 
1º passo: Corte do quadro da bicicleta para ser utilizada a parte frontal como parte do suporte para a 

bateria. (Medição, esquadrejamento, corte); 
2º passo: Reciclagem do guidom da bicicleta que vai ser reutilizado. (Desmontagem, Polimento e 

limpeza); 
3º passo: Confecção da peça que fará parte do acoplamento da cadeira. (Solda e polimento); 

4º passo: Confecção da peça móvel que fará parte do acoplamento da cadeira. (Perfuração da peça 
e montagem). 

 

c 

L  

Pata
mar 

Pata
mar 

1,20 
mín. 
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Fonte: O Autor (2019) 

 
 

Figura abaixo com demarcação em amarelo das partes já em confecção que farão parte do 
acoplamento á cadeira.  

 

 
Fonte: O Autor (2018) 

 

8EQUIPAMENTOS/DEFINIÇÃO E METODOS UTILIZADOS 

Segue a definição dos equipamentos e métodos utilizados na fabricação e 
desenvolvimento do protótipo. 
 

8.1 MÁQUINA DE SOLDA/SOLDAGEM 

A solda pode ser definida como uma união de peças metálicas, cujas superfícies se 
tornaram plásticas ou liquefeitas, por ação de calor ou de pressão, ou mesmo de 
ambos. Poderá ou não ser empregado metal de adição para se executar 
efetivamente a união. Na soldagem, os materiais das peças devem ser, se possível, 
iguais ou, no mínimo, semelhantes em termos de composição, pois os materiais se 
fundem na região da solda. Esse processo é muito utilizado pelo seu custo benefício 
e fácil manuseio. 

8.2 PAQUÍMETRO/MEDIÇÃO DE PEÇAS 

O paquímetro é o instrumento de medição mais conhecido para a realização de 
medições rápidas e relativamente exatas. Podendo ser feitas medições de 
dimensões internas, externas e de profundidade. 
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8.3 ESMERILHADEIRA/POLIMENTO 

Indicada tanto para a realização de serviços pesados ou leves, também chamada de 
rebarbadeira, esmeriladora ou retificadora é uma ferramenta portátil utilizada para 
lixar e proporcionar acabamentos em peças de aço, como estruturas metálicas e 
peças automotivas, podendo também ser usada no desbaste ou polimento em 
concreto aparente. Em metais, ela é empregada para cortar, desbastar e fazer a 
rebarba das peças. 
Os discos empregados na esmerilhadeira definem o tipo de trabalho a ser feito e, 
quanto mais abrasivos, melhor será o resultado em materiais de alta resistência à 
tração. A qualidade da tela de vidro do disco também deve ser considerada, pois 
evita que se rompa durante o uso. 

 

8.4 SERRA CIRCULAR/CORTE 

Há no mínimo quatro tipos de serras circulares: a manual, a de bancada, a 
esquadrejadeira e a esquadria. A serra circular manual é portátil; a de bancada é 
fixada em uma mesa; a serra circular esquadrejadeira, que também fica fixa em uma 
mesa, tem mais variação de ângulo de corte; e, por fim, a serra circular 
esquadria pode ser usado para cortes longitudinais e transversais. 

8.5 FURADEIRA DE BANCADA 

A furadeira de bancada é mais robusta, comparada ao modelo doméstico que 
costuma ser mais leve e compacto. Como o nome sugere, o produto tem em sua 
estrutura uma bancada para que materiais mais resistentes, como madeiras e metais 
mais espessos, sejam perfurados. 
Geralmente, os modelos possuem grampos na bancada (também chamada de 
“plataforma”), para ajudar a fixar as peças e garantir trabalhos ainda mais precisos. 
Outra versão da ferramenta é a furadeira de bancada e fresadora, indicada para 
realizar fresagem. Esse equipamento possui arestas cortantes, que giram de forma 
rotacional para retirar o excesso de metal de uma peça. 

8.6 EPC e EPI 

 Os equipamentos de proteção coletiva - EPC são eles dispositivos 
disponibilizados pela instituição e utilizados no ambiente de desenvolvimento do 
protótipo com o objetivo de proteger os alunos e colaboradores dos riscos inerentes 
a esses processos, tais como o enclausura mento acústico de fontes de ruído, a 
ventilação dos locais de trabalho, a proteção de partes móveis de máquinas e 
equipamentos, a sinalização de segurança, dentre outros.Como o EPC não atende a 
todas as finalidades, sendo assim este tem maior preferência pela utilização do EPI, 
que colabora no processo minimizando os efeitos negativos do ambiente que pode 
apresentar diversos riscos aos acadêmicos.Os Equipamentos de Proteção Individual 
além de essenciais à proteção do ser humano visaà manutenção de sua saúde e 
integridade física. 
 A utilização da capa de proteção durante o manuseio das ferramentas é de 
extrema importância, pois protege de fagulhas ou fragmentos resultantes de 
quebras. Igualmente necessário o uso de protetor auricular, máscara, luvas e óculos 
de segurança. 

http://www.taqi.com.br/search/resultsSearch.jsp?q=serra+circular
http://www.taqi.com.br/taqi/ferramentas-eletricas/serras/serra-de-bancada/cat130137/
http://www.taqi.com.br/taqi/ferramentas-eletricas/serras/serra-esquadria/cat130138/
http://www.taqi.com.br/taqi/ferramentas-eletricas/serras/serra-esquadria/cat130138/
https://www.leroymerlin.com.br/furadeiras-de-bancada
https://www.leroymerlin.com.br/furadeira-e-parafusadeira/produto/Furadeira_de_Bancada
https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/epi/protetores-auditivos/
https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/epi/mascaras-de-protecao/
https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/epi/luvas-de-protecao/
https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/epi/oculos-de-protecao/
https://www.epi-tuiuti.com.br/produtos/epi/oculos-de-protecao/
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9. CONCLUSÃO 

 O presente trabalho foi realizado tendo como principal objetivo facilitar o 
deslocamento dos portadores de necessidades especiais (cadeirantes) dentro da 
IES,para isso esta sendo desenvolvido um adaptador elétrico adaptável a cadeira de 
rodas, para auxilia-los no deslocamento dentro da IES que fosse totalmente 
inovador, com baixo custo, simples, de fácil adaptação na cadeira de rodas, leve e 
de fácil manuseio, atendendo às necessidades dos usuários. Os dados empíricos 
confirmam a necessidade de novas alternativas que levem em consideração: a 
locomoção de longa distância dos cadeirantes, o custo elevado dos adaptadores 
eletrônicos de locomoção de cadeiras de rodas e a difícil acoplagem do adaptador 
na cadeira de rodas. Para isso foram analisados locais onde o cadeirante poderia 
utilizar a cadeira de rodas com o adaptador elétrico, entre eles a acessibilidade 
dentro da IES FATEB. 
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RESUMO 
 
Redutores planetários são equipamentos utilizados para realizar grandes reduções 
de transmissão. Geralmente tem um custo mais elevado do que um redutor 
convencional devido à complexidade de seus componentes internos, e é, na maioria 
das vezes utilizado junto a equipamentos com uma criticidade alta dentro das 
empresas. Devido ao elevado custo e importância deste equipamento, surge a 
necessidade de acompanhar sua saúde e evitar qualquer tipo de parada inesperada 
nesse redutor. A melhor maneira de se fazer isso é aplicando técnicas de 
manutenção preditiva. A principal técnica de manutenção preditiva utilizada 
atualmente é a análise de vibrações. Porém, quando o equipamento emite baixas 
frequências, como no caso de um redutor planetário, isso dificulta o diagnóstico. 
Assim, a análise de óleo é um grande auxilio para a análise de vibração, pois 
independente da frequência que é emitida ela consegue identificar se o equipamento 
está sofrendo desgastes ou não. Nesse trabalho é estudado o uso conjunto de 
ambas as técnicas empregadas na manutenção preditiva de um redutor planetário 
usado na transmissão de um filtro lavador em uma indústria de celulose que 
apresentou desgaste prematuro. 
Palavras-chave: Redutores planetários; Análises de vibração; Análise de óleo. 
 
 

ABSTRACT 
 
Planetary gear units are used to make large gear reductions. Generally it has a 
higher Planetary gear a conventional reducer because of the complexity of its internal 
components, an is most often used together with equipment whit a high criticality 
within the companies. Due to the high cos and importance of this equipment, there is 
a need to monitor your health and avoid any unexpected stop in this gearbox. The 
best way to do technique currently used is vibration analysis. However, when the 
equipment emits low frequencies, as in the case of a planetary gear unit, this makes 
diagnosis difficult. Thus, the analysis of oil is a great help for the analysis of vibration, 
because regardless of the frequency that is emitted it can identify if the equipment is 
generating wear or not. In this work we study the joint use of both techniques used in 
the predictive maintenance of a planetary reducer used in the transmission of a 
washer filter in a cellulose industry that presented premature wear. 
Key-words: Planetary gear; Vibration analysis; Oil analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os redutores planetários, foco desse estudo, podem ser compostos por uma 
ou mais engrenagens chamadas de planetas que giram em torno de uma 
engrenagem central que é denominada de sol. As engrenagens planetas são 
montadas sobre um porta planetas que podem girar em torno a engrenagem sol. 
Este tipo de redutor pode também conter uma engrenagem com dentes internos a 
sua carcaça que é chamada de engrenagem externa que engrena com as 
engrenagens planetas (ANDRADE SÓ, 2009). 

O redutor Planetário que está sendo estudado é parte do sistema motriz de 
um lavador do processo de depuração e lavagem da celulose de uma empresa do 
setor. A depuração da celulose consiste na separação dos materiais estranhos as 
fibras, como os nós de madeira e pequenos palitos. O material que é aceito é 
transferido para os filtros lavadores que tem a finalidade de lavar a massa, 
separando todos os solúveis das fibras de celulose (MENDES, 2013). 

A depuração e a lavagem são um dos principais processos na fabricação da 
celulose. O redutor planetário é um componente importante para esse processo, pois 
ele, juntamente com um redutor helicoidal, transmite o movimento do motor para o 
lavador. Qualquer parada inesperada nesse processo afeta diretamente na produção 
da fábrica gerando um impacto financeiro muito significativo, por isso, há a 
necessidade de utilizar técnicas de manutenção que previnam ou detectem 
antecipadamente uma possível falha nesses equipamentos. 

 
2. METODOLOGIA 

Para o monitoramento do equipamento em estudo foi criado um plano de 
manutenção preditiva, com base nas instruções do manual do fabricante para o 
acompanhamento dos níveis de desgastes do redutor e da qualidade de seu 
lubrificante. As técnicas e periodicidades adotadas são apresentadas no Quadro 01. 
 
Quadro 01 – Técnicas de manutenção e periodicidades 

Técnica Periodicidade 

Análise de Vibrações Mensal 
Morfologia de Partículas Mensal 

Espectrometria Trimestral 
Fonte: Adaptada de (SEW 2007.) 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

Quando uma vibração excessiva é detectada é necessário que se descubra 
de onde ela está se originando, em qual direção ocorre a maior amplitude e se as 
frequências de vibrações possui alguma relação com a rotação dos componentes do 
equipamento para que se possa obter um diagnóstico preciso. Para o presente 
trabalho foi utilizada primeiramente a análise de tendência dos valores globais de 
vibrações. O processo de análise geralmente é realizado por eliminação, elimina-se 
o que não aparece no espectro é o que restar é o possível problema. 

O gráfico 01 demonstra os dados de vibrações que foram coletados durante 
o período de um ano em um ponto do redutor, sendo a linha azul do gráfico o 
Redutor 1, que é o que está sendo estudado, e a linha escura do gráfico é o Redutor 
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2, que é um equipamento que está em boas condições e está servindo de 
comparação para a análise.  
Gráfico 01 - Gráfico de tendências ponto 1 horizontal aceleração 

 
Fonte: O Autor (2019). 

 

Como pode-se perceber pelo gráfico não houve indicio de nenhum problema 
no redutor durante o período que foi monitorado, pois não se teve nenhuma 
tendência linear crescente que pudesse se associar a algum defeito, apenas 
algumas variações nos valores de vibrações devido as condições de rotação e 
processo, mas na maioria das vezes os valores se mantiveram abaixo dos limites 
estabelecidos. Por análise de vibrações não foi possível detectar nenhum problema 
no equipamento.  

No Gráfico 02 são apresentados os valores de concentração de Ferro em 
ppm por análise de espectometria, sendo realizadas análises trimestrais, dando um 
total de quatro análises em um ano. Em análise do gráfico pode-se perceber que até 
a terceira análise os valores estavam aumentando com uma tendência linear 
crescente, após a terceira análise os valores tiveram um aumento exponencial 
crescente, sendo que desde a terceira análise os valores já estavam ultrapassando 
os limites estabelecidos. 

 
Gráfico 02 – Valores de concentração de Ferro em ppm 
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Fonte: O Autor (2019). 

 

Na Figura 01 estão as fotos das duas últimas análises de morfologia de 
partículas realizadas no redutor. Algumas partículas chamaram mais atenção devido 
a suas superfícies rugosas e extremidades com formatos irregulares, semelhantes a 
partículas de arrastamento que são originadas por desgastes em engrenagens. 

 
Figura 01 - Partículas com superfícies rugosas e extremidades irregulares. 

 

 
11º Mês 

 

 
12° Mês 

Fonte: O Autor (2019). 

 

Pelas análises de óleo realizadas é possível afirmar que o equipamento está 
gerando desgaste excessivo, levando em consideração o tipo de elemento que foi 
encontrado em maior teor nas análises de espectrometria e o formato das partículas 
encontradas nas análises de morfologia, o possível desgaste está se originando dos 
dentes das engrenagens do redutor. 

Após todas as análises realizadas e constatada a presença de desgaste 
excessivo no redutor foi acionada a sua garantia por se tratar de um equipamento 
com apenas um ano de uso.  

O fabricante realizou a troca do redutor e a inspeção dos componentes 
internos do redutor que foi retirado. Na inspeção realizada foi possível observar que 
a falha estava bem evidenciada, desgaste acelerado na engrenagem externa do 
redutor planetário secundário, com um desgaste de aproximadamente 4,3mm em 
todos os dentes como demonstra a Figura 02. 

 
Figura 02 -  Desgaste anel externo. 

   
Fonte: O Autor (2017). 
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Segundo o fabricante do redutor o desgaste ocorreu devido a falta de 
tratamento de nitretação nos dentes da engrenagem do anel externo do redutor 
planetário secundário 
 
4. CONCLUSÃO 

Com a realização deste trabalho pode-se concluir que entre as técnicas de 
manutenção preditivas estudadas, a que teve maior assertividade nos resultados 
para esse caso, foi a análise de óleo. Com o monitoramento dos níveis de 
desgastes foi possível programar a troca do redutor evitando a quebra do 
equipamento em si que geraria perda de produção e elevados custos para 
empresa. 

A análise de óleo não substitui a análises de vibrações, pois existem 
vários outros tipos de defeitos que apenas a análises de vibrações detecta e a 
análise de óleo não, o ideal é que se mantenham as duas análises em conjunto 
no monitoramento de equipamentos importantes. 
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RESUMO 
 
As buchas possuem tanto aplicações industriais quanto domesticas, por exemplo 
como em um equipamento doméstico como liquidificador. As buchas metálicas são 
feitas geralmente com ferro puro, bronze, cobre e prata como base de sua matriz. As 
buchas de polímeros avançados são utilizadas os polímeros de alto desempenho 
como por exemplo poliftalamida (PPA). As buchas convencionais veem sendo 
substituídas pelas buchas autolubrificantes devido a não necessidade de uma 
manutenção. O presente trabalho é um estudo sobre buchas auto lubrificantes, as 
quais são nomeadas desta forma devido a capacidade de trabalhar sem lubrificação 
de um meio externo, assim eliminando a manutenção preventiva em equipamentos. 
A lubrificação da bucha é proveniente de uma substancia solida contida em sua 
própria estrutura, sendo a substancia mais comum a base de grafite. Um dos 
maiores desafios é a criação de uma bucha capaz de sustentar o lubrificante em sua 
matriz. Para fins de comparação serão analisadas as   buchas de bronze grafitado e 
as buchas de polímeros avançados. As propriedades mecânicas serão avaliadas 
pelo ensaio de tribologia, microdureza Vickers e análise de desgaste e as 
propriedades térmicas por meio de dilatometria termo mecânica. 
 
 Palavras-chave: autolubrificante; buchas; comparação. 

 
ABSTRACT 

 
The bushings have both industrial and domestic applications, for example as in a 
domestic equipment as a blender. Metal bushings are usually made with pure iron, 
bronze, copper and silver as the basis of their matrix. Advanced polymer bushings 
are used high-performance polymers such as polyphthalamide (PPA). Conventional 
bushings see being replaced by self-lubrificating bushings due to no maintenance 
required. The present study is a study on self-lubricating bushings, which are named 
this way due to the ability to work without lubrication of an external medium, thus 
eliminating preventive maintenance in equipment. The lubrication of the bushing 
comes from a solid substance contained in its own structure, the most common 
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substance being the base of graphite. One of the biggest challenges is the creation 
of a bushing capable of supporting the lubricant in its matrix. For comparison 
purposes, the graphical bronze bushings and advanced polymer bushings will be 
analyzed. The mechanical properties will be evaluated by the tribology test, Vickers 
microhardness and wear analysis and thermal properties by means of 
thermomechanical dilatometry. 
 
Key-words: bushings; comparison; self-lubrificating. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

As buchas auto lubrificantes tem como objetivo realizar o trabalho das 
buchas comuns, mas com o diferencial de trabalharem com pouca ou sem nenhuma 
lubrificação, ocasionando assim a não necessidade de uma manutenção preventiva 
em relação a lubrificação (CIAMET, 2019). 

Para a fabricação das buchas de ligas metálicas, os materiais mais utilizados 
como base estrutural são o ferro puro, bronze, cobre e prata e para dar a sua 
propriedade lubrificante podem ser utilizados o grafite, o dissulfeto de molibdênio 
(MoS2), politetrafluoretileno (PTFE) e disseleneto de molibdênio (MoSe2). As buchas 
de ligas metálicas, são fabricadas a décadas e são comumente aplicadas tanto nos 
equipamentos do dia a dia como no meio industrial. No entanto, a princípio elas 
apresentavam baixa resistência ao desgaste, por conta desse fator requerem maior 
aplicação dos lubrificantes sólidos variando de 15% a 40% em sua estrutura para 
que assim se consiga utiliza-las de maneira aceitável. Contudo a aplicação de alta 
quantidade de lubrificantes ocasiona interferência no grau de continuidade da 
matriz, consequentemente reduzindo sua resistência mecânica. Para evitar esse 
tipo de problema a metalurgia do pó é aplicada para facilitar a adição de 
lubrificantes sólidos durante sua mistura ou após a sua confecção (DEMÉTRIO, 
2012). 

As buchas de polímero são normalmente confundidas com as buchas 
metálicas com camada de PTFE. Apesar de ambas terem efeito auto lubrificante, se 
distinguem no fato de uma bucha ser de polímeros avançados e outra ser metálica 
contendo uma camada de PTFE (ÔMICROM, 2015).  

Para que ocorra o efeito auto lubrificante nas buchas poliméricas, as 
partículas lubrificantes sólidas ficam colocados dentro de várias camadas ao longo 
da matriz de todo o material, com o movimento do eixo e da bucha essas partículas 
são transferidas para o eixo criando uma camada lubrificante, para assim diminuir o 
coeficiente de atrito e o desgaste (IGUS, 2016).   

As buchas de polímeros apresentam uma forma de trabalho semelhante as 
buchas de bronze, o que as diferencia é a forma de como é realizado a aplicação do 
lubrificante sólido em sua matriz. Em vista disso, o intuito desse trabalho é realizar 
testes comparativos de desempenho, para definir qual apresentará um melhor 
resultado, abordando as características de dureza por meio da microdureza Vickers, 
um ensaio de tribômetro e um ensaio de desgaste por meio de uma adaptação com 
o auxílio de uma bancada rotativa e uma carga constante aplicada ao material. As 
propriedades térmicas serão avaliadas por um ensaio de dilatometria 
termomecânica (TMA).  
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2. METODOLOGIA 

Buscando realizar uma pesquisa qualitativa e quantitativa serão realizados 
testes práticos sendo eles, a análise de dureza através da microdureza Vickers, 
para avaliar as propriedades de desgaste serão realizados dois testes, sendo o 
ensaio de tribologia e outro através de uma adaptação de um motor e um eixo, e o 
teste que consiste em avaliar as propriedades térmicas das buchas através do 
ensaio de dilatometria termo mecânica.   

Para a realização do teste de tribologia, será confeccionado dois corpos de 
prova do mesmo material das buchas, a outra análise de desgaste consiste em 
colocar uma das buchas no eixo e aplicar uma carga para amplificar a área de 
contato para que se possa avaliar tanto o desgaste provocado no eixo quanto ao 
desgaste na própria bucha. A análise será apenas visual, adaptando um 
equipamento rotativo, para avaliar a deterioração provocada tanto na bucha quanto 
eixo. 

Para método Vickers, no qual o ensaio utiliza um edentador em forma de 
pirâmide, assim aplicando uma pressão no corpo de prova com a finalidade de 
avaliar a dureza superficial do material. 

Serão coletados dados através do ensaio de dilatometria, as buchas serão 
aquecidas a baixo do ponto de fusão, com a finalidade de verificar qual a taxa de 
expansão térmica em relação a temperatura. Será construído um gráfico de 
expansão em função da temperatura.  

 
3. DESENVOLVIMENTO 

Os testes selecionados são os que mais se encaixam nas propriedades que 
uma bucha auto lubrificante, sendo o principal o de desgaste onde se é avaliado a 
capacidade de auto lubrificante. Os parâmetros para a realização dos demais 
ensaios serão discutidos futuramente, espera-se que os resultados obtidos sejam 
capazes de esclarecer cientificamente qual das buchas é mais viável 
economicamente em função do desempenho apresentado. 

 
4. CONCLUSÃO 

Para a continuação do trabalho será realizada a aquisição das buchas para o 
analise de desgaste, para os demais ensaios serão confeccionados corpos de prova 
dos mesmos materiais das buchas, serão aplicados os mesmos parâmetros para 
realizar a coleta de dados em ambas das buchas e nos corpos de prova. 
Considerando os testes que serão executados, esse trabalho como objetivo 
principal avaliar de forma imparcial qual das buchas apresentam melhor 
desempenho, não apenas mecanicamente como também economicamente. 
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RESUMO 
 
O objetivo do presente trabalho é apresentar o desenvolvimento de um sistema 
composto por uma bomba centrifuga comercial onde a mesma sofre adaptações 
para operar como turbina hidráulica, acionando geradores elétricos assíncronos. É 
conhecido que para que uma bomba funcione como turbina é necessário que a 
mesma tenha o fluxo de água invertido acarretando uma inversão nos triângulos de 
velocidade da mesma. De modo, que a saída da bomba (sistema de recalque) se 
torna a entrada da BFT (Bomba Funcionando como Turbina) e a entrada da bomba 
(tudo de sucção) se torna a saída da BFT. A bomba utilizada no desenvolvimento 
desde projeto é a EHF 32-16, onde após passar pelas adaptações necessárias e por 
ensaios laboratoriais demostrou um ótimo resultado de rendimento       atingindo 
um nível de 70%, onde o mesmo é superior ao rendimento de uma bomba operando 
como bomba centrifuga comum. Assim sendo, é proposto o estudo de caso de uso 
de um sistema BFT-GI (Bomba Funcionando como Turbina e Gerador de Indução) 
em condomínios de grandes proporções, visando utilizar dessa fonte alternativa de 
geração de energia limpa, pois conta com todos os pré-requisitos necessários, tanto 
a disponibilidade manométrica quanto aproveitamento hidro energético. 
Ocasionando na redução dos recursos energéticos providos das concessionárias de 
energia, apresentando a longo prazo uma relação de custo benefício.  
Palavras-chave: Bomba Funcionando como Turbina, BFT, geração de energia, 
energia, sustentabilidade. 
 

ABSTRACT 
 
The aim of this paper is to present the development of a system consisting of a 
commercial centrifugal pump where it is adapted to operate as a hydraulic turbine, 
triggering asynchronous electric generators. It is known that for a pump to function as 
a turbine it is necessary that it has the inverted water flow causing an inversion in the 
velocity triangles of it. So that the output of the pump (repression system) becomes 
the input of the PAT (pump functioning as turbine) and the inlet of the pump (all 
suction) becomes the output of the PAT. The pump used in the development since 
project is EHF 32-16, where after passing through the necessary adaptations and 
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laboratory tests showed a great result of yield       reaching a level of 70%, where 
the same is superior to the performance of a pump operating as a centrifugal pump 
common. Therefore, the case study of the use of a PAT-IG system (running pump as 
turbine and induction generator) is proposed in large-scale condominiums, using this 
source of clean energy generation, because it has all the prerequisites Both 
manometric availability and hydro-energetic utilization. Resulting in the reduction of 
energy resources provided by utilities, providing long-term cost-benefit ratio.  
Key-words: Pump as Turbine, PAT, generation of energy, energy, sustainability. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A energia elétrica foi inserida no Brasil em 1879 por meio da invenção dos 
dínamos e da lâmpada elétrica. Durante todo o século XX, a principal fonte de 
energia foram a partir dos combustíveis fósseis como petróleo e carvão mineral, 
onde deu suporte ao crescimento e às transformações da economia mundial. 
Contudo no século atual, o panorama foi alterado ao ser colocado à prova a 
realidade de se ter a necessidade do desenvolvimento sustentável, de modo em 
que se tenha uma redução no impacto ambiental e ao mesmo tempo seja capaz de 
suportar o crescimento econômico (ATLAS, 2008). 

Em vista disso, além das fontes de energia não-renováveis tem-se também 
as fontes renováveis e/ou alternativas como energia eólica, solar, maremotriz, 
biomassa, resíduos sólidos e a energia hidráulica sendo a fonte renovável de maior 
percentual de usinabilidade no Brasil expressa por 65%, cujo é a principal fonte de 
geração do sistema elétrico brasileiro por várias décadas. A busca por novas formas 
de se obter energia de maneira sustentável alternativa ou não-convencional, 
enfrenta diversas barreiras, a principal é a inserção competitiva num mercado 
aberto (ANEEL, 2019). 

Voltando para energia hidráulica, sabe-se que as máquinas hidráulicas têm a 
função de, como máquina motriz, transformar um tipo de energia que a natureza 
nos concede em trabalho mecânico, ou, como máquina geratriz, transmitir energia a 
um fluido para, por exemplo, transportá-lo de um local para outro. De modo, que 
quando uma máquina de fluxo trabalha como motriz, é chamada de turbina e, 
quando trabalha como geratriz, de bomba. 

A aplicação de Bomba Funcionando como Turbina (BFT) segue uma linha de 
ação baseada na otimização de pequenos potenciais residuais. Tornando-se uma 
boa opção para o acréscimo da energia gerada pelas concessionárias de energia 
elétrica ou para uso de auto-produtores, empreendimentos e pequenas 
comunidades. 

Em meio a necessidade da redução no uso de energia de fontes não-
renováveis, e com o intuito de implementar um método de geração de energia limpa 
conhecido a décadas, este trabalho propõe o uso de bombas funcionando como 
turbinas (BFT’s) e geradores de indução em pequenos aproveitamentos 
energéticos, pelo fato de serem equipamentos fabricados em série, necessitarem de 
baixa manutenção devido a sua robustez, terem ampla disponibilidade no mercado, 
não demandam mão de obra especializada e possuírem um esquema de instalação 
simples, por fim caracterizando-se em um sistema de geração de pequeno porte, 
aplicação de sistemas isolados ou geração distribuída. 

Em vista de que, uma BFT nada mais é do que uma bomba hidráulica que 
sofreu a inversão do sentido do seu fluxo de escoamento do fluido, e o gerador de 
indução nada mais é do que um motor de indução trabalhando como gerador. E que 
as referidas bombas hidráulicas são utilizadas tanto na indústria como no dia-a-dia 
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de edifícios e residências, se propõe o estudo de aplicação das BFT’s em 
condomínios de grandes proporções como por exemplo do programa minha casa 
minha vida, condomínios como Alphaville, entre outros. Desse modo, o objetivo 
deste trabalho é analisar a viabilidade do sistema BFT-GI e verificar a redução do 
uso de energia elétrica gerada pelas concessionárias de energia. 

 
2. METODOLOGIA 

Para que seja possível utilizar bombas centrifugas atuando como turbinas é 
necessário primeiramente realizar uma seleção da BFT a partir das características 
do aproveitamento hidráulico, fazendo uso da análise qualitativa e quantitativa por 
meio da literatura nacional Viana (1987) e internacionais Sharma (1985) e Willians 
(1995). 

Desse modo, selecionando corretamente a bomba em função das 
características do sistema e considerando seu uso em termos de eficiência 
conforme Chapallaz et al (1992) é possível diminuir algumas desvantagens quanto 
ao rendimento se comparadas a turbinas de mesma potência. Com isso, para 
selecionar uma bomba para funcionar como turbina a partir de um arranjo particular 
é necessário obter a queda bruta “ ”, a perda de carga “  ” e a vazão “ ”. A queda 

e vazão do local serão denominados como      e     , queda e vazão da BFT, 

respectivamente.   
Posteriormente a determinação da queda e vazão do local, tem-se início o 

processo de determinação da bomba que irá funcionar como turbina. Para 
determinar a bomba que irá trabalhar neste local utiliza-se as equações de Sharma: 

 

      
    

         
⁄                                       

    

         
⁄           

 
A metodologia para determinar o ponto da máxima eficiência da bomba é 

iterativo e se faz necessário um valor inicial para o rendimento da bomba 

funcionando como bomba, ou seja, um valor inicial para     .   
De forma sintetizada, uma bomba é selecionada em função de sua altura 

manométrica      e de sua vazão     , onde     (best efficiency point - ponto de 

melhor eficiência). Primeiramente determina-se      e      por meio das equações 

de Sharma (1) e (2), atribuindo-se     . Após diversas seleções, concluiu-se que 
70% é um valor para o rendimento que atende a maioria das situações 
pesquisadas.  

Seguidamente pesquisa-se nos catálogos de fabricantes um equipamento 

que atenda a essa combinação de      e     . Onde o rendimento da máquina, 

determinado no catálogo do fabricante, é empregado nas equações de Sharma (1) 
e (2), para se determinar um novo      e     .   

O procedimento finaliza-se quando é encontrado a menor diferença entre os 
dois últimos      e      calculados. Onde é importante dar prioridade para 

máquinas de alto rendimento. 
Após ter selecionado a bomba e sua rotação, o próximo procedimento é 

identificar o gerador a ser utilizado. Primeiramente se determina a potência e o 
número de pares de polos do gerador a partir da rotação da BFT. Prontamente, é 
necessário verificar se a combinação da bomba selecionada como BFT e do 

gerador formam um conjunto adequado. A velocidade de rotação da bomba é   ; 
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todavia funcionando como turbina será aquela necessária para funcionamento do 
gerador a ela acoplado, denominada     . 

O ponto de operação do equipamento atuando com essa rotação é definido 
por      e      calculado pelas equações de Willians (3) e (4). 

      
    

         
  (

    

  
)
 

                                      
    

         
   (

    

  
)          

 
É importante analisar a situação em que, se o ponto de operação do 

equipamento em relação a      e      encontrar-se muito longe do seu ponto de 

rendimento máximo ou do ponto de máxima transformação de energia, será 
necessário selecionar uma nova bomba.  

Um fator significativo para seleção do conjunto BFT/gerador  é a velocidade 
de rotação, onde deve-se selecionar equipamentos cujas velocidades de rotação 
nominais sejam aproximadas, impedindo assim que os pontos de operação  de 
bomba e BFT sejam muito afastados, ocasionando em um funcionamento de BFT 
em zonas de baixo rendimento, ou seja, o número de polos do gerador deve ser o 
correspondente à velocidade de rotação da bomba como bomba. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

Em todo empreendimento de engenharia, primeiramente deve-se averiguar a 
sua viabilidade técnica e em seguida verificar a sua factibilidade econômica. À vista 
disso, conforme Lopes (2003), após constatar a existência de uma bomba 
convencional que se adapte a situação de vazão e queda do recinto deve–se 
prosseguir a sua análise de viabilidade econômica. Para esse fim, considera-se que 
os custos das obras civis sejam compatíveis e proporcionais com a dimensão do 
sistema. Desse modo, os custos civis serão determinados segundo os custos dos 
equipamentos eletro-hidro-mecânicos, onde os mesmos são subdivididos em duas 
partes: 

 Subsistema gerador, composto pela BFT e pelo gerador; 

 Subsistema excitação, constituído pelos bancos de capacitor. 
Considera-se que o custo do gerador será um 1/3 do custo das bombas para 

cada situação analisada e que os serviços subsequentes de instalação dos 
componentes, afeitamento de obras, materiais, são determinados como sendo o 
próprio valor total das bombas e geradores. O custo total de implantação, portanto, 
é comumente calculado como sendo duas vezes o custo da bomba e do gerador. 

Onde a avaliação da viabilidade para operação do sistema gerador tipo BFT 
é realizada em função do Fator de Recuperação de Capital (FRC), que é obtido por 
5, e do Valor Presente Líquido (NPV - Net Present Value), dado por 6. 

 

     
         

         
                                           ∑

            

      

 

   
             

 

Sendo,   = taxa de interesse (%);    = período considerado de pagamento 
das parcelas; Receita total = receita por período considerado – custo de operação e 
manutenção neste período; Custo total = valor total do investimento. 

Indica-se que estes cálculos  devem ser aplicados apenas para sistemas 
BFT-GI que deem o retorno financeiro em no máximo 4 anos, por questão de 
possíveis efeitos de desgaste e cavitação.  

Em virtude da análise realizada em laboratório por Lopes (2003), tem-se 
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comprovado o ótimo desempenho de rendimento da bomba EHF 32-16 como 
turbina, em uma faixa de rotações por minuto do sistema com eficiência de 70% 
superando a eficiência da bomba atuando como bomba. Se propõe o uso do 
conjunto BFT e gerador de indução em condomínios de grandes proporções. Desse 
modo, o intuito é realizar a aplicação da bomba funcionando como turbina para 
aproveitar a queda d’água e analogamente utilizar a energia gerada pelo sistema 
BFT-GI, de modo em que ocorra uma ligação energética de maneira em que supra 
o abastecimento de energia de determinadas áreas dos condomínios por exemplo 
áreas externas, jardins, piscinas, estacionamento, iluminação dos caminhos e etc. 

Sua aplicabilidade reagirá de acordo com a quantidade de energia gerada, 
consequentemente com o uso dessa geração alternativa de energia renovável e 
limpa se tem como benefício a redução no consumo de energia oferecida pelas 
concessionárias de energia elétrica. De modo que, se bem analisado a sua 
aplicação dependendo da escolha da bomba e gerador de indução em dentro de 
alguns meses o próprio sistema BFT-GI se paga e começa a gerar lucros, pelo fato 
de se ter um abatimento nas contas de energia.    
 
4. CONCLUSÃO 

 Em vista dos resultados obtidos em testes efetuados na bomba EHF 32-16 
como turbina em diferentes rotações. E realizando análises e considerações sobre 
os resultados apontados, perante a ótima eficiência apresentada da mesma 
funcionando como BFT por volta de 70% superando expressivamente a eficiência 
da bomba funcionando como bomba a qual é 53% conforme informações do 
fabricante. Considerando análises realizadas sobre o abastecimento de água 
prediais, a aplicação do sistema BFT-GI em condomínios de grandes proporções se 
mostra de grande usinabilidade visto que há queda d’agua necessária e também se 
tem onde aplicar a energia gerada, mesmo que a mesma seja em pouca 
quantidade, pois a longo prazo apresenta uma relação de custo benefício. 
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RESUMO 

 
A modelagem 3D se tornou uma das tecnologias mais importantes, devido à grande 
demanda por máquinas e ferramentas compactas e acessíveis, capazes de gerar 
formas tridimensionais. O processo de impressão tridimensional consiste em um 
modelo digital de três dimensões, onde por meio do fatiamento do mesmo e da 
impressão sequencial de suas fatias, é possível obter um corpo sólido. As vantagens 
apresentadas pela impressão 3D são a redução de tempo e custo. O objetivo do 
trabalho é confeccionar uma impressora 3D de código aberto, para ser utilizada 
posteriormente como ferramenta para a impressão de mecanismos desenvolvíveis, os 
quais são equipamentos compactos, que podem realizar tarefas complexas. Os 
resultados obtidos foram a confecção da impressora 3D, a qual foi submetida a um 
teste de acuracidade para garantir a precisão do equipamento, onde através da 
interpolação linear das 25 medidas realizadas, foi possível chegar próximo à linha de 
tendência.   
Palavras-chave: Impressora 3D; Modelagem 3D; Código aberto. 
 

 
ABSTRACT 

 
3D modeling has become one of the most important technologies due to the high 
demand for compact and affordable machines and tools capable of generating three-
dimensional shapes. The three-dimensional printing process consists of a three-
dimensional digital model, where by slicing it and sequentially printing its slices, it is 
possible to obtain a solid body. The advantages presented by 3D printing are the 
reduction of time and cost. The objective of the work is to make an open source 3D 
printer, to be used later as a tool for printing of developable mechanisms, which are 
compact equipment that can perform complex tasks. The results obtained were the 
making of the 3D printer, which was submitted to an accuracy test to ensure the 
accuracy of the equipment, where through the linear interpolation of the 25 
measurements made, it was possible to get close to the trend line. 
Key-words: 3D Printer; 3D Modeling; Open source. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os protótipos criados pela impressão 3D podem apresentar geometrias 
complexas, desenvolvidos relativamente em um curto período de tempo e com baixo 
custo (CHUA, LEONG e LIM, 2010).  

De acordo com Martins (2017), a impressão 3D surgiu a partir da necessidade 
da construção de modelos de engenharia (protótipos), para auxiliar no 
desenvolvimento de novos produtos ou para melhoria de produtos já existentes. 

O presente estudo aborda a confecção de uma impressora 3D de código 
aberto, buscando utilizar materiais que possam ser facilmente encontrados no 
mercado, e que tenha um custo relativamente baixo em relação à uma impressora 3D 
convencional. Para avaliar a precisão da impressora 3D, foi realizado o teste de 
acuracidade por meio da utilização de um relógio comparador.  
 
2. METODOLOGIA 

 Durante o trabalho, foi realizada a confecção de uma impressora 3D para ser 
utilizada posteriormente como ferramenta para impressão de mecanismos 
desenvolvíveis, os quais são mecanismos compactos capazes de realizar tarefas 
complexas.  
 Foram utilizados materiais que são encontrados facilmente no mercado, em 
caso de possível necessidade de reposição dos mesmos. Foram realizadas alterações 
em um projeto de uma impressora 3D de código aberto disponibilizado pela empresa 
Atom, o qual pode ser acessado em uma plataforma Onshape. Isso foi realizado para 
adequação aos materiais utilizados. Na Figura 1, é possível verificar o projeto 
desenvolvido no software Inventor 2018 da Autodesk, cuja licença acadêmica é 900-
99636977. 
 
Figura 1 – Impressora 3D desenvolvida no software Inventor 

 

 
 

Fonte: Autor (2019). 

 
 As peças foram impressas em uma empresa da região, com a utilização do 
material ABS, com 40% de preenchimento. Na Figura 2, pode ser visualizada a 
impressora em processo de montagem.  
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Figura 2 – Impressora 3D em processo de montagem 
 

 
 

Fonte: Autor (2019). 

 
Para os ensaios do presente trabalho, foi executado o teste da acuracidade do 

equipamento, o qual visa mensurar a proximidade de um resultado experimental, com 
o seu valor real. Obtendo assim a reta da precisão do equipamento, que demonstra o 
quão perto do valor real estimado, um dado número de medidas repetidas se 
aproxima. Foi utilizado um relógio comparador, com precisão de ± 0,001 mm, 
conforme mostra a Figura 3. 
 
Figura 3 – Teste de acuracidade com o relógio comparador 
 

 
 
Fonte: Autor (2019). 

 
Foram realizadas 25 medidas em um mesmo ponto, onde pelo método da 

interpolação linear, obtém-se o gráfico, que pode ser visto na Figura 4, onde a linha 
tracejada representa a medida desejada e os pontos em azul representam as medidas 
aferidas.  
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Figura 4 – Precisão média da Impressora 3D 
 

 
 
Fonte: Autor (2019). 

 
Ao analisar o comportamento do gráfico, observa-se que o coeficiente angular 

entre as medidas e a aferição executada, consiste na precisão do sistema para aquele 
determinado ponto. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

A impressão 3D pode ser definida como a fabricação através da deposição de 
camadas de forma sucessiva, até que se obtenha a geometria completa da peça 
(USPTO, 2014). 

As principais vantagens da impressão tridimensional são a redução do tempo 
de fabricação e custo. Ela é uma tecnologia rápida, com isso é possível obter 
protótipos ainda em fases iniciais de forma barata. 

As impressoras 3D de código aberto são conhecidas como impressoras 
RepRap (Replicating Rapid Prototyping). Elas ofertam a possibilidade para que 
pessoas tenham em casa uma ferramenta para fabricar diversos produtos úteis, 
podendo ainda fabricar peças para a confecção de outra máquina RepRap (RAULINO, 
2011; PORTO, 2016). 

A Figura 5 apresenta um fluxograma com as etapas da impressão 3D. 
 

Figura 5 – Fluxograma das etapas da impressão 3D 
 

 
 
Fonte: Adaptado de Aguiar (2016).  
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4. CONCLUSÃO 

A prototipagem rápida apresenta grande importância para diversos campos da 
tecnologia, pois permite a criação de protótipos, com um baixo custo para produção. 
Eles podem ser utilizados para realizar testes e simulações para futuras aplicações. 

Durante a realização do presente trabalho, foi confeccionada uma impressora 
3D de código aberto, que utiliza a tecnologia FDM, para ser utilizada posteriormente 
como ferramenta para impressão de mecanismos desenvolvíveis. 

A dificuldade encontrada durante a montagem foi em relação ao alinhamento 
dos eixos, pois qualquer diferença neste, poderia causar um peso no conjunto, não 
permitindo a movimentação correta dos eixos x e z. Foram retiradas duas buchas de 
bronze na parte superior do eixo z, permitindo assim um movimento uniforme deste 
mesmo eixo.  

As sugestões para trabalhos futuros são o aquecimento do bico para verificar 
se este irá derreter corretamente o filamento e verificar se a programação está correta 
ao enviar uma peça para impressão.  
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RESUMO 
 
A câmara frigorífica é um equipamento que possui um grande espaço interno de 
armazenagem dos produtos se comparados a uma geladeira ou freezer de uso 
doméstico. Também possui grande precisão de controle de temperatura para 
garantir que o produto esteja armazenado na temperatura correta. Sabendo, 
portanto, que ela é um compartimento fechado, isolado termicamente e 
reconhecendo a sua importância para a conservação de produtos alimentícios, 
desenvolvemos um projeto onde implantamos um telhado verde do tipo extensivo, 
com grama rasteira para obtenção de melhor rendimento energético. O presente 
trabalho tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento sustentável do 
ambiente urbano em um equipamento que já é de uso indispensável as empresas do 
ramo alimentício fornecendo um melhor rendimento energético e consequentemente 
com o bem-estar da sociedade ao adicionar mais área verde nas cidades. 
Palavras-chave: Câmara frigorífica, Telhado verde, Sustentabilidade. 
 
 

ABSTRACT 
 
The cold room is an equipment that has a large internal storage space for the 
products compared to a refrigerator or freezer for domestic use. It also has great 
temperature control accuracy to ensure the product is stored at the correct 
temperature. Knowing, therefore, that it is a closed enclosure, thermally isolated and 
recognizing its importance for the conservation of food products, we developed a 
project where we implanted a green roof of the extensive type, with ground grass for 
better energy efficiency. The objective of this work is to contribute to the sustainable 
development of the urban environment in an equipment that is already indispensable 
to food companies providing a better energy efficiency and consequently to the 
welfare of society by adding more green areas in cities. 
Keywords: Cold storage, Green roof, Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

As câmaras frigoríficas possuem uma função essencial quando se fala em 
conservação de alimentos. Quando armazenamos um produto em uma câmara fria, 
temos a garantia que esse produto será conservado por muito mais tempo do que se 
estivesse em temperatura ambiente, devido as suas temperaturas baixas os 
microrganismos e a ação das enzimas têm dificuldade e atrasam o seu 
desenvolvimento (SOARES, 2010).  
 Dessa forma, para garantir um projeto de qualidade, várias características são 
analisadas com cautela, como por exemplo, as dimensões da câmara, temperatura 
que irá trabalhar, se são produtos resfriados ou congelados, características do 
produto que vai ser armazenado, número de pessoas que vão circular no interior 
dessa câmara, além do conhecimento climático do lugar em que a câmara fria será 
instalada (OLIVEIRA E PAIVA, 2016). 
 As cidades estão tomando cada vez mais espaço e consequentemente as 
áreas verdes estão ficando menores, uma solução para aumentar as áreas verdes é 
usar as coberturas que já existem e adaptá-las para receber o telhado verde. As 
coberturas verdes ajudam a reduzir a temperatura no interior do estabelecimento 
além de trazer um realce estético e inovador para o ambiente (TOMAZ, 2008). 
 A fim de minimizar essa mudança que vem sendo causada pelo homem ao 
construir prédios e desmatar a área verde, o telhado vivo vem como uma alternativa 
de sustentabilidade para as cidades porque permite o cultivo de plantas e hortaliça. 
O telhado verde já está tomando seu espaço, valorizando e trazendo benefícios para 
a população (ARAÚJO, 2007). 
 Na área da refrigeração, utiliza-se câmaras frias do tipo externo em alguns 
estabelecimentos, e há a dificuldade do controle de temperatura devido a exposição 
direta ao sol, principalmente em câmaras de produtos congelados onde a 
temperatura desejável é muito baixa, (em torno de -10ºC) (CAMPOS, 2015). 
 O presente trabalho traz a proposta de realizar testes comparativos de um 
protótipo de câmara fria com telhado verde para comprovar a eficiência entre a 
combinação desse telhado sob o teto de um compartimento refrigerado. 

 
 

2. METODOLOGIA 

Foi realizado a construção do protótipo da câmara fria com telhado verde 
iniciando pela construção da estrutura metálica, utilizando perfil quadrado de 40 mm 
de aço 1020, processo de soldagem das partes com eletrodo 48, com a estrutura 
pronta foi utilizado material policloreto de polivinila ou policloreto de vinil (PVC) com 
isolamento poliestireno expandido (EPS) para a isolação devido a troca de 
temperatura. Para a montagem do isolamento térmico foram adicionados o PVC e 
camada dupla juntamente com o isopor, o isolamento do piso e vedação da porta e 
da câmara com silicone. Para a montagem dos equipamentos de refrigeração foi 
fixado a evaporadora e a condensadora, feito tubulação de ligação dessas unidades 
(esse processo envolve solda nos tubos de cobre), parte elétrica da unidade 
condensadora e evaporadora, instalação e ligação do quadro de comando e 
instalação da parte de iluminação. A parte final da montagem é a carga do fluído 
refrigerante (R134a) assim a instalação e configuração do  controlador Full Gauge 
Sitrad para programação de trabalho da câmara, estamos realizando o controle dos 
parâmetros de temperaturas online, via plataforma Sitrad 4.13 PRO, onde traz toda 
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praticidade para realizar acompanhamento em tempo real, como está se 
comportando os parâmetros que foram definidos para trabalho do equipamento, 
podendo ser alterados online, assim a plataforma gera boletins de trabalhos, como 
gráficos, percentuais de falhas, alarmes de falhas decorrentes de algum problema 
técnico que colocara os produtos em risco de perca. 
 Para a montagem do telhado verde, foi feito a impermeabilização do teto, na 
sequência a manta permeável protetora para que as raízes das plantas não 
danifiquem a estrutura nem a camada de substrato. No telhado foi escolhido a grama 
rasteira devido a sua forma simples de cultivo, pois o intuito é conciliar a diminuição 
dos gastos com a câmara e a obtenção de melhor rendimento energético. 
 As Dimensões do protótipo conforme as figuras 1 e 2 são de 60cm (largura) x 
60cm (altura) x 76cm (comprimento), utilizando um PVC de 0,5cm com um isopor de 
2cm no meio de cada PVC totalizando 3cm de parede. 
  
Figura 1 – Foto do início da construção do protótipo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:  autor 

 

Figura 2 – Foto do término do protótipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: autor 
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  Na figura 3 estão ilustrados os gráficos para comprovação das diferenças de 
temperaturas entre a isolação normal e o telhado verde. 
 
Figura 3 – Gráfico das diferenças de temperaturas 
 

Fonte: autor 

 

Conforme a figura 3 temos a diferença entre temperaturas coletadas, onde 
temos a linha azul demonstrando a variação de temperatura com e sem o telhado, a 
segunda foto com o zoom demonstra a oscilação entre as temperaturas onde iniciou-
se com uma temperatura de 25.4°C (sem telhado) ao colocar o telhado tivemos uma 
queda de temperatura para 18.5°C, comprovando-se a eficiência do telhado verde. 
 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

Segue os cálculos do coeficiente de performance energético (COP), para 
comprovar a eficiência energética na diferença das temperaturas da câmara fria. 
 

1ª Medição sem telhado verde: 𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑙

𝑊𝑐
= 3,78 

2ª Medição com telhado verde: 𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑙

𝑊𝑐
= 4,29 

 
A diferença entre o melhor COP obtido com e sem o telhado verde foi de 0,42. 

Os cálculos foram realizados mediante a variação de temperatura interna e externa. 
Fazendo um cálculo rápido para saber a economia em reais que o telhado nos 
proporcionou temos como exemplo um ganho em economia de 5°C que convertendo 
para KW/h fica 0,002637639576 KW/h, para se ter um valor mais preciso foi 
convertido esse resultado para valor em reais consultando a tabela de tarifas 
comercial da Copel (Companhia Paranaense de Energia): 
Logo temos o cálculo: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑚 𝑅𝑒𝑎𝑖𝑠 =  31,651674912 𝑘𝑤/600ℎ ×  0,76897 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑣𝑜𝑠 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑚 𝑅𝑒𝑎𝑖𝑠 = 𝑅$ 24,34 𝑝𝑜𝑟 𝑚ê𝑠 
ou 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑚 𝑅𝑒𝑎𝑖𝑠 = 24,34 × 12 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑚 𝑅𝑒𝑎𝑖𝑠 = 𝑅$ 292,08 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑜 

 
Conclui-se que temos uma economia de energia de aproximadamente 

R$24,34 ao mês com o protótipo e de R$292,08 ao ano. Considera-se um valor 
significativo de economia pensando numa escala real de tamanho em uma câmara 
frigorífica do tipo externo. 
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4. CONCLUSÃO 

 Mediante os estudos e através dos cálculos de dimensionamentos, podemos 
afirmar que as câmaras frias são os equipamentos cruciais na área alimentícia, pois 
é algo que certifica que os alimentos perecíveis que necessitem de refrigeração 
estejam em ótimas qualidades para consumo. Através dos cálculos de carga 
térmica, eficiência energética e com o software Sitrad, podemos dizer que o telhado 
verde ficou dentro dos parâmetros esperados de um bom isolante térmico. 
 Os cálculos e os gráficos mostram que o telhado verde pode ser utilizado 
como um isolante térmico em câmaras frigorificas externas, desde que seja 
desenvolvido todos os cálculos para sua aplicação, este trabalho trouxe uma base 
que comprovou os dados de diferenças de temperaturas entre os telhados. Porém, 
não foi executado os cálculos de resistência de materiais para a estrutura da 
câmara, onde seria necessário para uma aplicação real já que no protótipo o intuito 
era saber quais as diferenças de temperatura com e sem o telhado.  
 Assim concluímos que a viabilidade técnico-econômica da instalação de um 
telhado verde em uma câmara frigorífica externa pode ter um custo maior em 
relação ao investimento padrão, mas quando falamos do retorno a longo prazo 
temos o telhado verde como ótimo recurso a ser implantado. E quando 
consideramos o fator sustentabilidade, estamos no caminho certo para um novo 
desafio e uma inovação em isolamento de câmaras frigorificas externas. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho relata que atualmente as empresas que fabricam máquinas para 
as indústrias moveleiras vêm modificando seus processos de produção devido à alta 
competitividade e a necessidade de produtos com maiores qualidades no mercado 
industrial. E por esses motivos, têm-se desenvolvido ótimos equipamentos para o 
aperfeiçoamento dos procedimentos industriais mecânicos. Este projeto da lixadeira 
articulável foi construído visando auxiliar a modificação e melhoria no processo de 
acabamento e desbaste de peças, nivelando superfícies e retirando rebarbas. Tendo 
por finalidade, atingir a um público específico. Para o desenvolvimento da lixadeira 
articulável, fez-se necessário um levantamento bibliográfico, no qual se obteve parte 
do conhecimento fundamental para dar segmento na construção do projeto. Com 
intuito de administrar a produção, foi organizado o trabalho prático em duas etapas, 
sendo a primeira mecânica, na qual foi realizada a construção de peças, 
modificações necessárias na estrutura e montagem da mesma, e a segunda etapa 
foi àinstalação elétrica. A lixadeira em si disponibiliza mecanismos que promovem o 
lixamento de diversos tipos de materiais e em diferentes graus de abrasividade. Por 
meio da lateral da máquina é possível dar início a substituição da lixa, que sem 
quaisquer danos pode ser retirada da Lixadeira articulável. O outro mecanismo 
busca tencionar a lixa, através de um fuso horizontal que introduz na base principal 
horizontal da máquina (Suporte Aéreo), o qual também auxilia na retirada da mesma. 
Com base nos testes realizados com diversos tipos de materiais, como madeira, 
metal, em especial o alumínio e plásticos. Conclui-se que o projeto promove 
melhores condições de trabalho com eficácia, rapidez e qualidade. 
 
Palavras-chave: Estrutura dos materiais, Aço, Projeto lixadeira Articulável, 
Viabilidade. 
 
 

ABSTRACT 
 
Companies have been modifying their production process due to the high 
competitiveness and the need for higher quality products in the furniture industry 
market. For these reasons, equipment has been developed to improve mechanical 
industrial procedures. This swiveling sander design was built to help modify and 
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improve the finishing and roughing process of parts, leveling surfaces and removing 
burrs. Aiming to reach a specific audience. For the development of the articulating 
sander, it was necessary a bibliographic survey, which obtained part of the 
fundamental knowledge to give segment in the construction of the project. In order to 
manage the production, the practical work was organized in two stages, the first 
being mechanical, in which the construction of parts was performed, necessary 
modifications in the structure and assembly of the same, and the second stage was 
the electrical installation. The sander itself provides mechanisms that promote the 
sanding of various types of materials and in varying degrees of abrasiveness. 
Through the side of the machine it is possible to start the sandpaper replacement, 
which without any damage can be removed from the pivoting sander. The other 
mechanism intends to sandpaper through a horizontal spindle that inserts it into the 
horizontal main base of the machine (Air Support), which also assists in its removal. 
Based on tests performed with various types of materials such as wood, metal, 
especially aluminum and plastics. It is concluded that the project promotes better 
working conditions with efficiency, speed and quality. 
 
Key-words: Metal in Transformation, Steel, ArticulatedSander Design, Viability. 
 
1. INTRODUÇÃO 

Alguns tipos de lixadeira são: a de órbita, que possui modelos de bases 
quadrado e retangular, recomendadas para acabamentos finos em superfícies 
planas; excêntrica, por sua base ser maleável permite o lixamento em superfícies 
não planas; e a de cinta, que são utilizadas para lixar e nivelar materiais como 
madeira, metal e plástico, normalmente usadas em operações pesadas sendo que 
sua eficiência depende do giro em alta velocidade (TOLLEDO, 2015). 

A sofisticação tecnológica dos equipamentos demandados pelas empresas 
moveleiras cresce à medida que se avança em um espectro de sistemas de 
produção existentes no país, que conta com desde a fabricação artesanal de móveis 
em pequenos empreendimentos até a produção em larga escala e altamente 
automatizada. Como no setor moveleiro do Brasil prevalecem empresas de porte 
micro e pequeno, dotadas de fôlego financeiro relativamente baixo, a indústria 
nacional de bens de capital para o setor tende a focar sua produção em 
equipamentos de conteúdo tecnológico relativamente menor, com vistas a ofertar 
preços mais acessíveis (KUPFER, 1996). 

A indústria de móveis é classificada, atualmente, como uma indústria 
tradicional, com tecnologia de produção consolidada e amplamente difundida. Por 
sua vez, o dinamismo tecnológico desta indústria é determinado pelo aprimoramento 
do design, pelas máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo e pela 
introdução de novos materiais (PANELGUIDE, 2004). 

O presente trabalho possui o objetivo de projetar uma lixadeira articulável. 
Além disso, o trabalho busca evidenciar o dimensionamento dos componentes 
mecânicos, dos componentes elétricos, a elaboração do memorial de cálculo e o 
detalhamento do projeto. 
 
2. METODOLOGIA 

Para consecução do objetivo proposto ao presente trabalho, utilizou-se 
primeiramente a pesquisa e análise do mercado consumidor, visando analisar e 
posteriormente demonstrar a viabilidade de fabricação de uma lixadeira articulável 
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que aperfeiçoe e otimize o sistema produtivo de móveis em MDF nas industrias 
moveleiras.  

Sendo assim, a pesquisa classifica-se pela sua abordagem direta e 
exploratória, utilizando-se do método indutivo-explicativo, servindo-se como base 
a análise de bibliografia especializada, buscando demonstrar qualitativa e 
quantitativamente os itens que se compõe para a fabricação da lixadeira 
articulável e o passo a passo de construção de referida máquina.  

O material documentado, bem como, as respectivas análises será 
organizado em relatório de pesquisa componente de estudo que se pretende 
construir, para tanto, foram seguidos os seguintes passos: seleção dos materiais 
quais seja: Chapa em aço carbono, Barramento em aço 1045 temperado, Polias 
plana fabricada em teflon, Manipulas de regulagem e aperto em baquelite e 
polipropileno, Volantes de regulagem em baquelite, Motor trifásico blindado ip56 3 
cv , Rolamento de esfera 6204, Parafusos de roscas whitworth (polegada), Chave 
elétrica, Tinta esmalte sintético automotivo.  

A montagem do projeto consiste nas seguintes etapas:  

 Primeira etapa: Fabricação, base e suporte vertical;  

 Segunda etapa: Barramento horizontal e suporte para alojamento do 
motor; 

 Terceira etapa: Suporte tensionador com fuso de regulagem;  

 Quarta etapa: Suporte para mesa da lixa de cinta;  

 Quinta etapa: Limpeza do equipamento e pintura;  

 Sexta etapa: Montagem do equipamento com todas as peças 
citadas, conforme a figura 1 abaixo mostra a lixadeira montada, após 
a finalização do seu processo de fabricação. 

 
Figura 1:LIXADEIRA ARTICULÁVEL TM 1.000 

 
Fonte: T.B. Ind. e Com. de Máquinas e Acessórios para Madeiras LTDA. 

 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

Para possibilitar o início e desenvolvimento do projeto da lixadeira articulável, 
foi realizada uma reunião com o orientador do projeto e foram discutidas várias 
idéias, que possibilitou definir as áreas de conhecimento que deveriam ser levadas 
em consideração para a realização do projeto.  

A próxima área foi a determinação de tempo e custos para o projeto, 
realizando assim pesquisas e estudos sobre os materiais a serem utilizados e 
programação do tempo para a fabricação da lixadeira articulável. Isso permitiu 
planejar, organizar, gerenciar as tarefas, recursos e os custos do projeto.  

A comunicação realizada com o orientador, foi gerenciada por meio da 
discussão pelo aplicativo gratuitos para smartphones, o WhatsApp, onde foram 
compartilhadas informações, e avisos relacionados ao projeto da lixadeira.  

Para a construção do protótipo, foi desenvolvido um esboço dos 
equipamentos utilizados, para que a partir desse, fossem realizadas as etapas de 
confecção, montagem e funcionamento da lixadeira articulável, possibilitando a 
realização dos testes e a criação da discussão com o orientador, de acordo com o 
que foi analisado no mesmo. 
 
4. CONCLUSÃO 

Como pôde se observar é de grande importância e relevância apresentar ao 
mercado consumidor o projeto de uma lixadeira articulável que possibilite avanços 
no setor moveleiro, sendo este um equipamento que garante maior competitividade 
e desenvolvimento para ao setor de móveis. Os resultados esperados com a 
utilização de referido equipamento são mais agilidade na produção, nos testes 
apresentou ótimos acabamentos e desbastes nos materiais, fácil manuseio do 
equipamento sem perigo de acidentes, e o projeto recebeu uma avaliação de nota 9 
pelos seu desempenho na industria moveleira. 
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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta através da técnica de manutenção preditiva por análise de 
vibração, o diagnóstico da causa raiz dos elevados níveis de vibração presentes em 
um equipamento rotativo existente em uma indústria. Tem-se como objetivo a 
atenuação dos níveis de vibração do equipamento com base na análise de causa 
raiz, onde a mesma está relacionada ao diagnóstico de ressonância do conjunto 
mecânico. O diagnóstico é obtido por meio da análise de vibração convencional, 
pelo ensaio prático para a aquisição de frequências naturais e por meio da 
simulação numérica para o cálculo das frequências naturais e os respectivos modos 
de vibrar do conjunto a partir do MEF - Método dos Elementos Finitos. Por fim, 
através da simulação numérica, conclui-se que, ao inserir reforços estruturais em 
posições estratégicas na base metálica do motor elétrico, a frequência natural do 
conjunto é alterada, consequentemente eliminando os níveis de vibração gerados 
pelo fenômeno de ressonância. 
Palavras-chave: manutenção; ressonância; vibração. 
 
 

ABSTRACT 
 
This work presents, through the technique of predictive maintenance by vibration 
analysis, the diagnosis of the root cause of the high levels of vibration present in an 
existing rotary equipment in an industry. The objective is to attenuate the vibration 
levels of the equipment based on the root cause analysis, where it is related to the 
diagnosis of the mechanical set resonance. The diagnosis is obtained through 
conventional vibration analysis, by the practical test for the acquisition of natural 
frequencies and by numerical simulation for the calculation of natural frequencies and 
the respective modes of vibration of the set from the MEF - Finite Element Method. 
Finally, through the numerical simulation, it is concluded that, by inserting structural 
reinforcements in strategic positions in the metallic base of the electric motor, the 
natural frequency of the set is changed, consequently eliminating the vibration levels 
generated by the resonance phenomenon. 
Key-words: maintenance; resonance; vibration. 
 
 

                                                 
1 Acadêmico do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: 

<leandrotallevi@gmail.com>. 
2 Professor do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco Borba e orientador do resumo 

expandido – e-mail: <eng.kevin.mmr@gmail.com>. 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo Almeida (2012), as indústrias modernas têm procurado 
constantemente maneiras de aumentar a produção e reduzir os custos gerais, 
incluindo o de manutenção, e ainda melhorar a qualidade dos produtos. Para 
conseguir estes objetivos, as máquinas precisam funcionar com grande grau de 
confiabilidade. A técnica de análise de vibrações possibilita identificar eventuais 
falhas, criando-se condições de planejar os reparos necessários. 

Segundo Rao (2009), as vibrações geradas por ressonâncias de máquinas e 
estruturas podem levar a falhas catastróficas. Se, após uma perturbação inicial, um 
sistema continuar a vibrar por si próprio sem a ação de forças externas, a 
frequência com que ele oscila é conhecida como sua frequência natural. Sempre 
que esta frequência coincidir com alguma frequência de excitação externa, ocorre o 
fenômeno conhecido como ressonância, resultando em deflexões excessivas. 

Para Almeida (2012), dentre as técnicas existentes, o teste de impacto é a 
mais amplamente utilizada entre todas as técnicas para a identificação de 
frequências naturais em máquinas, estruturas de apoio, fundações, etc. Neste 
método há a aplicação de uma força externa, exercida por um martelo especial que 
excita a frequência natural da peça. 

Com base nestes conceitos, este trabalho destaca a importância de um 
programa de manutenção preditiva no cenário industrial, auxiliando assim, no 
diagnóstico de problemas em equipamentos rotativos, trazendo inúmeros benefícios 
às organizações. O trabalho aborda a técnica de análise de vibração para identificar 
a causa raiz dos elevados níveis de vibração presentes em um equipamento rotativo 
utilizado no processo produtivo de uma indústria. O objetivo principal do estudo é a 
atenuação dos níveis de vibração do equipamento, de modo a evitar o fenômeno de 
ressonância. 
 
2. METODOLOGIA 

A metodologia do trabalho baseia-se em três etapas. Na primeira etapa é 
realiza a análise de vibração convencional, com o intuito de identificar as amplitudes 
e frequências predominantes na estrutura sob análise. A segunda etapa consiste no 
ensaio prático “teste de impacto”, que permite a identificação das frequências 
naturais do equipamento. A terceira etapa aborda a simulação numérica pelo MEF, 
onde através deste recurso é realizada a análise modal, com objetivo de determinar 
as frequências naturais e propor soluções para o problema.  

 
Os materiais e instrumentos utilizados são descritos a seguir: 
 

• Analisador de dados de vibração Microlog GX 75 - SKF; 
• Sensor de vibração do tipo acelerômetro de sensibilidade 100mV/G; 
• Software de análises e gerenciamento SKF @ptitude; 
• Software de simulação numérica Autodesk Inventor Student; 
• Macete de borracha; 
 
 Etapas da análise de vibração convencional: 
 

• Preparar todos os dispositivos do aparelho analisador; 
• Fixar o sensor de vibração nos mancais do equipamento; 
• Realizar a coleta e armazenamento dos dados; 
• Analisar os dados coletados. 
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 Etapas da análise do teste de impacto: 
 

• Fixar o sensor de vibração na base metálica do motor elétrico; 
• Golpear suavemente a base metálica com o macete de borracha; 
• Coletar o sinal de vibração no domínio do tempo e da frequência; 
• Analisar os dados coletados. 
 

 Etapas da simulação numérica: 
 

• Determinar as dimensões do objeto de estudo; 
• Modelar todas as peças em CAD - 3D; 
• Realizar a montagem das peças em CAD - 3D; 
• Efetuar a simulação numérica; 
• Analisar os dados obtidos. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

Na análise de vibração convencional, o ponto de coleta do lado acionado, na 
posição axial do motor (ponto 2), foi o qual obteve-se os maiores níveis vibratórios 
presentes no equipamento, este ponto foi medido nas direções horizontal, vertical e 
axial, fornecendo os resultados mostrados na Tabela 01. 
 
Tabela 01 – Frequência e amplitude no ponto com maiores níveis vibratórios 

Ponto e direção Frequência (Hz) Amplitude (mm/s) 

Ponto 2 - horizontal 29,85 Hz 1,3 mm/s 

Ponto 2 - vertical 29,85 Hz 2,9 mm/s 

Ponto 2 - axial 29,85 Hz 14,06 mm/s 

Fonte: O autor, 2019 
  

 A Tabela 02 mostra a classificação das zonas de intensidade de vibração 
recomendadas para equipamentos com potência de 15 kW a 300 kW, segundo 
norma ISO 10816-3, o que inclui o equipamento analisado. 
 
Tabela 02: Níveis de vibração recomendados para as partes rotativas 

Tipo de base Limite da zona DRMS (µm) VRMS (mm/s) 

Flexível A/B (normal) 37 2,3 

Flexível B/C (alerta) 71 4,5 

Flexível C/D (alarme) 113 7,1 

Fonte: ISO 10816-3, 2009 

 Como observado na Tabela 02, os níveis vibratórios enquadram-se na zona 
D, podendo, portanto, causar danos ao mesmo equipamento. Após a aplicação dos 
conhecimentos relacionados a análise de vibração, obteve-se o diagnóstico de uma 
possível ressonância, neste caso sendo associada a proximidade da frequência 
natural do conjunto com a frequência de rotação do equipamento.  
 Para confirma o diagnóstico, utilizou-se a técnica de identificação de 
frequências naturais “teste de impacto”, onde foi possível identificar a frequência 
natural do conjunto. A Figura 01 mostra o sinal de vibração no domínio do tempo, 
destacando a frequência natural de 30,5 Hz. Neste caso, o diagnóstico de 
ressonância é comprovado, pois, a máquina opera com sua frequência de rotação 
de 29,85 Hz próxima da frequência natural do conjunto. 
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Figura 01 – Sinal da vibração no domínio do tempo 

 

Fonte: Software SKF @ptitude, 2018 

 
Na terceira e última etapa, realizou-se a simulação numérica através do 

Método dos Elementos Finitos para determinar os modos naturais e o 
comportamento dinâmico do sistema. Na Figura 02, é apresentado o modelo 
utilizado para a simulação, as flechas vermelhas indicam a posição dos reforços 
aplicados na base do motor.  

 
Figura 02 – Regiões internas do skid com modificações 

   
Fonte: Autodesk Inventor, 2018 

 
A Tabela 03, mostra os resultados obtidos na análise modal do sistema antes 

e após a inclusão dos reforços no skid do motor, onde foram calculadas as cinco 
primeiras frequências naturais. 
 
Tabela 03 – Modos e frequências naturais 

Modo 
Frequência antes da 

inclusão dos reforços 
Frequência após a 

inclusão dos reforços 

1 30,86 108,93 

2 89,57 207,6 

3 95,73 230,15 

4 100,60 244,83 

5 233,52 379,57 

Fonte: Adaptado de Autodesk Inventor Student, 2018 

 
A Figura 03 mostra o histórico de vibração do equipamento, onde é possível 

observar a diminuição dos valores globais de vibração após a otimização do skid do 
motor elétrico. 
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Figura 03 – Histórico de vibração do equipamento 

 

Fonte: Software SKF @ptitude, 2019 
 

4. CONCLUSÃO 

 Através do teste de impacto, obteve-se a frequência natural predominante no 
sistema de 30,46 Hz, desta forma sendo diagnosticado o fenômeno de ressonância, 
uma vez que essa frequência é próxima da frequência operacional do equipamento, 
29,85 Hz. Na análise modal por meio da simulação numérica inicialmente realizada 
com a estrutura original, observa-se que dentre os modos naturais calculados há a 
existência da frequência natural de 30,86 Hz, havendo similaridade com o modo de 
vibrar identificado através do teste de impacto, desta forma validando o modelo. 

Com a aplicação das modificações sugeridas no skid do motor, buscou-se 
alterar a frequência natural do sistema, assim foi realizada uma nova análise modal, 
obtendo modos naturais afastados da frequência operacional do equipamento, uma 
vez que o primeiro modo calculado passou de 30,86 para 108,93 Hz. Também 
foram efetuadas novas medições de vibração para verificar na prática os efeitos da 
inclusão dos reforços. Observa-se que por meio da Figura 03, o equipamento voltou 
a operar com os níveis de vibração satisfatórios. 

Através deste trabalho, pode-se perceber a importância da utilização das 
técnicas de manutenção para garantir o bom funcionamento de máquinas e 
equipamentos. Ao decorrer deste trabalho, observa-se também que a técnica de 
análise de vibração aliada com a simulação numérica pelo Método dos Elementos 
Finitos são ferramentas poderosas na busca da solução satisfatória para o 
problema apresentado. Quando existe a necessidade de projetar uma estrutura, é 
habitual proceder-se a uma sucessão de análises e modificações das suas 
características e o MEF mostra a importância da ferramenta nesta situação. 

 
REFERÊNCIAS 

ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas. ISO 10816-3/2009: Vibrações 
Mecânicas – Avaliação das vibrações das máquinas pela medição de suas 
partes não rotativas. Rio de Janeiro, ABNT, 2009. 

ALMEIDA, Márcio Tadeu de; ALMEIDA, Fabiano Ribeiro do Vale. Análise de 
Vibração em Máquinas Rotativas. Itajubá: FUPAI, 2012. 

RAO, S. Vibrações Mecânicas. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 

Após otimização 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019. 

 

PROJETO VAGA CERTA: ACESSIBILIDADE E ENERGIA. 
 

1 Luiz Mauricio Soares, 2Kevin Mauricio Menon. 
 
 
Área de Concentração: Engenharias e Segurança. 
 
Grupo de Trabalho: Meio Ambiente, Recursos energéticos e sustentabilidade. 
 

RESUMO 
 

Respeitar as limitações de outra pessoa é reconhecer o direito universal de que os 
bens da sociedade são igualitários. A inclusão e o acesso à cultura, educação, 
saúde e lazer é direito de todos. É comum evidenciar-se a falta de respeito de muitos 
cidadãos para com as pessoas com deficiência (PCD). O presente trabalho tem 
como objetivo principal conscientizar os usuários do estacionamento da FATEB a 
respeitar às vagas destinadas as pessoas com deficiência, por meio de sinalização e 
automatização das vagas reservadas no estacionamento desta instituição. O sistema 
foi projetado para ser autossustentável alimentado por um conjunto de placas 
fotovoltaicas, responsáveis pela iluminação da placa sinalizadora e manutenção 
energética dos circuitos que automatizam um sistema composto por sensores de 
presença de automóvel, sensores de luz e sinalizador giroflex. O comando dos 
componentes é realizado por Controlador Lógico Programável (CLP). Os critérios 
para o desenvolvimento deste projeto estão em concordância com os estudos 
realizados sobre as normativas e decreto Nº 9.296, de 1º de março de 2018 que 
regulamentou a o art. 45 da lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 , que torna 
obrigatória a observância da (NBR 9050), sobre a inclusão das pessoas com 
deficiência. Mediante o exposto, os autores verificaram a necessidade de contribuir 
de maneira efetiva com a sociedade por meio deste projeto e aplicados à 
Engenharia Mecânica. 
 
Palavras-chave: Acessibilidade, estacionamento, automação. 
 

ABSTRACT 

To respect the limitations of another person is to recognize the universal right that the 
assets of society are egalitarian. Inclusion and access to culture, education, health 
and leisure is everyone's right. It is common to highlight the lack of respect of many 
citizens towards people with disabilities (PWD). The main objective of this work is to 
make FATEB parking users aware of the vacancies for people with disabilities, by 
means of signaling and automation of parking spaces reserved for this institution. 
The system is designed to be self-sustaining powered by a set of photovoltaic panels, 
responsible for the lighting of the signaling plate and energy maintenance of the 
circuits that automates a system composed of automobile presence sensors, light 
sensors and giroflex flag. The components are controlled by Programmable Logic 
Controller (CLP). The criteria for the development of this project are in agreement 
with the studies carried out on the regulations and Decree No. 9,296, of March 1, 
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2
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2018, which regulated the art. 45 of Law 13,146 of July 6, 2015, which makes it 
compulsory to comply with (NBR 9050) on the inclusion of persons with disabilities.  
through this project and applied to Mechanical Engineering. 
 
Keywords: Accessibility, parking, automation. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

As necessidades essenciais dos seres humanos são iguais para todos e 
devem ser atendidas para que as pessoas possam viver com dignidade.  Indivíduos 
com deficiência física enfrentam constantes limitações em sua rotina diária, essas 
limitações podem estar intimamente relacionadas a problemas de acessibilidade, ou 
seja, às condições que permitam o exercício da autonomia e a participação social 
efetiva desta pessoa, podendo interferir ou prejudicar no seu desenvolvimento. O 
presente artigo tem como objetivo abordar a importância da educação e o respeito 
com a pessoa portadora de alguma necessidade especial e sua inclusão, sabendo 
que o campo da Engenharia Mecânica abrange várias áreas de atuação e tem a 
responsabilidade de desenvolver novas tecnologias que promovam o avanço da 
sociedade e melhoram a vida das pessoas. Neste contexto, a tecnologia fotovoltaica 
pode ser aplicada promovendo beneficio em diversas situações do nosso cotidiano, 
principalmente nas que proponham dispor melhores condições para sociedade de 
modo geral e de modo indireto para aqueles que possuam alguma limitação.  O 
painel solar aplicado como fonte geradora de eletricidade é fruto de uma pesquisa 
na FATEB e que tornou possível a concepção deste artigo que abordará um tema 
bastante relevante para sociedade de modo geral. 

 
 

2. ACESSIBILIDADE 
 

Segundo o artigo 2° da lei n°10.098/2000 sobre acessibilidade são 
estabelecidas as seguintes definições: acessibilidade é possibilidade e condição de 
alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de 
comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
(CAMARA DOS DEPUTADOS, 2000; LEONEL et al, 2015). 

O termo acessibilidade originou-se na década de 1940, para designar a 
condição de acesso das pessoas com incapacidades funcionais atreladas ao 
surgimento dos serviços de reabilitação física e profissional. O Decreto nº 5.296/04 
assim define o termo acessibilidade como condição para utilização, com segurança e 
autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de 
comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida à questão da acessibilidade é um tema social cada vez mais relevante e 
presente em nossa sociedade (NONATO, 2013; SILVA, 2013; FERREIRA, 2013; 
SURIS et al, 2016). 

O direito à acessibilidade é regulamentado, no Brasil, pela Norma Brasileira 
9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR, 2004). É um direito 
universal, solidificado no direito constitucional de igualdade. Fundamenta-se nos 
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direitos humanos e de cidadania, a começar pela Constituição Federal de 1988, que 
garante o direito à cidadania e à dignidade da pessoa humana. O artigo 5º discorre 
que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL; SILVA 2013; CESTARI E MARTINS, 2016).  

A legislação federal destinada a atender as pessoas deficientes apresenta 
grande extensão, com especial atenção para três leis fundamentais: a Lei n.º 
7.853/89, a Lei n.º 7.405/85 e o Decreto n.º 3.298/99. A primeira Lei transfere aos 
Estados e Municípios a responsabilidade pela adoção de medidas que eliminem as 
barreiras de acesso dos portadores a edificações, espaços urbanos e meios de 
transporte. Já pela Lei n.º 7.405/85, torna-se obrigatória a colocação do "Símbolo 
Internacional de Acesso" em todos os locais e serviços que permitam sua utilização 
por pessoas portadoras de deficiência, além de dar outras providências (FERREIRA, 
2013, SILVA, 2013; NOGUEIRA et al , 2015; ALMEIDA JUNIOR E FERNANDES, 
2016).  

A definição de acessibilidade está historicamente atrelada à visão da 
sociedade em relação às pessoas com deficiência. O conceito foi evoluindo durante 
o século XX, abarcando novas dimensões, fruto das reivindicações e pressões dos 
diversos grupos da sociedade preocupados com a garantia da inclusão social e 
direito à cidade a todos, sendo de fundamental importância à luta dos deficientes na 
conquista dos direitos atualmente contemplados (MORAIS, 2002; ATTADEMO 
FERREIRA E SOUZA E SOUZA, 2016). 

O Ministério Público surge pela Constituição Federal de 1988, como um dos 
guardiões da cidadania e da dignidade da pessoa humana, propiciando-lhe meios 
para a efetivação dos direitos das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, quer constitucional, quer infraconstitucional (SILVA, 2013; DA 
SILVA E AGUILAR, 2017).  

 
 

3. INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR 
 

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 
2010, realizou pesquisa para verificar quais deficiências acometem os brasileiros e 
publicou o resultado obtido por esse Censo Demográfico, o qual revelou que 23,9 % 
dos brasileiros entrevistados declararam possuir alguma deficiência. Verificou-se 
ainda que a deficiência motora atinja 7 % da população brasileira, ou seja, mais 13 
milhões de pessoas, sendo a segunda deficiência mais relatada pela população. A 
primeira foi a deficiência visual, que atinge 35,7 milhões de pessoas. A pesquisa 
constatou que a deficiência motora severa foi declarada por mais de 4,4 milhões de 
pessoas. Destas, mais de 734,4 mil disseram não conseguir caminhar ou subir 
escadas de modo algum e mais de 3,6 milhões informaram ter grande dificuldade de 
locomoção. Diante desses resultados revelados pelo IBGE, observa-se que 
aproximadamente ¼ da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência, 
seja física ou mental, isto é, quase 25 % dos brasileiros possuem doenças graves e 
de consequências incapacitantes, sejam elas de natureza transitória, sejam 
permanentes. Estratificando a população brasileira em grupos etários, constata-se 
que 7,5 % das crianças de 0 a 14 anos de idade apresentaram pelo menos um tipo 
de deficiência (IBGE, 2010; CARVALHO, 2017). 
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No contexto da educação especial, quanto à acessibilidade do aluno com 
deficiência e ou necessidades educacionais especiais no ensino superior, a 
realidade atual evidencia um distanciamento ao acesso a esse nível de ensino; 
sendo poucos os que conseguem ingressar e estes, em sua formação acadêmica, 
se deparam com muitas barreiras, delineando a realidade do ensino brasileiro 
(SIMIONATO, 2011). A busca pelo êxito de uma educação que, de fato, seja 
inclusiva, conta com o respaldo legal e aponta para possibilidades a serem 
discutidas a fim de viabilizar o acesso ao ensino para todos os alunos com 
Necessidades Educativas Especiais (NEE) e, com isso, uma sociedade mais 
igualitária. A hipótese levantada é a de que, apesar de a Constituição Federal e de o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência assegurarem o direito à acessibilidade para 
pessoas com deficiência física e/ou mobilidade reduzida, procurando assegurar e 
efetivar a integração social dessas pessoas, considerando o princípio da igualdade, 
há barreiras para a efetiva inclusão, sendo que elas podem ser superadas com 
adaptações no espaço interno e no mobiliário do local como também 
conscientização de todos que façam uso das dependências desta instituição. 

 
 

4. METODOLOGIA 
 

As vagas para estacionamento de Veículos em teatros, shoppings, 
universidades, supermercados, praças e parques, estádios de futebol e edifícios 
garagem, que conduzam ou que sejam conduzidos por pessoas portadoras de 
necessidades especiais, devem ter sinalização no piso, sinalização vertical para 
vagas em via pública e estar próximas a elevadores e rotas acessíveis.  O número 
de vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou que sejam conduzidos 
por pessoas com NEE são estabelecidos por norma, conforme podem ser 
observados na Tabela 01: Vagas em estacionamento (ABNT, 2004; OMOTE, 2016). 

 
Tabela 01: Vagas em estacionamento. 

Numero total de Vagas Vagas Reservadas 

Até 10 - 

De 11 à 100 1 

Acima de 100 1 % 

Fonte: Adaptado de ABNT 2004; Brito et al 2008. 

 

É comum, alguns motoristas que não possuem nenhuma limitação física 
estacionarem seus veículos em vagas destinadas aos portadores de necessidades 
especiais, podendo também ser observado no estacionamento da FATEB, que é 
objeto deste estudo. Conforme pode ser verificado na Figura 01, um veículo em vaga 
reservada e identificada para portadores de necessidades especiais durante todo o 
período de aula. Com o objetivo de conscientizar que isto não ocorra, este artigo 
propõe a elaboração e execução de um projeto, com uso da tecnologia fotovoltaica e 
um sistema eletrônico automatizado, que evidencie e alerte os condutores para não 
estacionarem em vagas prioritárias.  

Este projeto poderá ser autossuficiente por contar com um sistema de 
geração de energia solar fotovoltaica instalado sobre a marquise da instituição. A 
energia gerada pela placa é armazenada em uma bateria capaz de suprir as 
necessidades por um período de três a quatro dias sem ou com níveis baixos de 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019. 

 

incidência da luz do sol. 
 

Figura 01: Veículo em vaga identificada 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

Devido à falta de empatia para com os acadêmicos portados de deficiência 
física desta instituição ou visitantes que necessitam da vaga exclusiva, este trabalho 
tem o propósito de desenvolver o projeto intitulado “Projeto Vaga Certa: 
Acessibilidade e Energia”, que visa melhorar e conscientizar a utilização e 
acessibilidade nas vagas reservadas, no estacionamento da FATEB para os 
portadores de alguma necessidade especial. 

O projeto consiste em uma solução para priorizar o uso das vagas especiais 
desta instituição, sinalizadas pelo símbolo internacional de acessibilidade. O sistema 
prevê algumas ações que a sociedade gostaria de executar quando vivência a 
situação de uso indevido destas vagas. O sistema é constituído por uma placa 
luminosa de LED (Diodo emissor de luz) com o símbolo conforme pode ser 
observado na Figura 02, alimentado por uma bateria que é carregada por uma placa 
de energia solar fotovoltaica que carrega uma bateria de 12 volts durante o dia, e 
durante o período noturno, a bateria alimenta a placa luminosa e o sistema de 
monitoramento da vaga. Na vaga foram instalados dois sensores ópticos com 
alcance de 500 mm responsáveis pela detecção de um veiculo estacionado na vaga 
em questão. O sistema apresenta dois tipos de alerta, a partir do momento que a 
detecção é confirmada pelo CLP, um temporizador programado para o tempo de 
sessenta segundos inicia alerta sonoro através de uma sirene, e transcorridos 
noventa segundos um alerta luminoso é ativado utilizando-se de um Girofrex. 

Os acadêmicos portadores de deficiência serão cadastrados e receberão 
uma senha que desabilitará os sinalizadores, através de um sinal remoto do celular 
do usuário. O sistema então é desligado e inicia-se a contagem de um período de 
quatro horas (240 minutos) para novamente ser acionado. Este período é 
equivalente ao tempo de aula podendo ser ajustado futuramente de acordo com a 
real necessidade dos usuários, toda vez que o veiculo sair da vaga o sistema 
retornará a condição inicial. 

 
Figura 02: Placa sinalizadora adaptada com iluminação de LED e alimentada pelo sistema 

fotovoltaico. 
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Fonte: Autores, 2018. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 
O sistema de automação citado utilizado está representado no fluxograma 

conforme Figura 03, onde é possível visualizar cada etapa do processo e suas 
respectivas ações, ressaltando que o objetivo proposto é conscientizar os usuários e 
garantir o direito assegurado por lei para os portadores de alguma limitação física. 

 
Figura 03: Fluxograma de Funcionamento do Sistema Lógico 

 
Fonte: Autores, 2018. 
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Para a automação de um processo ou sistema, um dos primeiros 
dispositivos que constituintes é o CLP, que trata-se de é um equipamento eletrônico 
digital com hardware e software compatíveis com a aplicação que se deseja 
implementar, é capaz de armazenar e processar informações. Sua utilização é 
fundamental para realização das mais diversas funções, através de módulos de 
entradas e saída. Segundo Silva et al (2018), o CLP surgiu na década de 70 na 
indústria automobilística em decorrência de problemas ligados a cadeia produtiva da 
época, estes problemas eram relacionados à como fazer carros do mesmo modelo, 
porém com cores diferentes, ou até mesmo em uma mesma linha com produzir 
diferentes modelos de veículos, com a inflexibilidade dos painéis elétricos 
necessitaram desenvolver tecnologias que tornasse hábil a produção de carros 
aparecendo assim o CLP que foi aplicado com muita velocidade na cadeia produtiva 
dos mais variados produtos. O controlador conta com uma unidade central de 
processamento (CPU) com a função de ler os valores presentes nas entradas e 
executar a instrução. O modelo utilizado neste projeto é fabricado pela Schneider 
Electric, o Zélio SR2 A101BD possui seis entradas e quatro saídas analógicas que 
atendem a condição da vaga conforme descrito na Tabela 02, além disso, o modelo 
possui um a interface que possibilitar a inserção da logica sem auxilio de um 
programa de linguagem ladder, ou seja, como do inglês “escada” cada ação é 
executada respeitando um degrau de informações fornecidas ao controlador que por 
sua vez executara a ação desejada. 

 
Tabela 02: Entradas e Saídas do CLP. 

ENTRADAS DO CLP 

Qtde Descrição 

2 Sensores de monitoramento da vaga “ presença do veiculo”. 

1 Fotocélula que ira iluminar a placa durante a noite 

1 Sinal remoto “Reset” 

SAIDAS DO CLP 

Qtde Descrição 

1 Habilita Sirene 

1 Habilita Girofrex 

1 Ilumina Placa  

Fonte: Autores, 2018. 

 
As demais funções são virtuais como os contadores de tempo e a logica 

responsável pela tomada de decisões e funcionamento da vaga. 
A energia elétrica gerada pela placa fotovoltaica conforme Figura 04, em 

corrente continua disponibiliza tensão aproximada de 12 volts, para o funcionamento 
do CLP que recebe 24 volts de tensão de alimentação foi aplicado um sistema 
elevador de tensão que compensa e protegem os componentes. Com exceção do 
CLP todo sistema utiliza 12 volts como tensão de alimentação fornecida pelo painel 
solar. 

O painel solar projetado para suprir com energia elétrica é constituído por 32 
células fotovoltaicas de silício monocristalino ligados em série por junção através de 
solda, fornecendo 2,67 W de potência e 0,5 volts de tensão cada célula, suas 
dimensões 12,5 X 12,5 cm, estimando gerar 85,44 Wp (Watts Pico) e 12 volts de 
tensão em corrente continua atingindo uma eficiência de 19 % como pode ser 
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observado na Figura 04, o sistema ainda conta com um painel onde estão o 
controlador de carga de baixo consumo, a bateria 12 volts que armazena energia 
elétrica, o CLP e o transformador que alimenta o CLP. 

 
Figura 04: Placa Fotovoltaica  

 
Fonte: Autores, 2018. 

 
O sistema também é composto por um painel onde estão instalados o 

controlador de carga de baixo consumo, a bateria 12 volts que armazena energia 
elétrica, o CLP e o transformador que alimenta o CLP, conforme Figura 05 a seguir. 

 
Figura 5: Painel Elétrico. 

 
Fonte: Autores, 2018. 
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6. CONCLUSÃO 
 

As fontes alternativas de energia em especial a energia solar fotovoltaica 

contribuem para preservação e equilíbrio ambiental, sem gerar nenhum tipo de 

poluição no processo de geração de energia elétrica o painel pode ter uma longa 

vida útil e requer mínima manutenção assegurando o funcionamento do sistema que 

opera a vaga certa mantendo carregada a bateria até mesmo nos dias com menores 

níveis de radiação solar, o sistema não gera custos por ser alto suficiente em 

energia, também não está conectado a concessionária local distribuidora de energia 

elétrica. 

Combater toda e qualquer forma de preconceito e discriminação é a 

obrigação de todos os cidadãos e a participação da sociedade nesse processo é 

fundamental respeitando as diferenças na construção do direito à cidadania, 

principalmente como atuantes e não simplesmente expectadores. A maior barreira 

pode ser a falta de atitude da sociedade em favor do portador de necessidades 

especiais. O ambiente acadêmico propicia a elaboração de pesquisas que visam a 

integração e melhoria na qualidade de vida de todos indivíduos com alguma 

limitação, neste contexto  cabe aos futuros engenheiros aplicar o conhecimento de 

forma holística e multidisciplinar para desenvolver tecnologias que tragam beneficio 

a sociedade. O projeto apresentado neste trabalho está em fase de implementação, 

desde o inicio do funcionamento da nova placa sinalizadora a vaga vem sendo 

respeitada pelos usuários do estacionamento, após a conclusão do projeto será 

possível monitorar quantas vezes a vaga foi utilizada por portadores através da 

utilização da senha de usuário e também quantas vezes foi utilizada por outros 

condutores pela não utilização da senha para desabilitar o sistema, toda vez que a 

vaga for ocupada o sistema fara a contagem. 
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RESUMO 
 
O intuito deste trabalho acadêmico é apresentar o desenvolvimento de uma banca 
de testes para ensaio de falha causada pela fadiga em flexão rotativa, para 
elaboração de ensaios dinâmicos que simulem condições similares as sofridas por 
eixos e demais componentes de máquinas rotativas com carregamentos cíclicos. 
Trabalhando com corpos de prova confeccionados em eixos de diferentes materiais: 
Aço SAE 1045 e Aço SAE 4340, variando a carga aplicada sobre eles e compilando 
dados obtidos através de sistema de monitoramento de ciclos de rotação, a fim de 
se estabelecer os gráficos para curva S-N, seguindo o modelo elaborado e por R.R. 
Moore que é o mais utilizado para realização deste tipo analise experimental. Com o 
desenvolvimento e finalização do projeto será possível a realização dos estudos 
laboratoriais utilizando metodologias aplicadas as nas disciplinas de engenharia 
mecânica, afim de se obter valores para comparativos entre analise teóricas e 
experimentais. 
Palavras-chave: Fadiga; Ensaio; Curva S-N; Análise experimental. 
 
 

ABSTRACT 
 
In The aim of this academic paper is to present the development of a test bench for 
failure testing caused by rotational flexion fatigue, for the elaboration of dynamic tests 
that simulate conditions similar to those suffered by axles and other components of 
rotary machines with cyclic loading. Working with specimens made in axes of 
different materials: SAE 1045 Steel and SAE 4340 Steel, varying the load applied on 
them and compiling data obtained through rotation cycle monitoring system in order 
to establish graphs for S-N, curve following the model elaborated and by R.R. Moore 
which is the most used for this type of experimental analysis. With the development 
and completion of the project will be possible to perform laboratory studies using 
methodologies applied to the disciplines mechanical engineering, in order to obtain 
comparative values between theoretical and experimental analysis. 
Key-words: Fatigue; Test; S-N curve; Experimental analysis. 
 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

                                                 
1
Acadêmico do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco Borba – FATEB - e-mail: 

<ph.silva86@hotmail.com>. 
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Durante o projeto e concepção de um componente mecânico com funções de 
transmissão de torque para uma determinada máquina rotativa, assim como em 
aplicações de necessidades estruturais, é de suma importância a garantia e 
confiabilidade nos componentes projetados a fim de se obter a vida útil esperada do 
componente, de forma que não ocorra avarias ou acidentes de qualquer magnitude 
evitando impactos econômicos assim como possibilidades de acidentes fatais, 
quando solicitado a esforços e condições severas de trabalho. 

Nas variadas formas de falhas ocorrentes componentes estruturais 
mecânicos, a que mais se destaca nos estudos especializados é a fadiga dos 
materiais. Segundo estudos especializados o termo fadiga faz referência a falha 
ocorridas durante um grande número de ciclos repetitivos de tensão e compressão. 
Esse tipo de falha é responsável por aproximadamente 90% das falhas ocorrida nos 
materiais (Callister 2016). 

A fadiga é um mecanismo de propagação de falha que aumenta de forma 
lenta e gradual sendo de difícil percepção sem a realização de estudos detalhados 
da evolução das trincas em determinado número de ciclos. Sendo causadora de 
várias tragédias na engenharia. Pode-se citar exemplo o acidente aéreo do voo 123 
da Japão Airlines, com a aeronave Boeing 747, prefixo-JA8119 em agosto de 1984, 
causando a morte de 520 pessoas, sendo o maior acidente aéreo de toda a história, 
ocorrido em apenas uma aeronave. Após a intervenção de manutenção causada 
por uma colisão com o solo durante pouso da aeronave, ouve danos em um 
componente da cauda do avião, que foi reparada pela própria engenharia da 
companhia Boeing, porém de forma inadequada causando o acidente 7 anos mais 
tarde, onde foi identificada a falha por “Fadiga” do componente substituído, seguido 
pelo colapso estrutural causando a descompressão e a queda da aeronave (PINTO 
2018).  

A falha por fadiga apresenta características similares as falhas por fratura 
frágil, tendo em vista que as superfícies da fratura aparecem de forma plana e 
perpendiculares ao eixo de tensão. Porém as características presentes na fratura 
por fadiga são completamente diferentes das frágil estática. Sendo que apresentam 
três etapas de propagação. Na primeira etapa ocorre o surgimento das micro trincas 
causadas pelos esforços cíclicos, não sendo possível a detecção a olho nu; Na 
segunda etapa se inicia a fratura com a progressão das micro trincas sendo um 
processo irreversível para a microestrutura do material. Em sua última etapa o 
elemento já não suporta a oscilação dos esforços cíclicos de aplicação da carga 
causando o rompimento de forma brusca e repentina (SHIGLEY 2016). 

Além do conhecimento das propriedades físicas e químicas atuante nos 
materiais que auxiliam na prevenção das falhas causadas pela fadiga, também se 
faz necessário a utilização de equipamentos para realizar ensaios controlados de 
aplicação de carga em relação ao número de ciclos de revolução suportados pelo 
corpo de prova. Desenvolvendo de assim os gráficos das curvas S-N (Tensão S, 
número de ciclos N), para cada material estudado. 

A máquina para análise de fadiga por flexão rotativa vem se aprimorando a 
mais de 100 anos, conforme as necessidades cada vez mais exigentes do 
desenvolvimento tecnológico de materiais com melhor performance para aplicação 
no ramo da engenharia.  
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2. METODOLOGIA 

Para a estrutura deste resumo expandido, utilizou – se, em relação aos 
procedimentos técnicos, uma pesquisa bibliográfica, que segundo Gil “a pesquisa 
bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos” (GIL 2002). 

O princípio para desenvolvimento da máquina para ensaio de fadiga por 
flexão rotativa surge da natureza de pesquisa aplicada de forma combinada 
qualitativa e quantitativa abordando o assunto de falhas causadas durante ciclos 
repetitivos de tensão e compressão com aplicação constante de carga em seu 
sentido radial. O intuito para elaboração desse projeto vem da análise de aparelhos 
destinados a realização desse tipo de ensaio, como o modelo desenvolvido por R.R 
Moore, modelo que atende os critérios das normas DIN 50113 e ISO 1143, a 
empresa INSTRON Brasil equipamentos científicos, com sua matriz nos Estados 
Unidos, conhecida por desenvolver e fornecer equipamentos para ensaios 
mecânico, a Figura 1 apresenta a bancada de ensaios modelo RRM-A2, com custo 
de aquisição de aproximadamente 96 mil reais. 

 
Figura 1 – Bancada de ensaios modelo RRM-A2 

 
 

Fonte: INSTRON Brasil equipamentos científicos (2018). 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

Durante o desenvolvimento do projeto da bancada de ensaio, serão 
necessárias várias etapas até a finalização do equipamento. Dentro do escopo de 
projeto podem ser citados: 

 Revisão de conteúdo bibliográfico da metodologia de testes S-N de 
fadiga rotativa, assim como analisar as maquinas existentes para 
ensaio S-N, afim de se aprimorar o equipamento. 

 Projeto dos componentes necessários: eixos, acoplamento flexível, 
motor elétrico, rolamentos e forma de fixação da carga que exerce a 
força peso, e peças mecânicas do conjunto como sistema de fixação do 
corpo de prova e monitoramento de número de ciclos. 

Para melhor compreensão do sistema dinâmico de ensaio, a Figura 2 ilustra 
alguns dos principais componentes mecânicos do sistema, sendo possível observar 
que os eixos são os principais responsáveis pela transmissão de giro impulsionado 
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pelo motor elétrico. Na representação também podem ser observados elementos 
como: rolamentos, acoplamento flexível, indicador de número de voltas (para esse 
projeto será utilizado indicado digital) para obtenção mais precisa do número de 
ciclos. 
Figura 2 – Esboço esquemático dos componentes da bancada de testes 

 

 
 

Fonte: SILVA (2016). 
 
O sistema de aplicação de carga é constituído por vários discos metálico 

(anilhas), com massa pré-determinada, interligadas a parte estrutural móvel do 
equipamento. Esses elementos são os responsáveis pela carga (força peso) que 
causa os esforços de tração e compressão cíclicas atuantes no corpo de prova 
estudado. No projeto a carga máxima utilizada será de 15kg, equivalente a 150 N.  

Corpos de prova utilizados para realização de ensaio de fadiga por flexão 
rotativa podem variar dependendo do tipo de teste a ser realizado, assim como o 
tipo de equipamento, capacidade e forma com qual será fixado no aparelho.  

Para utilização no equipamento desenvolvido de ensaio de fadiga por flexão 
rotativa será utilizado corpos de prova cilíndricos, com seção de teste em perfil 
cilíndrico com diâmetro da seção 6mm sem entalhes, a fim de garantir a melhor 
uniformidade dos diferentes materiais a serem analisados. Os corpos de prova 
serão confeccionados em Aço SAE 1045 e Aço SAE 4340. 

Para realização do ensaio é feita aplicação de uma tensão particular 
constante através das anilhas, causando um momento puramente fletor, em 
contrapartida é realizado a contagem do número de ciclos até o rompimento 
completo do corpo de prova. Esse tipo de ensaio pode levar de horas até dias de 
acompanhamento, dependendo das características do corpo de prova e da 
quantidade de tensão aplicada (NORTON 2016).  
Figura 3 – Curva S-N para aços forjados 
 

 
 
Fonte: Norton (2016). 
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4. CONCLUSÃO 

Como projeto do equipamento está em fase de desenvolvimento, não se 
pode apresentar resultados efetivos, porém esse projeto será útil para analises de 
diferentes tipos de materiais assim como na aplicação de fatores de forma nos 
corpos de prova, tais como: raios, cantos vivos, rasgos, canais, acabamento 
superficial entre outro que impactam significativamente no tempo de vida de um 
componente mecânico. 

Com a obtenção dos dados do ensaio de fadiga por flexão rotativa, será 
possível plotar os valores através da razão resistência a fadiga normalizada Sf, pela 
tensão de ruptura na tração Sut, em função do número de ciclos de rotação N, 
(expressado em coordenadas logarítmicas) para fornecer o diagrama S-N. 
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RESUMO 
 
Este trabalho tem o intuito de apresentar o desenvolvimento de uma serra 
esquadrejadeira articulável para uso específico em marcenarias, para elaboração e 
series de cortes feitas em chapas de mdf. Trabalhando com corpos de prova 
confeccionados em eixos de materiais: Aço SAE 1020, Aço SAE 1045; Com isso 
esta máquina será projetada utilizando alguns componentes tais como: Estrutura 
feita com chapa de aço carbono, motor elétrico para o acionamento da máquina, 
barras de aço carbono para o deslizamento da mesa, barra roscada de aço inox 
para não pegar impurezas no material, parafusos de aço, chave elétrica, régua 
graduada, tubo com perfil quadrado, polia, rolamentos, mancal, correia em V. Com o 
passar dos tempos a competitividade vem crescendo muito em fabricações de 
diversos modelos de máquinas e vem aumentando cada vez mais no ramo da 
indústria mecânica e com a exigência pela qualidade de um bom e melhor produto 
tem levado muitas empresas a melhorarem seus desempenhos nos processos de 
fabricação em seus projetos de máquinas esse projeto é inovador, consistindo numa 
máquina com patente requerida para uso em cortes de chapas em MDF, sendo 
feitos a mão, de peças em peças, verificando cada encaixe perfeito das devidas 
peças em seus lugares, porém utilizando alguns cálculos para não obter nenhum 
tipo de erros na fabricação das peças da máquina, para que possamos finalizar o 
projeto sem que tenha nenhum erro na montagem final. Portando na finalidade da 
construção dessa máquina serra esquadrejadeira articulável serão feitos os cortes 
em chapas de MDF. 
 
Palavras-chave: Metal; Esquadrejadeira; Aço; Viabilidade. 
 
 

ABSTRACT 
 
This work intends to present the development of a miter saw for specific use in 
joineries, for elaboration and series of cuts in mdf plates. Working with test 
specimens made from shafts of different materials: SAE 1020 steel, SAE 1045 steel; 
This machine will be designed using components such as: Carbon steel frame, 
electric motor for the drive of the machine, carbon steel rods for sliding table, 
stainless steel threaded rod for not getting impurities in the material, screws, electric 
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wrench, graduated ruler, profile tube, pulley, bearing, bearing, V-belt.With the 
passing of time competitiveness has been growing a lot in the manufacture of various 
machine models and has been increasing in the field of mechanical industry and with 
the requirement for the quality of a good and better product has led many companies 
to improve their performance in the processes This design is innovative, consisting of 
a patent machine required for use in MDF sheet cuts, being made by hand, from 
parts to parts, verifying each perfect fit of the necessary parts in their places, but 
using some calculations so as not to get any kind of errors in the manufacturing of 
the machine parts, so that we can finish the project without having any errors in the 
final assembly. The purpose of the construction of this machine is to cut jointed miter 
cutters will be made in MDF sheets. 
 
Key-words: Metal; Esquadrejadeira; Steel; Viability 
 
1. INTRODUÇÃO 

A indústria moveleira pode ser considerada uma das mais antigas do mundo, 
pois deriva dos carpinteiros e artesãos produtores de móveis, que com a revolução 
industrial passaram a utilizar máquinas e ferramentas visando obter economias de 
esforço e tempo. Os avanços proporcionados pela industrialização permitiram a 
padronização e os ganhos de escala, de maneira que os móveis deixaram de serem 
produtos artesanais para se tornarem produtos industrializados. Dada esta trajetória 
de desenvolvimento, a indústria de móveis é classificada, atualmente, como uma 
indústria tradicional, com tecnologia de produção consolidada e amplamente 
difundida. Por sua vez, o dinamismo tecnológico desta indústria é determinado pelo 
aprimoramento do design, pelas máquinas e equipamentos utilizados no processo 
produtivo e pela introdução de novos materiais (PANELGUIDE, 2004).  

MDF (Medium Density Fiberboard) é uma chapa fabricada a partir da 
aglutinação de fibras de madeira com resinas sintéticas e ação conjunta de 
temperatura e pressão. Para a obtenção das fibras, a madeira é cortada em 
pequenos cavacos que, em seguida, são triturados por equipamentos denominados 
desfibradores. O MDF é um derivado da madeira constituído de aproximadamente 
82% de fibra (totalmente ou principalmente madeira leve), 10% de resina sintética, 
7% de água, menos que 1% de sólido de cera de parafina e menos que 0,05% de 
silício. O adesivo mais utilizado é a ureia-formaldeído embora dependendo do nível e 
uso pretendido para que o produto outros adesivos possam ser usados, como fenol-
formaldeído e isocianato. No processo de fabricação de MDF a madeira é 
inicialmente triturada, tratada termicamente e mecanicamente é transformada em 
fibras, que são aglutinadas por meio de resinas sintéticas, onde é formado um 
colchão, esse é prensado a alta temperatura na espessura desejada (Valença et AL,  
2010). 

Com o grande desenvolvimento tecnológico, muitas empresas já não 
conseguem competir baseadas apenas na qualidade ou nos custos dos produtos 
oferecidos. Com a segmentação cada vez maior dos mercados, oferecer inovações 
contínuas aos consumidores tornou-se um diferencial competitivo. O estado-da-arte 
da engenharia de produto preconiza que as inovações dentro das empresas de base 
tecnológica podem ser alcançadas através de um Processo de Desenvolvimento de 
Produtos estruturado, formal e adaptado à realidade da empresa e de cada projeto 
específico de desenvolvimento. Além disso, nas visões contemporâneas do campo 
de conhecimento, o PDP é visto como um processo de negócio, ou seja, o seu foco 
é resultar em produtos que tenham valor para os clientes da empresa. 
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Uma questão importante quando se trata da indústria brasileira de máquinas 

e equipamentos voltados para o setor moveleiro está em sua adequação para a 
promoção ou não da produtividade. Não existem estatísticas que possam gerar 
conclusões definitivas sobre a que distância da fronteira tecnológica mundial estão 
as máquinas ofertadas por fabricantes brasileiros. Em função disso, para a 
elaboração do presente estudo, recorreu-se a entrevistas com empresários, visitas a 
plantas produtivas de firmas de variados portes, além da aplicação de um 
questionário. A sofisticação tecnológica dos equipamentos demandados pelas 
empresas moveleiras cresce à medida que se avança em um espectro de sistemas 
de produção existentes no país, que conta com desde a fabricação artesanal de 
móveis em pequenos empreendimentos até a produção em larga escala e altamente 
automatizada. Como no setor moveleiro do Brasil prevalecem empresas de porte 
micro e pequeno, dotadas de fôlego financeiro relativamente baixo, a indústria 
nacional de bens de capital para o setor tende a focar sua produção em 
equipamentos de conteúdo tecnológico relativamente menor, com vistas a ofertar 
preços mais acessíveis (KUPFER, 1996). 

Desse modo, o presente trabalho possui o intuito de demonstrar ao 
mercado consumidor, que a fabricação de uma serra esquadrejadeira é viável. 

 
2. METODOLOGIA 

O presente trabalho, utilizou-se primeiramente a pesquisa e análise do 
mercado consumidor, visando analisar e posteriormente demonstrar a viabilidade de 
fabricação de uma serra esquadrejadeira articulável, que otimize e aperfeiçoe o 
sistema produtivo de móveis em MDF.  

Nas indústrias moveleira sendo assim, a pesquisa classifica-se pela sua 
abordagem direta e exploratória, utilizando-se do método indutivo-explicativo, 
servindo-se como base a análise de o presente projeto da serra esquadrejadeira, 
busca de forma explicativa e com base na análise de bibliografia especializada, 
buscando demonstrar qualitativa e quantitativamente os itens que se compõe, para a 
fabricação da serra esquadrejadeira articulável, e o passo a passo de construção de 
referida máquina.  

O material documentado, bem como, as respectivas análises será 
organizado em relatório de pesquisa componente de estudo que se pretende 
construir, para tanto, foram seguidos os seguintes passos: seleção dos materiais 
quais seja: Chapa em aço carbono, Barramento em aço carbono, Polia ferro fundido 
2 canais, Manipulas de regulagem e aperto em baquelite e polipropileno, Volantes 
de regulagem em baquelite, Motor elétrico trifásico 3 cv, Rolamento de esfera, 
Parafusos de roscas whitworth (polegada), Chave elétrica, Tinta esmalte sintético 
automotivo, Régua graduada, correia em V, Barras de aço, Tubos quadrado, Mancal, 
e MDF. 

 A montagem do projeto consiste nas seguintes etapas:  

 Primeira etapa: Fabricação da base da máquina;  

 Segunda etapa: Fabricação das mesas de apoio ao MDF;  

 Terceira etapa: fixação de eixo, mancal, polia e barra roscada no 
interior da máquina;  
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 Quarta etapa: Colocação do Tubo quadrado e barramento de aço de 
apoio a mesa de avanço de corte;  

 Quinta etapa: Montagem da mesa de apoio onde movimenta o MDF 
para iniciar um corte;  

 Sexta etapa: Montagem dos demais materiais como (serra, chave 
elétrica, proteção da maquina; 

 Sétima etapa: Limpeza do equipamento e pintura; 

 Oitava etapa: Montagem do equipamento com todas as peças 
citadas. 

3. DESENVOLVIMENTO 

O presente trabalho ressalta a importância das máquinas na indústria 
mecânica – Marcenaria, sendo a finalidade de este trabalho passar ao consumidor 
uma visão mais ampla sobre o projeto dessas máquinas e sua importância dentro de 
uma marcenaria na Fabricação de Móveis, em especial sobre a serra 
esquadrejadeira.  

Desse modo, o presente trabalho possui o intuito de apresentar uma 
proposta de viabilidade para o desenvolvimento de uma serra esquadrejadeira, 
desde a sua concepção inicial, perpassando pela sua criação em cálculos, visando 
definir as dimensões de seus componentes. O processo de corte é aplicado no 
intuito de dar melhor acabamento nas peças de chapas em MDF (materiais para 
móveis). Desta forma, vários tipos de ferramentas foram desenvolvidos a fim de 
auxiliar nessa melhoria, ou seja, descomplicar a fabricação e aprimorar os produtos 
que atuam nas indústrias mecânicas. A partir daí, percebeu-se a necessidade de um 
mecanismo técnico que, de maneira ágil e prática, proporcionasse ao utilizador 
efetivar cortes e acabamentos mais amplos nas peças sem MDF ou outros tipos de 
madeira.  

O projeto de serra esquadrejadeira busca obter êxito em alcançar uma 
grande produção para colocação no mercado de trabalho, para fomentar a 
competitividade de qualidade entre os concorrentes. 

4. CONCLUSÃO 

Como pôde se observar é de grande importância e relevância apresentar ao 
mercado consumidor o projeto de uma serra esquadrejadeira circular articulável que 
possibilite avanços no setor moveleiro, sendo este um equipamento que garante 
maior competitividade e desenvolvimento para ao setor de móveis em MDF. Os 
resultados esperados com a utilização de referido equipamento são mais agilidade 
na produção, nos testes apresentou ótimos acabamentos nos materiais, fácil 
manuseio do equipamento sem perigo de acidentes, com proteção na serra, e o 
projeto recebeu uma avaliação de nota 9 pelos seu desempenho na industria 
moveleira. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho é apresentado com um estudo de campo da inovação 
tecnológica em processos de fabricação mecânica tendo como foco a usinagem, a 
qual envolve tecnologia de precisão e rapidez na fabricação de peças complexas. 
Com o avanço da tecnologia o setor de usinagem vem recebendo mudanças que 
contribuíram significativamente para melhoras no seu processo. A linha da produção 
do CNC(Comando numérico computadorizado) realizava apenas uma operação que 
era constituída pelo desbaste, frezamento e furação, mas, com a evolução 
tecnológica surgiu os centros de usinagem, que possibilitam o CNC realizar a 
operação de frezamento,o que permite confeccionar rotores que tem como principal 
dificuldade ângulos e graus, o que é impossível a realizar em uma máquina 
convencional, a fresa CNC utiliza parâmetros de corte com ferramentas 
intercambiáveis que dão melhor acabamento e tem muito mais tempo de vida útil. 
Palavras-chave: inovação; tecnologia; processos. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work is presented with a field study of technological innovation in 
mechanical manufacturing processes focusing on machining, which involves 
precision technology and fast manufacturing of complex parts. With the advancement 
of technology the machining sector has been receiving changes that have 
contributed significantly to improvements in its process. The production line of the 
CNC (Computerized Numerical Control) only carried out an operation that consisted 
of thinning, facing and drilling, but, with the technological evolution, the machining 
centers, which enable the CNC to perform the breeding operation, making rotors that 
have as main difficulty angles and degrees, which is impossible to perform in a 

                                                 
1
Acadêmico do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco Borba – e-

mail<roluizoliveira90@gmail.com>. 
2
Acadêmico do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: 

<maceloluz2@outlook.com>. 
3
Acadêmico do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: 

<mateusxyz13@outlook.com>. 
4
Acadêmico do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Telêmaco Borba – e-mail: 

<francarodrigo17@gmail.com>. 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

 

conventional machine, the CNC mill uses cutting parameters with interchangeable 
tools that give better finishing and have a much longer life. 
Key-words: innovation; technology; processes. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Desde que a humanidade descobriu os metais, passando pela era do ferro e 
do bronze, sempre teve a necessidade de trabalhar com estes, moldando formas e 
aplicações variáveis, movimentando as Revoluções Industriais, nesta evolução os 
componente eram feitos total ou parcialmente de madeira. A necessidade de tornar 
fortes e duráveis as partes móveis, especialmente onde há maior desgaste e alta 
velocidade de operação, tomou imprescindível a confecção de peças metálicas, 
ainda mais porque as máquinas iriam ao mesmo tempo se tornando cada vez mais 
complexas  (NAVARRO, 2006). 

O objetivo desse trabalho tem como foco a construção de uma fresadora 
CNC, para instituições cuja situação apresentam adversidades financeiras, visando 
assim a oportunidades de aperfeiçoamento de forma aprofundada aos acadêmicos, 
adquirindo uma base de informações sobre linguagem computacional, e 
proporcionar experiências de processos de fabricação, exemplo usinagem. 

 
2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho foi idealizada a partir da revisão de 
documentos obtidos a partir de pesquisa em artigos e livros, sobre o processo de 
usinagem e o funcionamento da Fresadora CNC. 

Após as investigações em artigos sobre fresadora CNC, pretende-se 
alcançar o objetivo de construção de uma fresa CNC, com fins acadêmicos, 
reutilizando projetos abertos, na qual pode ser reproduzido sem fins lucrativos, na 
qual os materiais utilizados serão os disponíveis em mercado brasileiro com baixo 
investimento financeiro. Na montagem desta fresa pretende-se usar o laboratório de 
Usinagem, para desenvolver todos os conhecimentos adquiridos no curso de 
Engenharia Mecânica (PEREIRA, AZEVEDO e ABREU, 2003). 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

O projeto proposto visa a mínima intervenção necessária do acadêmico na 
sua construção e configuração, assim como, capacidade de expansão para oferecer 
suporte a novos projetos. Com isto, prioriza-se neste projeto componentes prontos 
que demandam apenas montagem ou conexão o mais simples possível, visando 
ainda a redução do custo final para o seu desenvolvimento. 

Para o desenvolvimento de uma fresa CNC deve-se determinar a área de 
trabalho útil que se deseja obter, assim como o tipo de material que será usinado e o 
número de eixos que a máquina vai possuir. Estes parâmetros determinam suas 
dimensões finais, assim como o material empregado em sua estrutura, torque dos 
motores utilizados e grau de complexidade das peças que a máquina poderá usinar. 

Com o desenvolvimento do desenho da fresa CNC, parte para as escolhas do 
material utilizado como chapa de alumínio por ser de fácil usinagem, também com a 
possibilidade de usar chapas de plásticos resistentes, desta forma podendo baratear 
o projeto. Para a parte mecânica, uso de motores de passo e servomotor, de 
corrente contínua, fontes de energia, também a possibilidade de usar o arduino 
como controlador da fresa CNC. 
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 Para as peças terão que ser usinadas, pretende-se usar o laboratório de 
usinagem da FATEB como forma de colocar em prática todo o conhecimento 
adquirido até o momento.  

Depois da etapa de seleção de materiais, montagem da fresa, vêm os testes 
de avaliação, no primeiro momento pretende-se usinar somente materiais dúctil, 
após estes ajustes, pretende-se como meta usinar alumínio. Toda esta etapa será 
acompanhada com cálculos e medidas para se obter a precisão necessária de uma 
peça a ser fresada. 

Desta maneira o desenvolvimento de uma máquina de baixo custo, fácil 
reprodução e montagem, na qual o projeto deve manter os aspectos das estruturas 
de maquinas CNC de código aberto mais divulgadas internacionalmente, com o 
intuito de facilitara difusão do modelo criado, além de aproveitar o suporte já 
existente em fóruns e comunidades na internet dos demais modelos, garantindo 
assim o não isolamento dos usuários deste projeto e criando uma base solida para 
a sua continuidade (DYNOMAX INC, 2015). 
 
4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que no processo de fabricação mecânica, independente da qual 
for, a finalidade é facilitar a produção com rapidez, eficiência e precisão visando 
suprir a demanda do mercado atual que está cada vez mais exigente. A tecnologia e 
inovação do mercado andam junta, uma complementando a outra que possibilita 
criações de maquinas mais robustas e com melhor durabilidade em termos de 
manutenção.  

A fresadora CNC possibilita um melhor acabamento em todos os sentidos 
com dimensões precisas com mais agilidade, o que proporciona mais confiança no 
produto final. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho busca abordar os conceitos do Plano de Controle de 
Manutenção (PCM) e a substituição do software Microsoft Excel pelo software ERP 
TOTVS. O objetivo geral deste trabalho é evidenciar o impacto que a substituição 
dos referidos softwares causa no PCM, que consiste no setor responsável pelo 
planejamento e controle da manutenção de uma empresa. Tal setor, é planejado 
baseando-se em dados como produtividade de equipamentos, produtividade de 
funcionários, entre outros. O PCM juntamente com o gerente de manutenção, busca 
de forma eficaz, realizar planejamentos que englobem todas as falhas da 
manutenção que precisam ser corrigidas. Para constatar o impacto da substituição 
do software Microsoft Excel pelo software ERP TOTVS no PCM, será feito um 
comparativo em uma empresa de extração de carvão mineral, denominada 
Carbonífera do Cambuí, situada na cidade de Figueira – Paraná. A Carbonífera do 
Cambuí Ltda. – Foi estabelecida em 23 de outubro de 1942 e a sócia proprietária é: 
Maria Barros de Figueiredo Ferraz. É uma empresa que atua na produção e 
comercialização de carvão mineral, com concessões de lavras para exploração de 
Mina de carvão nos municípios de Figueira e Sapopema, no estado do Paraná.  
 
Palavras-chave: Plano de controle de manutenção. Softwares. Excel. TOTVS. 
Impacto. 
 

ABSTRACT 

 
The present work seeks to address the concepts of the Maintenance Control Plan 
(PCM) and the replacement of Microsoft Excel software by ERP TOTVS software. 
The general objective of this paper is to highlight the impact that the replacement of 
such software has on PCM, which is the sector responsible for planning and 
controlling the maintenance of a company. Such sector is planned based on data 
such as equipment productivity, employee productivity, among others. The PCM, 
together with the maintenance manager, effectively seeks to undertake planning that 
encompasses all maintenance failures that need to be corrected. To see the impact 
of replacing Microsoft Excel software with ERP TOTVS software in PCM, a 
comparison will be made in a coal mining company, called Carbonífera do Cambuí, 
located in Figueira - Paraná. The Carbonífera do Cambuí Ltda. - It was established 
on October 23, 1942 and the owner is Maria Barros de Figueiredo Ferraz. It is a 
company that operates in the production and sale of mineral coal, with mining 
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concessions for exploration of coal mine in the municipalities of Figueira and 
Sapopema, in the state of Paraná 
 
Key-words: Maintenance control plan. Software. Excel. TOTVS. Impact. 
 
1 INTRODUÇÃO 

De acordo com Otani e Machado (2008) manutenção é um setor importante 
dentro das empresas, ela é responsável por manter a qualidade dos equipamentos, 
bem como a sua eficiência. É nítido que quanto melhor for o setor de manutenção, 
melhor será o lucro da empresa. O setor da manutenção ou da elaboração do plano 
de controle de manutenção é abrangente. Entretanto, para Neto e Lima (2002), 
pode-se, de maneira sucinta, destacar alguns dos seus objetivos fundamentais: 
prever possíveis falhas referentes ao processo produtivo, tais como quebras e/ou 
avarias; buscar manter as condições de segurança dos equipamentos; maximizar 
e/ou manter a eficácia dos equipamentos, diminuir as paradas decorrentes de 
falhas, minimizar os custos de manutenção, controlar o nível técnico na execução 
das atividades de manutenção. 

O Microsoft Excel é um grande aliado dos cálculos, que se dispõe de diversas 
ferramentas para a realização de análises, simulações e controle de dados. Sendo 
uma ótima ferramenta de cálculo, o Excel possibilita uma diversidade de fórmulas e 
recursos predefinidos que podem ser utilizados de acordo com as respectivas 
necessidades dos seus usuários. Com a utilização da planilha de cálculo, torna-se 
possível a elaboração dos mais diversos gráficos, controle de dados e pesquisa de 
registros (PINTO, 2011). 

A TOTVS (Software utilizado pela empresa em estudo) possui o mais 
completo sistema de gestão integrado do mercado - ERP, (sigla do inglês: Enterprise 
Resource Planning). O mesmo possui a capacidade de atender as mais diversas 
empresas com diferentes segmentos, mantendo a mesma eficiência. Ou seja, é 
capaz de automatizar processos-chave e permitir a integração de dados nas 
empresas (TOTVS, 2019).   

A fim de evidenciar o impacto que a substituição do software Microsoft Excel 
pelo software ERP TOTVS causou no PCM da empresa Carbonífera do Cambuí, 
será realizado um comparativo entre ambos, possibilitando assim, levantar quais 
foram os pontos positivos e negativos que esta substituição proporcionou ao setor 
da manutenção. 
 
2 METODOLOGIA 

Para melhor compreensão do objetivo proposto no presente trabalho, faz-se 
necessário a utilização das metodologias qualitativa e quantitativa. A metodologia 
qualitativa baseou-se em pesquisas que foram realizadas em diversos artigos, bem 
como em livros, de modo a ampliar a confiabilidade dos dados obtidos e 
apresentados, além de proporcionar um melhor entendimento dos conceitos 
estudados. Por outro lado, a metodologia quantitativa, tem seu embasamento 
voltado para um comparativo que será realizado entre o período em que o Plano de 
Controle de Manutenção (PCM) da empresa era realizado e controlado pelo software 
da Microsoft Excel e o período em que o mesmo passou a ser controlado pelo 
software ERP TOTVS. Sendo assim, o comparativo será realizado de acordo com os 
registros existentes na empresa, anteriores e posteriores a substituição dos 
softwares. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

Nesta etapa do trabalho, fez- se necessário a análise do PCM da empresa 
antes e depois da implementação do Software ERP TOTVS, para que assim, o 
levantamento e análise dos dados possa evidenciar o impacto que a substituição do 
software Microsoft Excel, ocasionou ao PCM. 

Antes de realizar quaisquer análises, é válido ressaltar que a empresa possui 
o PCM voltado, entre outros dados, o seu controle realizado basicamente nas ordens 
de serviço. São elas que possibilitam a realização de uma manutenção mais efetiva, 
podendo ser elas: manutenção corretiva, preventiva ou preditiva. Cabe ainda 
ressaltar que cada tipo de manutenção é insubstituível, porém se trabalhadas em 
conjunto, oferecem à empresa uma resposta mais positiva em relação a gestão de 
manutenção (OTANI; MACHADO, 2008). 
 

3.1 PERÍODO ANTERIOR À IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE ERP TOTVS 
 
Anterior a implementação do Software, o PCM possuía o seu controle 

realizado manualmente via planilhas e cálculos realizados no Excel. A figura 1 
exemplifica a sua interface. Dentre os dados controlados desta forma, estão a 
produtividade de equipamentos e funcionários, serviços executados nos 
equipamentos, manutenções preventivas, corretivas e preditivas e disponibilidade. 
Todos os dados lançados no Excel, permitiam o controle do PCM, bem como a 
geração de relatórios e demais dados referentes as manutenções executadas.  
 
Figura 1 – Interface do software Microsoft Excel 
 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

3.2 PERÍODO POSTERIOR À IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE ERP TOTVS 
 
Por outro lado, ao implementar o software, idem figura 2, todo o sistema de 

controle realizado pelo PCM, passou por significativas modificações. Todos os dados 
como produtividade, parada de equipamento, disponibilidade e descrição das 
manutenções realizadas, eram obtidos através dos lançamentos realizados no 
sistema. De modo a facilitar o acesso aos dados descritos a cima e possuir um PCM 
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mais eficaz, a utilização do software se tornou essencial a empresa. Pois, com a sua 
utilização todos os dados obtidos e apresentados a gerencia de manutenção, 
passaram a ter um nível de confiabilidade cada vez maior, uma vez que o software 
possui um nível de erro bem menor em comparação aos dados apresentados 
através do controle feito manualmente em Excel. A figura 2 exemplifica a interface da 
TOTVS. 

 
Figura 2 – Interface do software ERP TOTVS 
 

 
Fonte: (TOTVS, 2017) 

 

A fim de evidenciar alguns dos benefícios da substituição de um software pelo 
outro, pode-se analisar a figura 3. Ela evidencia através de um comparativo, alguns 
benefícios e desvantagens (mesmo que pequenas) da substituição de um controle 
de manutenção manual, por um controle informatizado.  
 
Figura 3 – Comparativo entre um controle manual e um controle informatizado 
 

 
Fonte: (FREITAS, 2016, p. 44) 
 

4 CONCLUSÃO 

O presente trabalho, buscou abordar os conceitos do Plano de Controle de 
Manutenção, bem como a importância e necessidade que as empresas tem de cada 



VI Encontro de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 24 e 25 de 
outubro de 2019 

vez mais realizar uma manutenção mais eficiente e possuir um controle cada vez 
maior de seus dados. Sendo assim, ao realizar o comparativo da substituição de um 
software pelo outro, espera-se obter êxito em atingir o principal objetivo deste 
trabalho, que é comprovar quais os impactos que esta substituição causou no PCM 
da empresa Carbonífera do Cambuí.  
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