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RESUMO 

 

Atualmente, existe uma constante preocupação no desenvolvimento de equipamentos com a 

melhor eficiência energética possível. Por isso, esta pesquisa tem por objetivo dimensionar um 

sistema de alta eficiência, adotando o servoacionamento como tecnologia para substituir o 

tradicional sistema hidráulico de uma brochadeira. Sendo que esta aplicação é apenas um 

exemplo do que pode ser feito, pois o sistema servoacionado vem tomando espaço do sistema 

hidráulico em diversos equipamentos tradicionalmente hidráulicos, como por exemplo prensas 

e extrusoras. Para isto, foram estudados, desenvolvidos e aplicados métodos para fornecer uma 

ampla visão do processo de dimensionamento, incluindo detalhes e descrições de cálculos de 

inércia e torque dos componentes mecânicos. Este método traz inúmeras informações que 

podem ser encontradas de forma dispersa em outras documentações. Aqui estes dados estão 

concentrados de uma forma lógica, visando especificamente o dimensionamento do sistema 

servoacionado. Visto que os resultados de aplicação deste método mostraram a importância de 

se ter um bom procedimento de dimensionamento, para assim determinar um sistema capaz de 

suprir exigências da aplicação, visando principalmente o custo x benefício e fatores de 

segurança apropriados. Desta forma as informações contidas na análise de retorno do 

investimento também trouxeram uma boa noção sobre os custos envolvidos e seu tempo de 

retorno. 

 

Palavras-chave: Máquina brochadeira. Servoacionamento. Sistema hidráulico. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Nowadays, there is a constant concern in the development of equipment with the increase of 

energy efficiency as the main priority. Therefore, this research aims to dimension a high 

efficiency system, adopting the servo drive as a technology to replace the traditional hydraulic 

system of a broaching machine. Since this application is just one example of what can be done, 

as the servo system has been taking up space on the hydraulic system in several traditional 

hydraulic equipment, such as presses and extruders. For this, methods were studied, developed 

and applied to provide a broad view of the design process, including details and descriptions of 

inertia and torque calculations of mechanical components. This method brings a lot of 

information that can be found in a dispersed way in other documentation. Here, these data are 

concentrated in a logical way, specifically targeting the servo-driven system sizing. Since the 

results of applying this method showed the importance of having a good sizing procedure, in 

order to determine a system capable of meeting application requirements, aiming mainly at 

cost-benefit and appropriate safety factors. In this way, the information contained in the return-

on-investment analysis also gave a good notion of about the costs involved and return time. 

 

Keywords: Broaching machine. Servo motor. Hydraulic system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As máquinas brochadeiras são utilizadas em aplicações industriais para usinagem de 

geometria das mais diversas formas. Sendo que, o brochamento tem como principal vantagem 

a alta produtividade, a precisão e o acabamento. 

No entanto, as brochadeiras convencionais adotam um sistema hidráulico, o qual traz 

consigo muitas desvantagens, como por exemplo: operação barulhenta, consumo excessivo de 

energia, sujeiras de óleo e além de ocupar um grande espaço físico no chão de fábrica. 

Nesta perspectiva, diante das diversas desvantagens, é interessante o desenvolvimento 

de um novo sistema para superar as limitações do sistema hidráulico, o qual visará aumentar 

ainda mais a produtividade, melhorar a precisão, diminuir o ruído, reduzir gastos com energia 

elétrica, aumentar a vida útil da ferramenta e ocupar menos espaço.  

Tendo como base as afirmações acima citadas, questiona-se: realmente há algum 

sistema capaz de desempenhar as mesmas funções de um tradicional acionamento hidráulico, 

superando suas limitações com maior eficiência energética? 

De acordo com a presente pesquisa, o objetivo geral é desenvolver um sistema 

servoacionado compatível com o sistema hidráulico tradicional, para empregá-lo 

posteriormente em uma máquina brochadeira. 

Sendo assim, é necessário elaborar uma metodologia para dimensionar e especificar 

componentes de um sistema servoacionado. Assim como fazer uma análise de custos e 

comparar as vantagens e limitações deste sistema. 

Partindo da hipótese de que o sistema servoacionado terá uma melhor eficiência 

energética em relação ao sistema hidráulico, porém com um maior custo de investimento em 

componentes e projeto, torna-se necessário calcular o tempo de retorno do investimento com 

aplicação do novo sistema. 

Sendo que a pesquisa realizada tem como finalidade viabilizar o teste da hipótese como 

método hipotético-dedutivo com uma abordagem qualitativa realizada com procedimentos 

documentais e bibliográficos. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

Nas seções abaixo estão descritos o objetivo geral e os objetivos específicos deste 

TCC. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um sistema servoacionado compatível com o tradicional sistema 

hidráulico, para posteriormente utilizá-lo em uma máquina brochadeira. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Elaborar uma metodologia para dimensionar e especificar componentes de um 

sistema servoacionado, para implementar em uma máquina brochadeira; 

• Dimensionar e especificar os componentes de um sistema servoacionado, 

conforme os dados de entrada e metodologia proposta; 

• Comparar o sistema servoacionado com o tradicional acionamento hidráulico, 

levantar os custos e limitações técnicas dos dois sistemas; 

• Propor uma ideia de dispositivo, para o aproveitamento do servomotor de um 

torno CNC, com o objetivo de realizar e analisar o processo de brochamento, 

principalmente as variações de velocidade durante o corte. 

 

1.2 ESTRUTURA DO TCC 

 

A estrutura desta pesquisa se divide em 8 capítulos, qual são descritos a seguir: 

Capítulo 1 – Introdução: É apresentado o tema principal bem com sua justificativa, 

com uma breve descrição do problema, do objetivo geral, objetivos específicos e finalizando 

com uma abordagem do método proposto; 

Capítulo 2 – Revisão bibliográfica: abrange os principais temas necessários para o 

desenvolvimento da pesquisa; 

Capítulo 3 – Materiais e métodos: descreve-se os materiais, ferramentas, 

equipamentos e métodos utilizados para a execução da pesquisa; 
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Capítulo 4 – Resultados e Discussões: apresenta-se os resultados obtidos durante a 

pesquisa, bem como a discussão destes; 

Capítulo 5 – Conclusão: são descritas as conclusões embasadas nos resultados e 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo, será apresentado o referencial teórico a partir de uma literatura 

adequada referente ao desenvolvimento desta pesquisa. Assim, se faz necessária a 

caracterização de uma máquina brochadeira, revisão dos estudos sobre o sistema hidráulico e 

do servoacionamento, assuntos pertinentes ao tema desta pesquisa. 

 

2.1 MÁQUINA BROCHADEIRA 

 

De acordo com Hosseini (2013, p. 11), o processo de brochamento é importante para 

a indústria, o qual sua relevância no meio acadêmico tem se mostrado de pouca significância 

devido ao limitado número de publicações na área de processos de fabricação. 

 

2.1.1 História 

 

Em relação aos processos de corte, o brochamento tem um desenvolvimento 

relativamente recente, e seu caminho é curto.  

Burden (1944, p. 6–8) e Freire (1984, p. 43–44), afirmam que a operação de 

brochamento teve início no ano de 1850 onde fabricantes e metalúrgicos utilizavam esta 

aplicação para cortar chavetas em polias e engrenagens mesmo depois da primeira guerra 

mundial. 

Desta forma, os fabricantes de armas utilizaram muito o processo de brochamento para 

usinar ranhuras helicoidais em canos de rifles após a primeira guerra mundial. 

Nos Estados Unidos a primeira patente de brochadeira foi registrada no ano de 1873 

(Figura 1). Em 1882 a 1ª máquina de brochar superfície externa é fabricada. 

A partir de 1914, começam a aparecer as primeiras máquinas de múltiplos cabeçotes 

permitindo brochar várias peças ao mesmo tempo com velocidade de corte a 2,5 m/min. 

Já no ano de 1921, tornou-se possível utilizar brochadeiras verticais de tração e 

compressão com velocidade de corte a 5,5 m/min.  

Posteriormente no ano de 1925, a produção passou a ser seriada e no ano de 1926 as 

primeiras verticais de superfície surgiram. 

Devido a esses progressos, os fabricantes conseguiram produzir produtos brochados 

com tolerâncias mais rigorosas e com custos de produção mais baixos. 
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À medida que os anos foram avançando, surgiram inovações nesse processo 

relativamente jovem. 

Da mesma forma que o sistema hidráulico acabou substituindo a tecnologia do sistema 

mecânico nos anos 70. 

“As brochadeiras mecânicas registram um declínio, porque as de comando 

oleodinâmico têm a tendência a sobrepujar.” Rossi (1970, p. 595) 

Nos dias atuais acontece o mesmo fenômeno entre o acionamento hidráulico e 

servoacionado,  

Segundo Stott (2011, p. 65. tradução nossa): “Nos últimos anos, os controles CNC têm 

pavimentado o caminho para a eliminação do sistema hidráulico e a sua substituição por 

servomotores e fusos de esferas para muitas aplicações.” 

 

Figura 1 – Ilustração primeira brochadeira registrada em 1873 (N. US141091). 

 

Fonte: Stephens (1873, p. 1). 

 

Atualmente, as brochadeiras conseguem operar com altas cargas de trabalho, chegando 

facilmente acima de 100 toneladas de força em sistemas hidráulicos e grandes velocidades de 

corte e deslocamento, sendo limitado pela potência do equipamento e o material de fabricação 

das ferramentas. 

Assim, o brochamento possui uma longa lista de aplicações que continuam a 

aumentando cada vez mais. 
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2.1.2 Definições 

 

De acordo com Rossi (1970, p. 592–597), as brochadeiras são máquinas que se 

utilizam de um mecanismo capaz de produzir um movimento relativo entre a ferramenta de 

corte e a peça a ser usinada. 

Este movimento geralmente é retilíneo, mas em casos especiais pode ser helicoidal, 

conforme escreve Klocke (2011, p. 445). 

A operação de brochamento se utiliza de um utensílio especial também denominado 

brocha1, qual é dotada de fios de corte e tem a função de remover o material de uma peça por 

uma sequência ordenada de cortes, conforme a ilustração da Figura 2. 

 

Figura 2 – Processo de brochamento. 

 

Fonte: Rossi (1970, p. 592). 

 

Stemmer (1992, p. 217), afirma que ao comparar a brochadeira com outras máquinas 

operatrizes, a mesma apenas executa a velocidade de deslocamento da ferramenta.  

O avanço por dente e a profundidade de corte são características intrínsecas ao projeto 

da ferramenta e não da máquina, além de realizar de uma única vez as operações de desbaste, 

acabamento e calibração. 

ASM Handbook (1989, p. 251), faz comparações do processo de brochamento com 

outros processos alternativos. 

 

1 De acordo com Stemmer (1992, p. 217), é um termo derivado do inglês broach, no qual tem sua origem 

no latim como brocus, assim o significado é objeto provido de uma saliência em forma de dente. 
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Chegando à conclusão de que o brochamento quando utilizado para alta produção 

substitui com vantagem as operações realizadas por exemplo em plainas, fresadoras e retíficas, 

além do seu baixo custo operacional. 

De acordo com Klocke (2011, p. 445),  um alto grau de qualidade e precisão no 

acabamento podem ser alcançados pela operação de brochamento (Figura 3), alcançando o grau 

de tolerância ISO de até IT7. 

Legutko et al. (2011, p. 245) em seu artigo, lista alguns fatores que podem influenciar 

a qualidade de acabamento em operações de brochamento por tração:  

• Condições de afiação da brocha; 

• Tipo de lubrificante; 

• Profundidade de corte por dente;  

• Número de cortes simultâneos; 

• Rigidez do equipamento; 

• Tipo de material usinado. 

 

Figura 3 – Qualidade de acabamento de processos, conforme norma ABNT/NBR 8004. 

 

Fonte: Adaptado de Klocke (2011, p. 434). 

 

De acordo com Klocke (2011, p. 445) e Stemmer (1992, p. 222),  as brochadeiras são 

máquinas voltadas para grandes volumes de produção devido a sua alta taxa de remoção de 

material de uma só vez. 

 Contudo exigem um custo inicial alto para fabricação das ferramentas. Além de 

poderem ser apenas utilizadas para brochar o perfil projetado inicialmente, ou seja, é uma 

ferramenta bem específica.   
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Este tipo de exclusividade da ferramenta dedica-se a um tipo específico de peça 

podendo limitar e até inviabilizar o processo de brochamento. 

 

2.1.3 Classificações 

 

Para uma melhor compreensão das brochadeiras, elas podem ser classificadas de 

diversas maneiras, tais como: posição de trabalho, movimento da ferramenta, aplicação da 

força, movimento relativo entre ferramenta e peça, tipo de brochamento e por fim o tipo de 

acionamento. 

De acordo com a posição de trabalho: 

 - Vertical; 

 - Horizontal. 

 

De acordo com o tipo de movimento da ferramenta: 

 - Linear, cujo brochamento é paralelo; 

 - Giratório, cujo brochamento é helicoidal; 

 - Orbital, cujo brochamento é realizado por um dispositivo especial. 

 

De acordo com a aplicação de força:  

 - Por tração, também conhecida por tipo Pull; 

 - Por compressão, também conhecido por tipo Push. 

 

De acordo com o movimento relativo da ferramenta x peça: 

 - Da ferramenta, tipos possíveis: Pull-Up, Pull-Down e Push-Down; 

 - Da peça, também conhecida por Table-Up. 

 

De acordo com o tipo de brochamento: 

 - Brochamento interno; 

 - Brochamento externo ou de superfície. 

 

De acordo com o tipo e acionamento: 

- Acionamento mecânico; 

- Acionamento eletromecânico; 
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- Acionamento hidráulico; 

- Acionamento servoacionado (comum ou comandado). 

 

2.1.3.1 Posição de trabalho 

 

Dependendo da aplicação, a posição de trabalho das brochadeiras pode ser na 

horizontal ou na vertical. Umas das principais vantagens de se trabalhar na posição horizontal 

é a possibilidade de poder utilizar ferramentas longas, ver ilustração da Figura 4 . 

Este tipo de equipamento utiliza a força de tração, ou seja, puxando a ferramenta contra 

a peça. Por isso é utilizada para usinagem em diversos segmentos da indústria mecânica. 

Porém, nesta concepção, a flexão da ferramenta pode ser um empecilho, devido ao 

efeito da gravidade sobre o seu próprio peso. Por isso, requer um certo cuidado durante o 

desenvolvimento da operação de brochamento. 

 

Figura 4 – Brochadeira horizontal, fabricada em 1902. 

 

Fonte: Burden (1944, p. 7). 

 

De acordo com Rossi (1970, p. 599), as brochadeiras verticais, têm a mesma finalidade 

que as brochadeiras horizontais, porém apresentam alguns vantagens: tais como evitar que o 

peso da ferramenta influencie na operação, podem trabalhar com aplicações de força tanto por 

tração como por compressão, são máquinas mais automatizadas permitindo processos de 

brochamento totalmente automático, inclusive na troca e engate de ferramentas (Figura 5). 
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Outra característica bastante vantajosa deste tipo de equipamento é poder contar com 

múltiplos cabeçotes, tornando possível o brochamento de várias peças simultaneamente, além 

de ocuparem menos espaço físico por causa da sua característica estrutural. 

Múltiplos cabeçotes também eram fabricados em brochadeiras horizontais, mas 

atualmente é mais comum de equipamentos verticais. 

Segundo ASM Handbook (1989, p. 414), cerca de 45% de todas as brochadeiras 

existentes são verticais, igualmente dividias entre brochamento interno e externo, quais são 

usadas na maior parte pelo setor metalmecânico, na sua maioria sendo por acionamento 

hidráulico.  

 

Figura 5 – Brochadeira vertical hidráulica. 

 

Fonte: Rossi (1970, p. 608). 

 

2.1.3.2 Movimento da ferramenta 

 

O sentindo de movimento da ferramenta na operação de brochamento pode ser: linear, 

giratório ou ainda orbital pela utilização de um dispositivo especial. 
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De acordo com Stemmer (1992, p. 224), o movimento mais comum é o retilíneo, ou 

seja, um brochamento paralelo. 

No entanto em casos especiais, pode-se utilizar o brochamento giratório ou combinado 

para operações onde se precise um brochamento helicoidal. 

Como exemplo de brochamento helicoidal, tem-se: ranhuras internas, raias de canos 

de armas ou canhões e engrenagens interna helicoidais. 

Em ambas as operações é imprescindível ter as superfícies de corte paralelas à direção 

de movimento da ferramenta, não podendo haver nenhum tipo de obstrução à passagem da 

brocha. 

O movimento giratório é o principal diferencial da brocha helicoidal em relação a 

brocha linear de tração. Os gumes de corte da brocha formam uma hélice com o ângulo 

correspondente ao requerido pela peça (Figura 6). 

 

Figura 6 – Exemplo de uma brocha helicoidal de tração. 

 

Fonte:  Gonçalves (2010, p. 22). 

 

De acordo com Stemmer (1992, p. 224), quando o ângulo de hélice for inferior a 15° 

não é preciso que seja utilizado outro acionamento para auxiliar o movimento de rotação da 

brocha, pois nesta situação, a peça consegue se auto rotacionar. Este tipo de operação também 

é denominado por brochamento helicoidal comum. 
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Em casos onde os ângulos de hélice são maiores que 15°, é necessário que exista um 

sistema que rotacione a ferramenta de forma sincronizada com o movimento linear, por isso, 

esse processo também é conhecido por brochamento helicoidal comandado. 

Além do movimento linear e helicoidal, também existe outra alternativa de 

brochamento, a qual é chamada brochamento orbital ou em inglês rotary broaching (Figura 7). 

Este tipo de brochamento é executado através de um mandril especial com a parte de 

trás da ferramenta inclinada aproximadamente 1°, qual não se utiliza em uma máquina 

brochadeira, mas em máquinas rotativas, como por exemplo em tornos. 

 

Figura 7 – Dispositivo de brochamento orbital. 

 

Fonte: Adaptado de Slater Tools (2014, p. 26,28). 

 

Logo, pode-se dizer que o brochamento orbital é bem diferente do método tradicional, 

não possuindo as mesmas características e vantagens, por outro lado, consegue brochar furos 

cegos, umas das grandes limitações do método tradicional. 

Além da operação de brochamento interno, também é possível utilizar este tipo de 

dispositivo para usinar uma grande variedade de superfícies externas (Figura 8). 

 

Figura 8 – Ferramentas de brochamento orbital interno/externo. 

 

Fonte: Slater Tools (2014, p. 23). 
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2.1.3.3 Aplicação da força 

 

Conforme descreve Rossi (1970, p. 594), em relação a aplicação de força no processo 

de brochamento, a mesma pode ser realizada de duas maneiras, movimentando a ferramenta 

por tração ou por compressão. 

O primeiro método é aplicado quando for inevitável o uso de brochas longas, qual 

quebrariam pelo método de compressão devido ao excesso de carga que receberia nesta 

operação. 

Por outro lado, o segundo método é utilizado geralmente com brochas curtas, qual não 

apresentam problemas de flambagem. 

 

2.1.3.4 Movimento relativo entre ferramenta e peça 

 

Os primeiros projetos de brochadeiras tinham como principal característica manter a 

peça fixa durante o processo de brochamento, enquanto a ferramenta se movimentava contra, 

seja por compressão ou por tração. 

Em relação ao movimento realizado entre a ferramenta e a peça, as brochadeiras 

podem ser classificação de duas maneiras, podendo ser: tipo pull ou tipo push. 

O tipo pull é quando a ferramenta é puxada contra a peça, pela aplicação da força por 

tração, já o tipo push, é quando a ferramenta é empurrada contra a peça, pela aplicação da força 

de compressão. 

Por outro lado, as brochadeiras verticais podem ser classificas de 3 maneiras 

diferentes: tipo pull-up, tipo pull-down ou tipo push-down. 

No tipo pull-up, a ferramenta é puxada contra a peça com movimento ascendente. No 

tipo pull-down, a ferramenta é puxada contra a peça com movimento descendente. O tipo push-

down, é quando a ferramenta é empurrada contra a peça como movimento descendente. 

Além disto, existem novos modelos de brochadeiras verticais conhecidas como table-

up, cuja mesa é que se movimenta levando a peça contra a brocha no sentido ascendente. 

É um conceito de máquina mais moderno e versátil quando comparado com as 

brochadeiras verticais comuns. Fora isto, são equipamentos mais ergonômicos e dispensam em 

alguns casos a construção de um fosso ou porão. 
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2.1.3.5 Tipo de brochamento 

 

O tipo de brochamento pode ser tanto interno como externo (Figura 9). Na operação 

de brochamento interno é possível modificar um furo pré-existente em diversos perfis, podendo 

ser: estriados, quadrados, hexagonais, entre outros. 

 

Figura 9 – Brochamento interno e externo. 

 

Fonte: Adaptado de Klocke (2011, p. 446). 

 

Por outro lado, o brochamento externo ou de superfície é realizado sobre uma 

superfície externa de uma peça, dando acabamento ou semi-acabamento a seus diversos perfis. 

A profundidade de corte é conseguida através da conicidade da ferramenta, como no 

brochamento interno. 

Em conformidade com Stemmer (1992, p. 219–220), o brochamento externo 

possibilita uma ampla gama de opções de brochamento, podendo usinar qualquer forma externa 

desde que o perfil seja paralelo e sem nenhuma obstrução. 

 

2.1.4 Ferramenta de brochar 

 

Na sua grande maioria, as ferramentas de brochar são fabricadas em aço rápido e 

submetido a tratamento térmico, dotadas de dentes escalonados, formando uma série de gumes 

cortantes, podendo usinar diversos materiais. 

Além disto, ser utilizada para gerar superfícies aplainadas ou gerar superfícies internas 

ou externas, com perfis regulares ou irregulares.  
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Segundo Stemmer (1992, p. 251), as brochas quando são bem projetadas, tem um ciclo 

de vida longo, podendo chegar a 10.000 peças usinadas, sem necessidade de afiações.  

 

2.1.4.1 Nomenclatura 

 

Stemmer (1992, p. 232), as principais partes de uma ferramenta de brochar do tipo 

interna de compressão e tração são ilustradas nas Figura 10 e Figura 11, respectivamente. 

 

Figura 10 – Elementos de uma brocha interna de compressão. 

 

Fonte: Adaptado de Stemmer (1992, p. 232). 

 

Figura 11 – Elementos de uma brocha interna de tração. 

 

Fonte: Adaptado de Stemmer (1992, p. 232). 

 

A haste é a parte dianteira da brocha de tração, antes dos dentes, composta pela cabeça 

de tração e guia dianteira.  

A cabeça de tração é a parte onde a pinça da brochadeira engata para segurar a 

ferramenta durante o processo.  
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Esta parte da brocha é padronizada para ser possível a utilização por diversas 

brochadeiras, podendo ser pela norma DIN 1415 (Figura 12). 

 

Figura 12 – Diversas formas de cabeça de tração. 

 

Fonte: Adaptado de Stemmer (1992, p. 233). 

 

A guia dianteira tem a função de centralizar a peça em relação a ferramenta, sua forma 

depende do perfil da peça a brochar.  

Outra função importante é garantir que não seja introduzido uma peça com um furo 

menor que o permitido, caso contrário poderia sobrecarregar o primeiro dente da ferramenta e 

quebrá-lo. 

A guia traseira tem a função de guiar a peça durante o corte dos últimos dentes da 

brocha. Já a cauda, é usada em brochas compridas para uso de acompanhadores em brochadeira 

horizontais. 

Por fim, os dentes são os responsáveis pela operação de cortes progressivos e 

escalonados, qual se dividem em três partes distintas: desbaste, acabamento e calibração. 

Os dentes de desbaste são os que retiram maior parte do material, os de acabamento 

realizam cortes com pequena profundidade, e os dentes de calibração são responsáveis por 

garantir a medida exata, além de possuir vários dentes reservas com o mesmo escalonamento 

para assegurar exatidão mesmo com os primeiros dentes gastos. 

Assim, uma das características da brocha é estar definida no seu próprio projeto os 

parâmetros de profundidade de corte e avanço. 

O escalonamento com profundidade de corte de avanço por dente asf em [mm] pode 

ser definido em função de algumas variáveis, como:  

• dureza do material; 

• tipo de brochamento;  

• rigidez da peça; 

• tolerâncias; 

• grau de acabamento superficial;  

• quantidade de material a remover;  
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• comprimento de brochamento;  

• dimensões da brocha. 

Para Stemmer (1992, p. 236), alguns valores dimensionais orientativos são 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Valores orientativos de profundidade de corte de avanço por dente asf [mm]. 

Material 

Penetração de avanço por dente asf [mm] 

Desbaste 
Acabamento 

Altura Lateral 

Aço duro ≥ 900 N/mm2 0,03 – 0,05 0,10 – 0,30 0,01 

Aço meio duro ≤ 800 N/mm2 0,03 – 0,08 0,25 – 0,75 0,01 

Aço fundido 0,06 – 0,10 0,25 – 0,75 0,01 

Fofo maleável 0,06 – 0,12 0,25 – 0,75 0,01 

Fofo cinza macio 0,15 – 0,25 0,30 – 1,00 0,01 

Fofo cinza duro 0,07 – 0,12 0,25 – 0,75 0,01 

Latão 0,10 – 0,30 

Não aplicado 

0,01 

Bronze fundido 0,10 – 0,30 0,01 

Zinco (fundido sob pressão) 0,10 – 0,25 0,02 

Ligas de alumínio 0,10 – 0,20 0,02 

Fonte: Stemmer (1992, p. 236). 

 

2.1.4.2 Classificação das brochas 

 

Segundo os autores Stemmer (1992, p. 223) e Kesavan; Ramnath (2006, p. 8.5-8.7), 

as brochas podem ser classificada por vários critérios, um deles é pela forma de construção, a 

qual pode ser: sólida, em secções/anéis, com dentes postiços ou tipo pote.  

As brochas sólidas são aquelas fabricadas em um único corpo, geralmente de aço 

rápido, incluindo os dentes, guias e cabeça de tração. Geralmente as brochas internas são 

sólidas. 

As brochas em secção, quando utilizadas para brochamento interno, são constituídas 

de diversos anéis montados e fixos sobre uma haste central, este tipo de montagem facilita a 

substituição dos anéis quando necessário. No caso das brochas externas, as secções são fixadas 

em uma base, cada secção pode ser tratada termicamente e afiada mais facilmente. 
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As brochas de dentes postiços são utilizadas geralmente em brochas externas de 

grandes dimensões. Este tipo de construção geralmente garante uma maior economia, além de 

duráveis, permitem maiores velocidades de corte. 

As brochas tipo pote, têm este nome devido a sua forma que lembra um pote. Este tipo 

de ferramenta envolve completamente a peça, destinada ao brochamento externo de contornos 

em um único passe, como por exemplo: brochamento de engrenagens, eixos com ranhuras, 

dentes de formas especiais, barras estriadas, etc. (Figura 13). 

 

Figura 13 – Brocha tipo pote. 

 

Fonte: Stemmer (1992, p. 226). 

 

2.1.4.3 Geometria dos dentes 

 

De acordo com Salles (2006, p. 304), a geometria dos dentes de corte de uma brocha, 

como as demais ferramentas, tem um ângulo de saída do cavaco (γ), um ângulo de corte da 

cunha (β) e um ângulo de folga (α), também é conhecido por ângulo de incidência, o qual tem 

por objetivo evitar o atrito entre o flanco do dente e a superfície usinada (Figura 14). 

 

Figura 14 – Comparação geometria dos dentes de uma ferrameta simples e de uma brocha. 

 

Fonte: Adaptado de Stemmer (1992, p. 235). 
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De modo geral, o ângulo de folga recomendado pelo autor é 3°, os outros ângulos 

variam de acordo com o material a ser brochado. 

Por outro lado Stemmer (1992, p. 240), recomenda que o ângulo de folga (α) seja o 

menor possível para não enfraquecer o dente de corte, cujos valores devem ser no máximo 3° e 

ir reduzindo progressivamente até um valor mínimo de 0,5° nos últimos dentes. 

Os detalhes de geometria dos dentes podem ser vistos mais claramente através da 

(Figura 15). 

A distância entre os dentes é definida como passo (pf) e a altura entre o fundo do dente 

e a ponta de corte é defina como altura do dente (h). A diferença entre alturas dos dentes é 

denominada avanço de penetração de corte (asf).  

Os raios de curvatura (r1) e (r2) são definidos de forma a auxiliar na formação de 

cavacos sem parti-los. Assim o cavaco bem formado fica enrolado na bolsa de cavacos, pois o 

quando se parte, gera muitas arestas, prejudicando o acabamento superficial da peça. 

 

Figura 15 – Terminologia dos elementos dos dentes de uma brocha. 

 

Fonte: Adaptado de Stemmer (1992, p. 240). 

 

Para Stemmer (1992, p. 241–242), o passo é um dos elementos mais importantes no 

projeto de uma brocha, determinando o número de dentes em corte simultâneo.  

Consequentemente impacta na força necessária para a operação, além de influenciar 

nas dimensões da bolsa de cavacos e no comprimento da ferramenta. 

Uma fórmula simplificada do passo (pf) para furos lisos ou ranhurados é apresentada 

por Rossi (1970, p. 612), com o intuito de calcular em um primeiro momento o passo em função 

do comprimento da peça a brochar, esta fórmula é dada pela equação (2.1). 
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Cálculo do passo da ferramenta de brochar 

𝑝 = 1,75 ∗ √𝐿  (2.1) 

Nomenclatura: 

𝐿 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑒ç𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑏𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 [𝑚]; 

𝑝 = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 [𝑚]. 

 

Outro aspecto geométrico salientado por Stemmer (1992, p. 237), é a utilização de um 

controle de formação de cavaco, para evitar que o acúmulo propicie o entupimento das bolsas 

de cavaco da brocha. 

Assim entalhes são retificados nos primeiros dentes de desbaste, dispostos de forma 

alternada para que o dente subsequente remova marcas do quebra-cavaco da fileira de dentes 

anterior (Figura 16).  

 

Figura 16 – Entalhes quebra-cavacos nos dentes de desbaste de brochas internas. 

  

Fonte: Adaptado de Stemmer (1992, p. 237). 

 

2.1.4.4 Material de Fabricação 

 

Em concordância com os autores Stemmer (1992, p. 249) e Drozda; Wick (1983, p. 

7.23), apesar de toda a tecnologia das ferramentas atuais, a maior parte das brochas existentes 

foram fabricadas em aço rápido. 

 O uso do aço ferramenta com um custo menor não é tão vantajoso, pois durante o 

tratamento térmico é comum deformações, além de ter menos resistência ao desgaste. 

Zappalenti (2007, p. 13) apud PAHL (1984), pelo fato de o brochamento trabalhar em 

baixas velocidades de corte, as temperaturas de corte atingem de 200 a 600°C, sendo mais 

comum a utilização do aço rápido para fabricação deste tipo de ferramenta, uma vez que o 

material mantém as mesmas propriedades de dureza até 600°C. 
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Além disto, esse material apresenta um custo baixo e boa tenacidade, o que propicia a 

operação de brochamento em cortes interrompidos. 

Os tipos de aço rápido recomendados estão listados na Tabela 2, de acordo com sua 

classificação e aplicação.  

 

Tabela 2 – Materiais para fabricação de brochas e suas aplicações. 

Classificação Aplicações 

AISI M2 

Utilizado no brochamento de aços com baixo e médio teor de 

carbono com uma dureza abaixo de 34 Rc, aços ligados com 

uma dureza abaixo de 32 Rc, alumínio, bronze, magnésio, 

nylon, plásticos, chumbo e cobre. 

AISI M3-1 

Utilizado com aços de médio teor de carbono com uma 

dureza entre 32-42 Rc, aços ligados com dureza entre 33-38 

Rc, bronze de difícil usinagem e ligas de ferro fundido em 

geral. 

AISI M3-2 
Utilizado para a usinagem de ferro fundido, alumínio fundido 

sob pressão, aço inox e grafite. 

AISI M4 
Utilizado com aços com alto teor de silício, ligas de bronze 

com silício, alumínio fundido sob pressão. 

AISI M42 

Aço com médio carbono com dureza entre 35-42 Rc, aço 

forjado, aço inox, aço fundido, bronze de difícil usinagem, 

aço ferramenta. Utilizado como substituto do AISI M2 

quando o brochamento for acima de 15m/min. 

AISI T15 
Aço inox, titânio, bronze de difícil usinagem, aço com alto 

teor de silício e ligas de bronze com silício. 

Aço-rápido 

sinterizado 

Para aplicações com altas velocidades de corte. Pode 

substituir o M2, M3, T15 entre outros aços-rápido com a 

finalidade de se obter vidas de ferramentas mais longas. 

Metal duro 
Para brochamento de ferro fundido cinzento ou para 

aplicações com altas velocidades de corte. 

Fonte: Drozda; Wick (1983, p. 7.23, tradução nossa). 
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2.1.5 Velocidade de corte 

 

Quando é feita uma comparação da operação de brochamento com outros processos, 

as velocidades de corte empregadas no brochamento são relativamente baixas, conforme 

salienta Stemmer (1992, p. 256–257). 

De acordo com Gonçalves (2014, p. 30), apesar desta baixa velocidade de corte, o 

processo de brochamento é altamente produtivo, devido a rapidez na remoção de material, que 

chega a ser 25 vezes maiores que outros processos de usinagem, mesmo sendo de 10 a 20 vezes 

menor em termos de velocidade de corte, quando comparado com um torno. 

Podemos concluir que, grandes velocidades nem sempre significam aumento na 

produção, pois a velocidade de corte é apenas uma parte do processo de brochamento. 

No entanto, existem esforços de melhoria do processo, automatizando as operações de 

troca de peça, engate, desengate e no movimento de retorno das ferramentas com adoção de 

sistemas que propicie alta velocidade de retorno. 

Existe uma tendência de se utilizar velocidades maiores de corte, principalmente no 

brochamento de superfície, uma vez que além de aumentar a produtividade também melhora os 

acabamentos superficiais Stemmer (1992, p. 256–257). 

O mesmo autor destaca que algumas brochadeiras mais modernas têm sido construídas 

para operar com velocidades de corte na faixa de 18 a 36 m/min. 

Para ligas de alumínio já existem máquinas operando com velocidade de corte 

superiores a 90 m/min. 

A velocidade de corte precisa ser definida em função de vários fatores, como por 

exemplo:  o perfil e os ângulos de incidência de corte, o material da peça e da brocha, além da 

profundidade de corte. 

Assim a Tabela 3 fornece algumas velocidades de corte recomendadas para utilização 

com ferramentas fabricas em aço rápido, de acordo com o material ser brochado. 

 

Tabela 3 – Velocidades de corte (vc) [m/min] para brochas de aço rápido. 

Material vc [m/min] 

Aços de boa usinabilidade 6 – 10 

Aços de 700 a 800 N/mm2 3 – 6 

Aços muito duros (≥ 900 N/mm2) 1 – 3 

Ferro Fundido maleável 6 – 9 
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Ferro Fundido cinzento 8 – 12 

Latão, bronze 8 – 12 

Ligas de Alumínio 8 – 14 

Brochas de alisamento 3 

Fonte: Stemmer (1992, p. 257). 

 

Ruffino (1998, p. 12) recomenda utilizar os valores práticos de tabela, porém, quando 

as características de brochamento de um dado material forem desconhecidas, aconselha iniciar 

com velocidades de corte mais baixas, aumentando gradativamente até atingir o valor ideal. 

 

2.1.6 Força e Potência de corte no brochamento 

 

A força de brochamento varia bastante durante o processo. Entretanto, o valor mais 

significativo é a força máxima exigida. Com esse valor pode-se determinar o equipamento ideal 

para realizar a operação.  

Porém, compreender o motivo desta variação de força durante a usinagem é 

fundamental para compreendê-la melhor. 

 Stemmer (1992, p. 258–259) descreve que a força de corte cresce de forma escalonada 

conforme os dentes vão entrando em ação (Figura 17).  

Quando o primeiro dente sai do corte, a força de tração cai. Estas variações da força 

de corte geram impactos, acelerações e desacelerações, influenciando diretamente a vida da 

ferramenta e na qualidade de acabamento da peça. 

 

Figura 17 – Diagrama de variação da força de brochamento no deslocamento. 

 

Fonte: Stemmer (1992, p. 259). 
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O mesmo autor chega a duas conclusões ao analisar o diagrama de variação de força 

de corte, uma delas é que a variação de força está correlacionada com a maior penetração de 

avanço por dente, logo se a espessura de corte é dividida entre maior quantidade de dentes, a 

variação de força será menor também.  

A outra conclusão é que se o corte coincidir com um número de passo inteiro, as 

variações de força serão menores, conforme mostra a linha cheia e a linha pontilhada na Figura 

17. 

Um artifício muito utilizado para uniformizar melhor as forças de corte , diminuir as 

vibrações citado por Stemmer (1992, p. 259), é o uso de dentes da ferramenta  inclinados em 

um determinado ângulo (α), conforme ilustrado na Figura 18.  

Geralmente é utilizado um angulo (α) de 20° para brochamento de peças de ferro 

fundido e entre 10 e 15° para peças de aço forjado. No entanto, em alguns casos esse ângulo 

não deve ser utilizado, devido as componentes de forças passivas transversais geradas. 

 

Figura 18 – Deslocamento da ferramenta em relação a peça. 

 

Fonte: Adaptado de Stemmer (1992, p. 260). 

 

Ruffino (1998, p. 11), o primeiro passo para se calcular a força máxima de 

brochamento é descobrir a quantidade de dentes atuando simultaneamente no corte. 
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 A quantidade de dentes pode ser calculada pela utilização da equação (2.2), 

observando que o número de dentes deve ser arredondado sempre para cima, se o resultado não 

for um valor inteiro. 

 

Cálculo do número de dentes em corte simultâneo 

𝑍 =
𝐿

𝑝
 (2.2) 

Nomenclatura: 

𝐿 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑒ç𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑏𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 [𝑚]; 

𝑍 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡â𝑛𝑒𝑜 [−]; 

𝑝 = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 [𝑚]; 

 

Tendo o número de dentes em corte simultâneo, então é possível calcular a força 

máxima na operação de brochamento, qual poder ser definida pela equação (2.3). 

 

Cálculo da força máxima de brochamento 

𝐹𝑚á𝑥 = 𝐴 ∗ 𝑟𝑒 ∗ 𝑍 ∗ 𝑐  (2.3) 

Nomenclatura: 

𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜 [𝑚𝑚2]  

𝑐 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑜 𝑓𝑙𝑢í𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 [−]: 

1,0 → ó𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙ú𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑜𝑢 𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜; 

0,9 →  ó𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑖𝑠; 

0,8 → ó𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑖𝑠. 

𝐹𝑚á𝑥 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝐾𝑔𝑓]; 

𝑟𝑒 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 [𝑘𝑔/𝑚𝑚2], conforme Tabela 4.; 

𝑍 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡â𝑛𝑒𝑜 [−]. 

 

Tabela 4 – Resistência específica de corte. 

Material re [kg/mm2] 

Aço com resistência (90 a 115 kg/mm²) 500 

Aço com resistência (70 a 90 kg/mm²) 400 

Aço com resistência (50 a 70 kg/mm²) 315 

Aço com resistência (Até 50 kg/mm²) 2500 

Aço doce 200 
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Ferro fundido 120 – 160 

Ferro fundido maleável 150 

Bronze duro 125 

Bronze macio 100 

Latão 80 

Alumínio duro 63 

Fonte: Rossi (1970, p. 619). 

 

Para Stemmer (1992, p. 254), é possível determinar a capacidade de desempenho da 

brochadeira, acrescentado uma reserva de pelo menos 30% por segurança, atendendo a 

eventuais aumentos de força, devido as variações de dureza e desgaste da ferramenta, que pode 

ser definida pela equação (2.4). 

 

Cálculo da força nominal da brochadeira 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑚á𝑥 ∗ 1,3  (2.4) 

Nomenclatura: 

𝐹𝑚á𝑥 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑘𝑔𝑓]; 

𝐹𝑡 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑏𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 [𝑘𝑔𝑓]. 

 

Para finalizar, de acordo com Ruffino (1998, p. 23) e Ferraresi (1969, p. 159), tendo-

se a capacidade necessária de força de corte da brochadeira (Ft) e a velocidade de corte desejada 

(vc), pode-se calcular a potência de corte do equipamento, com o auxílio da equação (2.5). 

 

Cálculo da potência de corte 

𝑁𝑐 =
𝐹𝑡 ∗ 𝑣𝑐

60 ∗ 75
 (2.5) 

Nomenclatura: 

𝐹𝑡 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑏𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 [𝑘𝑔𝑓]; 

𝑁𝑐 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 [𝑐𝑣];  

𝑣𝑐 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 [𝑚/𝑚𝑖𝑛]. 
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2.1.7 Fluido de corte 

 

A escolha do fluido de corte ideal para executar uma operação é uma tarefa 

importantíssima. 

 Ferraresi (1969, p. 539–540), enumera algumas operações de corte por grau de 

severidade em ordem decrescente, no qual o brochamento interno e externo estão no topo da 

lista. 

Stemmer (1992, p. 257–258) também salienta a importância da escolha do fluido de 

corte correto, cuja decisão fará toda a diferença para vida útil da ferramenta. 

Pode-se dizer que a escolha do fluido está ligada diretamente com o tipo da aplicação, 

incluído o material a ser brochado, tipo de brocha, tipo de máquina, parâmetros corte e de 

produção. 

Recomendam-se alguns tipos de fluidos de corte em função do material a brochar, 

conforme exposto na Tabela 5. 

As funções específicas que os fluidos de corte desempenham são: lubrificar, refrigerar 

e arrastar o cavaco impregnado nos dentes da brocha.  

 

Tabela 5 – Fluido de corte para brochamento. 

Material Fluido de corte 

Aços de alta resistência  

Óleo graxo; 

Óleos sulfurados graxos; 

Óleos sulfoclorados graxos. 

Aços baixa e média resistência Emulsões. 

Ferro fundido cinza A seco. 

Aço fundido, fofo maleável Emulsões. 

Latão 
Óleo graxo; 

Emulsões. 

Liga de alumínio 
Óleos de baixa viscosidade; 

Emulsões. 

Ligas de magnésio A seco. 

Fonte: Ferraresi (1969, p. 540). 
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2.2 SISTEMA HIDRÁULICO 

 

A história da hidráulica é contada por Palmieri (1989, p. 9), onde os três métodos de 

transmissão de potência no campo comercial é possível  através da mecânica, da elétrica e da 

transmissão fluídica.  

A transmissão mecânica de potência é a mais antiga de todas e por consequência mais 

conhecida.  

A transmissão elétrica é a mais moderna, sendo o único meio capaz de transmitir 

energia em longas distâncias.  

Por outro lado, a força hidráulica tem origem a milhares de anos a.C., tendo a utilização 

da roda d’água como marco inicial. Deste modo a energia potencial é utilizada pelo 

armazenamento de água em uma certa altura, com o objetivo de geração de energia mecânica. 

A utilização do fluido sob pressão é mais recente. Somente após a primeira guerra 

mundial é que foi utilizada como uma forma de transmissão de potência.  

Nos dias atuais a tecnologia moderna seria impossível sem a energia fluida, devido a 

sua versatilidade em aplicar grandes ou pequenas forças de forma precisa e controlada. 

Segundo Fialho (2004, p. 14),  a nomenclatura “hidráulica” tem origem grega, no qual 

“hidros” significa água e “aulos” significa condução ou tubos.  

Desta forma hidráulica é ciência que estuda o fluido líquido em escoamento e sob 

pressão. Já o fluido é definido como sendo uma substância líquida ou gasosa que escoa e assume 

a formato do local onde está armazenado. 

Ainda de acordo com o SENAI SC (2004, p. 13), compreende-se como hidráulica, o 

controle de forças e movimentos no processo de transmissão por meio de fluidos líquidos. 

 No caso do sistema hidráulico, ele utiliza especificamente óleos minerais ou sintéticos 

(Óleo hidráulico): este processo poder ser classificado de duas formas: estático ou cinético. 

O sistema hidráulico estático trata dos fluidos líquidos sob pressão e baixa velocidade, 

pois utiliza a energia potencial para transmissão de potência.  

Por outro lado, o sistema hidráulico cinético, como o próprio nome já diz, se utiliza do 

fluido em movimento e em altas velocidades. 

Algumas vantagens e limitações do sistema hidráulico são descritas por Palmieri 

(1989, p. 11–12), destacando que os sistemas hidráulicos geralmente são empregados quando 

não é possível adotar outro sistema, seja  mecânico, elétrico ou pneumático. 
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Pode-se dizer que os sistemas hidráulicos possuem muitas vantagens como fácil 

instalação dos diversos elementos. 

São sistemas versáteis, ocupam pouco espaço em relação a potência instalada, 

possuem baixa inércia permitindo rápidas e suaves inversão de movimento, são sistemas 

autolubrificantes, devido ao óleo de ter uma boa condutividade térmica apresentando uma boa 

troca térmica, além de possuírem altas forças de atuação.  

Entretanto, suas desvantagens são, ter um custo elevado para sua fabricação, apresentar 

um baixo rendimento devido as diversas transformações de energia, além de apresentar perdas 

por vazamentos nos componentes devido à alta pressão.  

Contudo, o sistema hidráulico quando comparado com o sistema pneumático, 

apresenta mais precisão no seu controle de força e velocidade, além de ser possível trabalhar 

com altas pressões transmitindo maior potência, porém, o custo de instalação do sistema 

hidráulico é bem mais elevado que o sistema pneumático. 

 

2.2.1 Fundamentos 

 

Assim como qualquer outra ciência, para o bom entendimento do sistema hidráulico, 

é importante ter noção de alguns princípios fundamentais. 

Conforme descreve Palmieri (1989, p. 13), a  lei de Pascal é o “princípio fundamental 

da hidráulica”. 

Este princípio foi o enunciado de Blaise Pascal2 que mais se destacou entre os vários 

aplicados na hidráulica, o qual ajuda a compreender como funciona a transmissão de 

movimento e força no sistema hidráulico. 

Assim, o enunciado diz que: “toda força aplicada sobre um fluido confinado a um 

recipiente fechado, age igualmente em todas as direções dentro da massa fluida e 

perpendicularmente às paredes do recipiente.” 

Desta forma, a Figura 19 ilustra bem esse princípio, a força aplicada ponto (A) é a 

mesma registrada no monômetro do ponto (B). 

 

 

 

 

2  Blaise Pascal, foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inventor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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Figura 19 – Lei de Pascal. 

 

Fonte: Palmieri (1989, p. 13). 

 

Outro enunciado importante é o de Lavoiser3,o qual refere-se ao princípio da 

conservação da energia, pois não é possível criar do nada ou destruir energia, ela já está lá na 

natureza, por esta razão, só pode ser transformada em outro tipo de energia. 

Desta forma, o sistema hidráulico é um ótimo exemplo para estas transformações de 

energia, porque uma energia elétrica é transformada em energia mecânica através do motor 

elétrico, a qual aciona a bomba hidráulica, que por sua fez transforma a energia mecânica em 

hidráulica através do óleo.  

Para compreender melhor o sistema hidráulico, Palmieri (1989, p. 14) cria uma relação 

da hidráulica com o princípio da alavanca. 

 Através deste princípio é possível equilibrar pesos diferentes variando a distância do 

ponto de articulação. 

Trazendo este princípio para hidráulica também pode-se equilibrar pesos distintos 

variando as áreas envolvidas. Desta forma, é possível conseguir grandes forças tendo origem 

em uma pequena força aplicada. 

Partindo disto, é possível definir pressão como uma força exercida por unidade de área, 

pois, caso uma força (F) atue sobre uma área (A) sobre um fluido confinado, ocorrerá nesse 

fluido uma pressão (P), assim surgem as equações abaixo: 

 

Cálculo de força e pressão 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 (2.6) 

 

3 Antoine-Laurent de Lavoisier, foi um nobre e químico francês fundamental para a revolução 

química no século XVIII. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franceses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Qu%C3%ADmica
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𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴  (2.7) 

Nomenclatura: 

𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 [𝑚2]; 

𝐹 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 [𝑁]; 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 [𝑃𝑎]. 

 

Outro fator salientado por Palmieri (1989, p. 15), é a questão de que a bomba hidráulica 

nunca gera pressão, ela é somente responsável pelo fornecimento de vazão de óleo ao sistema. 

Assim, a pressão é o resultado das resistências encontradas pelo óleo durante o trajeto. 

Bernoulli4 também deu sua contribuição para a hidráulica expondo seu enunciado, que 

descreve como o fluido se comporta em movimento e remete para os fluidos a ideia do princípio 

da conservação da energia. 

 Este princípio é descrito assim: “A soma da pressão e energia cinética, nos vários 

pontos de um sistema, é constante, para uma vazão constante”. 

 Logo, a pressão de um líquido que está em movimento tem variação inversa à sua 

velocidade, neste caso, se a velocidade do fluido aumentar, a pressão diminui, conforme 

ilustrado na Figura 20. 

 

Figura 20 – Princípio de Bernoulli. 

 

Fonte: Palmieri (1989, p. 17). 

 

 

4 Daniel Bernoulli,  foi um matemático suíço, membro de uma família de talentosos matemáticos, 

físicos e filósofos. É particularmente lembrado por suas aplicações da matemática à mecânica, especialmente a 

mecânica de fluidos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_da_conserva%C3%A7%C3%A3o_da_energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_da_conserva%C3%A7%C3%A3o_da_energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bernoulli
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2.2.2 Classificação  dos sistemas hidráulicos 

 

Segundo Palmieri (1989, p. 10), um sistema hidráulico pode ser classificado de 

diferentes formas, podendo ser de acordo com a pressão, com a aplicação, tipo de bomba e por 

controle de direção. 

A classificação por pressão é definida conforme NFPA (National Fluid Power 

Association), a qual segue as faixas de pressões apresentadas na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Classificação por pressão dos sistemas hidráulicos. 

Pressão 
Classificação 

Bar psi 

0 a 14 0 a 203 Sistemas de baixa pressão 

14 a 15 203 a 508 Sistemas de média pressão 

35 a 84 508 a 1219 Sistemas de média-alta pressão 

84 a 210 1219 a 3047 Sistemas de alta pressão 

Acima de 210 Acima de 3047 Sistemas de extra alta pressão 

Fonte: Palmieri (1989, p. 10). 

 

De acordo com  Fialho (2004, p. 30), quando a classificação leva em conta o tipo de 

aplicação, o sistema hidráulico pode ser definido como pressão contínua ou intermitente. Já 

quando a classificação considera o tipo de bomba, pode-se classificar por vazão constante ou 

variável. 

E por fim, pode-se classificar de acordo com o controle de direção, cujo o controle 

pode ser via válvulas ou de duas vias que utilizam bombas reversíveis. 

 

2.2.3 Composição dos sistemas hidráulicos 

 

De acordo com Fialho (2004, p. 31) e Palmieri (1989, p. 11), independentemente do 

circuito, todo sistema hidráulico se divide em três partes principais (Figura 21). 

 

Figura 21 – Composição dos sistemas hidráulicos, segundo Fialho. 

 

Fonte: Fialho (2004, p. 31). 
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A primeira parte é o Sistema Gerador, o qual é constituído pelo reservatório, filtros, 

bombas, motores, acumuladores, intensificadores de pressão e outros acessórios. 

 Já a segunda parte denominada Sistema de Distribuição e Controle, é constituída por 

válvulas de controle de vazão, pressão e direcionais.  

 Contudo, a terceira parte responsável pela aplicação de energia e controle, é composta 

pelos atuadores, que podem ser cilindros, motores hidráulicos e osciladores.  

 

2.2.3.1 Atuadores Hidráulicos 

 

Conforme define SENAI SC (2004, p. 52), os atuadores hidráulicos são os 

responsáveis por converter a energia gerada pela bomba hidráulica em energia mecânica.  

 Os atuadores hidráulicos possuem de diversos componentes: haste, camisa, êmbolo, 

vedações, tampas, olhais. 

De acordo com  Parker Hannifin (2011, p. 116), os atuadores podem ser classificados 

basicamente em duas categorias,: os lineares e os rotativos. Os atuadores lineares são os mais 

utilizados na indústria para aplicação de força. 

Por isso, Palmieri (1989, p. 74–78), cita alguns tipos de acordo com sua construção, 

sendo estes: simples ação com ou sem mola, dupla ação, haste dupla, telescópico, posicional e 

macaco hidráulico. 

Os cilindros de simples ação são denominados assim em virtude de ter apenas um 

sentindo por efeito da pressão.  No outro sentido dá-se o retorno por mola ou por outro tipo de 

força que não seja do fluido.  

Quando se faz necessário ter forças acionadas pelo fluido em ambos os sentidos, são 

utilizados os cilindros de dupla ação. 

Os macacos hidráulicos são um típico exemplo de equipamentos que se utilizam do 

princípio da alavanca. Assim, uma pequena força aplicada em um cilindro de área menor é 

amplificada por outro cilindro de área maior. 

Já os cilindros de haste dupla, são utilizados em trabalhos onde se deseja aplicar forças 

iguais, tanto no movimento de avanço como no movimento de recuo, ou até mesmo quando se 

deseja que em ambos os sentidos tenham a mesma velocidade, para uma dada pressão e vazão. 

Por sua vez, os cilindros telescópicos são úteis quando se deseja ter atuadores com 

cursos maiores, porém que ocupem pouco espaço quando recuados. Um exemplo disto são os 

guindastes hidráulicos. 
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Visto que, para o dimensionamento de um cilindro hidráulico, Fialho (2004, p. 43) 

explica que primeiro deve se definir a pressão nominal de trabalho conforme a aplicação. 

Depois, sabendo a força de avanço que o cilindro exercerá, pode-se calcular o diâmetro 

do pistão através da equação (2.8), sendo que esse diâmetro calculado é uma referência para se 

escolher o diâmetro comercial mais próximo, devendo ser igual ou maior que o diâmetro 

calculado. 

 

Cálculo do diâmetro do pistão 

𝐷 = √
4 ∗ 𝐹

𝜋 ∗ 𝑃
 (2.8) 

Nomenclatura: 

𝐷 = 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑡ã𝑜 [𝑚]; 

𝐹 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛ç𝑜 [𝑁]; 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 [𝑃𝑎]. 

 

O próximo passo é calcular do diâmetro da haste.  Segundo Fialho (2004, p. 44–46), a 

utilização do Critério de Euler para este dimensionamento é altamente recomendado, pois dá 

ao projetista a certeza do diâmetro mínimo necessário e seguro para sua aplicação. 

Assim sendo, o cálculo do diâmetro mínimo da haste é dado pela equação (2.9) e pela 

utilização da Tabela 7 para determinar o comprimento livre de flambagem conforme fixação do 

atuador. 

Tabela 7 – Exemplos de carga de Euler. 

 

Fonte: Adaptado de Fialho (2004, p. 45). 
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Consequentemente esse diâmetro calculado é uma referência para se escolher o 

diâmetro comercial mais próximo, devendo ser igual ou maior que o diâmetro calculado. 

 

Cálculo do diâmetro da haste 

𝐷 = √
64 ∗ 𝑘𝑠 ∗ 𝜆28𝐹

𝜋3 ∗ 𝐸

4

 (2.9) 

Nomenclatura: 

𝐷 = 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑒 [𝑚]; 

𝐸 = 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑎ç𝑜 (𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔 = 2,1 ∗ 107𝑁/𝑐𝑚2); 

𝐹 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛ç𝑜 [𝑁]; 

𝑘𝑠 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 (3,5); 

𝜆 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑏𝑎𝑔𝑒𝑚 [𝑐𝑚];  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑟 Tabela 7. 

 

 A velocidade de acionamento do atuador hidráulico, a qual está relacionada com a 

escolha da bomba hidráulica, também pode ser calculada devido a velocidade ter relação direta 

com as variáveis de vazão (Q), área (A), deslocamento (ΔS) e tempo (Δt). 

Podem-se calcular as velocidades de avanço e recuo, tendo o curso do cilindro e o 

tempo desejado para o deslocamento, utilizando as equações (2.10) e (2.11). 

 

Cálculo de velocidades de avanço/recuo 

𝑣𝑎 =
ΔS

Δt
 (2.10) 

𝑣𝑟 =
ΔS

Δt
 (2.11) 

Nomenclatura: 

𝑣𝑎 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛ç𝑜 [𝑚/𝑠]; 

𝑣𝑟 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑜 [𝑚/𝑠]; 

Δt = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 [𝑠]; 

Δ𝑆 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑚]. 

 

Para finalizar o dimensionamento, após definir a velocidade de avanço e recuo, pode-

se calcular a vazão necessária para atingir a velocidade desejada, utilizando as equações (2.12) 

e (2.13). 
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Cálculo da vazão 

𝑄𝑎 = 𝑣𝑎 ∗ 𝐴𝑝  (2.12) 

𝑄𝑟 = 𝑣𝑟 ∗ 𝐴ℎ  (2.13) 

Nomenclatura: 

𝐴ℎ = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑒 [𝑚2]; 

𝐴𝑝 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑡ã𝑜 [𝑚2]; 

𝑄𝑎 = 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛ç𝑜 [𝑙/𝑚]; 

𝑄𝑟 = 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑜 [𝑙/𝑚]; 

𝑣𝑎 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛ç𝑜 [𝑚/𝑠]; 

𝑣𝑟 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑜 [𝑚/𝑠]. 

 

2.2.3.2 Bomba Hidráulica 

 

A bomba hidráulica é definida por Palmieri (1989, p. 127) como sendo a responsável 

pela geração de vazão em um sistema hidráulico, através da conversão de energia mecânica em 

energia hidráulica. 

O mesmo autor classifica as bombas em dois grupos principais: bombas de 

deslocamento não-positivo e deslocamento positivo. 

As bombas de deslocamento não-positivo, são conhecidas por bombas hidrodinâmicas. 

Têm como principal aplicação transferência de líquidos, devido a sua construção. O único tipo 

de resistência encontrada é aquela causada pelo próprio peso do líquido ou ainda atritos 

causados pelo escoamento em tubulações e acessórios (Figura 22). 

 

Figura 22 – Bomba de deslocamento não-positivo (hidrodinâmica). 

 

Fonte: Parker Hannifin (2011, p. 48). 
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Esse tipo de bomba geralmente tem baixa eficiência devido ao fato de não existir uma 

boa vedação entre a sucção e a pressão. Assim, qualquer aumento de pressão reduz 

consideravelmente a capacidade de vazão.  

Por outro lado, tem como vantagem poder trabalhar com líquidos contaminados e com 

baixa viscosidade. A própria força centrífuga já é suficiente para gerar a vazão, além de não 

precisar de nenhuma proteção contra sobrecarga, pois elas são autolimitadas, conforme projeto. 

Como exemplo de bombas de deslocamento não-positivo, destaca-se: a Pelton, a 

Francis, a Kaplan, as bombas centrífugas d´água, as bombas de fluxo axial, etc. 

As bombas de deslocamento positivo são conhecidas por bombas hidrostáticas. 

Possuem uma vedação que separa a sucção da pressão, cujo um volume de fluido é succionado 

e transferido para o lado da pressão e fornecido ao sistema (Figura 23). 

 

Figura 23 – Bomba de deslocamento positivo (hidrostática). 

 

Fonte: Parker Hannifin (2011, p. 48). 

 

Este tipo de bomba tem como característica fornecer vazões uniformes por unidade de 

revolução, independente da pressão do sistema, além de serem fornecedoras de potência, por 

isso, muito utilizadas em sistemas hidráulicos. 

As bombas hidrostáticas são especificadas de acordo com uma pressão suportada e 

uma vazão nominal, diretamente relacionada com a rotação fornecida. Também pode ser 

classificada de acordo com o tipo de deslocamento, o qual pode ser fixo ou variável. 

 

2.2.4 Sistema regenerativo 
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O cilindro de dupla ação com haste simples tem duas características inerentes a sua 

construção. A primeira é que a força de avanço é maior que a força de recuo, devido a diferença 

de áreas nas partes frontal e traseira do pistão (Figura 24).  

A outra característica está relacionada à velocidade de avanço, que é menor que a 

velocidade de recuo, também pelo mesmo motivo. 

 

Figura 24 – Área do pistão, área da coroa. 

 

Fonte: Palmieri (1989, p. 89). 

 

Em algumas aplicações é desejado exatamente o oposto. Como é o caso da brochadeira 

com aplicação de força no tracionamento, necessitando de maior força no recuo e maior 

velocidade no avanço. 

Em relação à força, não há o que fazer. Desse modo, é necessário dimensionar a 

capacidade do equipamento pela força de recuo.  

No entanto, a respeito da velocidade de avanço é possível utilizar um artifício chamado 

sistema regenerativo ou circuito regenerativo.  

De acordo com Fialho (2004, p. 199), o sistema regenerativo consiste em conectar o 

fluido vindo da bomba nas duas entradas do cilindro ao mesmo tempo. Este método permite 

elevar a velocidade de avanço do cilindro, porém com uma força menor. 

Além do mais, o referido autor destaca que, a utilização deste sistema é mais vantajosa 

do que aplicar maiores potências de deslocamento. Porém, pode ser aplicado somente em duas 

situações: no deslocamento de avanço do cilindro e quando existir uma diferença de área no 

pistão, como é o caso de cilindros de haste simples. 

Tendo por base o princípio de funcionamento do sistema regenerativo (Figura 25), é 

possível determinar algumas equações para auxiliar no cálculo de vazão, de força e de 

velocidade resultante. 
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Figura 25 – Sistema regenerativo. 

 

Fonte: Adaptado de Fialho (2004, p. 200). 

 

Cálculos do sistema regenerativo 

𝐹𝑎𝑅 = 𝐹1 − 𝐹2  (2.14) 

𝑄1 = 𝑄2 + 𝑄𝐵  (2.15) 

𝐹1 = 𝑃𝑡 ∗ 𝐴𝑝  (2.16) 

𝐹2 = 𝑃𝑡 ∗ 𝐴ℎ  (2.17) 

𝑣𝑎𝑅 =
𝑄𝐵

𝐴ℎ

 (2.18) 

Nomenclatura: 

𝐴ℎ = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑒 [𝑚2]; 

𝐴𝑝 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑡ã𝑜 [𝑚2]; 

𝐹𝑎𝑅 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛ç𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 [𝑁]; 

𝐹1 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛ç𝑜 [𝑁]; 

𝐹2 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑜 [𝑁]; 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 [𝑃𝑎]; 

𝑄1 = 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛ç𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 [𝑙/𝑚𝑖𝑛]; 

𝑄2 = 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 [𝑙/𝑚𝑖𝑛]; 

𝑄𝐵 = 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [𝑙/𝑚𝑖𝑛]; 

𝑣𝑎𝑅 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛ç𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 [𝑚/𝑚𝑖𝑛. ]. 

  

2.3 SERVOACIONAMENTO 
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SENAI RS (2012, p. 63–64) ressalta que o servomotor e o servoconversor são os 

principais dispositivos que formam em conjunto o sistema de servoacionamento (Figura 26).  

 

Figura 26 – Conjunto de servoacionamento. 

 

Fonte: WEG (2005, p. 17). 

 

Contudo, outros elementos como os sensores auxiliam no controle do servoconversor, 

realimentando com informações de referência, sendo operado e controlado por um sistema de 

malha fechada, garantindo a posição, velocidade e torque desejado. 

Os servomotores e servoconversores são desenvolvidos um em função do outro, de 

forma que não funcionam de maneira independente.  

 SENAI RS (2012, p. 64), relata que 95% dos casos, o fabricante do servoconversor 

amarra seu equipamento com o seu servomotor. 

Segundo WEG et al. (2004, p. 11), os servomotores são na verdade motores de precisão 

sendo aplicados em servoacionamentos, Os circuitos de alimentação e controle destes motores 

ficam dentro de um dispositivo eletrônico chamado servoconversor ou muitas vezes chamado 

de servo drive. 

Uma das grandes vantagens do servoacionamento, é a capacidade de repetição e 

precisão nos posicionamentos, conseguindo realizar mudanças bruscas de velocidade em 

milésimos de segundo. 

Na atualidade, com o aumento de produção em grande parte dos segmentos da 

indústria, se faz necessário contar com um equipamento preciso, com respostas rápidas, e que 

suportem o ambiente agressivo da indústria. 

 Eletrobras et al. (2009, p. 89–90) e WEG et al. (2004, p. 10), relatam que devido a 

precisão de posicionamento, o servoacionamento é utilizado em diversas aplicações na 



60 

indústria, como exemplos: máquinas CNC, linhas de transporte, robôs industriais, sistemas de 

posicionamento e sistemas flexíveis de manufatura. 

Além disso, o servoacionamento pode ser programado e monitorado via software ou 

através de uma interface homem máquina IHM.  

Também pode trabalhar ligado em uma rede de automação composta por mais outros 

servoconversores e controladores lógicos programáveis CLP, que controlam e gerenciam a 

operação (Figura 27). 

 

Figura 27 – Sistema servoacionado e seus elementos. 

 

Fonte: Adaptado de Oriental Motor (2016, p. B-03). 

 

Por fim, a comunicação entre os dispositivos e componentes é implementada através 

de protocolos específicos de redes industriais, que devido ao atual nível de desenvolvimento 

tecnológico, permite uma boa confiabilidade no transporte das informações. 

 

2.3.1 Servomotor 

 

Para Ottoboni (2002, p. 8), o servomotor é um dispositivo que possui uma parte fixa, 

denominada estator, e uma parte móvel, denominada rotor, semelhante a qualquer outro motor 

síncrono.  

Além disso, o estator também é bobinado igual a qualquer outro motor elétrico 

convencional, embora não possa ser ligado diretamente na rede, pois sua construção foi 

especialmente projetada para garantir alta dinâmica ao sistema. 

O rotor é composto por imãs permanentes, os quais são posicionados linearmente e 

adotados com sensores do tipo: resolver ou encoder, que ajudam no controle de velocidade e de 

posição. 

Ottoboni (2002, p. 8) destaca que os servomotores entre outras características, 

propiciam alta dinâmica, controle de rotação e precisão de posicionamento.  
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Sendo assim, é possível obter um torque constante, abrangendo uma larga faixa de 

rotação, além de trabalhar com uma alta capacidade de sobrecarga dentro de uma grande faixa 

de controle da rotação. 

Segundo WEG et al. (2004, p. 11), a característica mais importante de um servomotor 

está ligada à facilidade e simplicidade de atuação do torque constante. 

Os mesmos autores também destacam que o torque é a única grandeza comum ao 

mundo elétrico e mecânico, assim, essa grandeza acaba se tornando uma interface do mundo 

eletromecânico (Figura 28). 

 

Figura 28 – A importância do torque nos acionamentos eletromecânicos. 

 

Fonte: WEG et al. (2004). 

 

Devido ao controle apurado e preciso dos servomotores, existe uma grande aceitação 

em diversos setores, que vão desde o setor da robótica de pequeno porte até as grandes indústrias 

e suas automações. 

 

2.3.1.1 Tipos de servomotores 

 

Os servomotores podem ser classificados de duas formas, CA (corrente alternada) e 

CC (corrente contínua), ou seja, esta classificação vai ficar em depender da fonte de alimentação 

necessária para a sua operação. 

Os servomotores CC geralmente são usados em projetos menores, eles possuem um 

custo relativamente baixo e são eficientes. Por outro lado, os servomotores CA normalmente 

são usados em ambientes industriais, pois costumam ter potências mais elevadas, oferecem 

maior exatidão no seu controle e pouca manutenção. 
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2.3.2 Fundamentos 

 

Para o bom entendimento do sistema servoacionado é importante ter algumas 

definições bem claras. 

 

2.3.2.1 Torque 

 

De acordo com WEG et al. (2004, p. 57),  o esforço necessário para girar o eixo de um 

motor é denominado conjugado ou torque.  

Sua unidade de medida é o newton metro [N.m]. Determina-se o torque multiplicando 

a força necessária para a execução da tarefa, em newton [N], pela distância em que a força está 

sendo aplicada, em metros [m], conforme definido na equação (2.19). 

 

Cálculo de torque 

𝜏 = 𝐹 ∗ 𝑑  (2.19) 

Nomenclatura: 

𝜏 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 [𝑁. 𝑚]; 

𝐹 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 [𝑁]; 

𝑑 = 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑚]. 

 

2.3.2.2 Velocidade de Rotação 

Segundo  WEG et al. (2004, p. 58), a velocidade de rotação significa a razão entre o 

número de rotações de um eixo dividido pelo tempo necessário para efetuar este número de 

rotações. É comum a velocidade de rotação ser representada pela letra (n), conforme definido 

na equação (2.20). 

 

Cálculo da rotação 

𝑛 =
120 ∗ 𝑓

𝑁𝑃
 (2.20) 

Nomenclatura: 

𝑛 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 [𝑟𝑝𝑚]; 

𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 [hz.]; 



63 

𝑁𝑃 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝ó𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 [−]. 

 

2.3.2.3 Potência 

 

Para WEG et al. (2004, p. 58), a potência (P) é determinada pelo produto do torque 

(T), em newton metro [N.m], pela velocidade de rotação (n), em rotações por minuto [rpm]. 

Sua unidade de medida é o watt [W], conforme definido na equação (2.21). 

 

Cálculo da potência 

𝑁 =
2𝜋 ∗ 𝑛 ∗ 𝜏

60
 (2.21) 

Nomenclatura: 

𝑁 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑊]; 

𝜏 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 [N.m]; 

𝑛 = 𝑟𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 [𝑟𝑝𝑚]. 

 

2.3.2.4 Inércia 

 

 WEG et al. (2004, p. 59) nos fala que, a inércia é resistência encontrada para colocar 

uma massa em movimento. Uma vez que todo corpo de massa tem inércia, para pará-lo será 

necessário aplicar um torque. 

Da mesma forma que uma massa em movimento precisa de um torque para ficar em 

repouso novamente. 

Portanto, um momento de inércia de massa (J) em [kg.m²] de um corpo depende da 

sua massa (m) em [kg] e da distribuição da massa ao redor do eixo de giro, logo, está 

relacionado com sua geometria. 

 

2.3.2.5 Aceleração e Desaceleração 

 

Em consonância com WEG et al. (2004, p. 60), o torque (T) necessário para acelerar 

ou desacelerar uma carga com momento de inércia (J), da velocidade de rotação (n1) para a 

velocidade de rotação (n2) em um intervalo de tempo (t), conforme definido na equação (2.22), 

é chamado de torque dinâmico. 
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Se n2 > n1, então é torque dinâmico de aceleração, tendo seu sinal positivo.  

Caso o n2 < n1, então é chamado de torque dinâmico de desaceleração, tendo seu sinal 

negativo. 

Por fim, o parâmetro de momento de inércia da equação (2.22) é a soma do momento 

de inércia composto pelo motor e a carga do conjunto mecânico. 

 

Cálculo de torque dinâmico 

𝜏𝑑 =
(

2𝜋
60) ∗ 𝐽 ∗ (𝑛1 − 𝑛2)

𝑡
 

(2.22) 

Sendo: 

𝜏𝑑 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒  𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜/𝑑𝑒𝑠𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 [𝑁. 𝑚]; 

𝐽 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝑛1 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 [𝑟𝑝𝑚]; 

𝑛2 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 [𝑟𝑝𝑚]; 

𝑡 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 [𝑠]. 

 

2.3.3 Dimensionamento do servoacionamento 

 

De acordo com WEG et al. (2004, p. 62), para  dimensionar um servomotor é 

necessário conhecer os diversos parâmetros envolvidos na operação de movimentação da carga. 

 De modo geral o servomotor está associado a um conjunto de transmissão de potência 

mecânica, que por sua vez está associada a esta carga (Figura 29). 

 

Figura 29 – Sistema servoacionado. 

 

Fonte: WEG et al. (2004, p. 62). 

 

 O desempenho do conjunto de acionamento e a carga movida é influenciado por 

inúmeros fatores, que podem atrapalhar no posicionamento e gerar instabilidade no controle.  
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Dentre estes se destacam: folgas, rigidez, vibrações, frequência de ressonância e 

inércia da carga. 

Visto que a inércia da carga tem grande relevância no controle de velocidade e no 

posicionamento, para um controle de velocidade preciso, não é recomendado que a inércia da 

carga seja maior que 10 vezes a inércia do motor. 

 Da mesma forma que para um bom controle de posicionamento, este valor não deve 

ultrapassar 5 vezes o valor de inércia do motor. 

Segundo Ottoboni (2002, p. 12), nas situações onde se necessita de um torque muito 

elevado, pode-se acoplar redutores planetários de baixa folga angular aos servomotores. 

Podendo então atender as mais exigentes solicitações de carga. 

O desenvolvimento de um sistema servoacionado pode ser caracterizado como 

mecatrônico, pois envolve diversas áreas de conhecimento.  

Dessa maneira, para que o projetista de máquina consiga obter o máximo de 

desempenho do conjunto acionamento e carga movida, recomenda-se que sejam bem 

especificadas as aplicações do equipamento, além dos seus parâmetros de operação. 

 

2.3.3.1.1 Características da transmissão mecânica 

 

A principal função de uma transmissão mecânica é tornar compatível a aplicação de 

um servomotor com uma determinada carga, levando em conta seus parâmetros operacionais, 

tais como: torque, posição, velocidade, aceleração e desaceleração. 

Assim, existe uma equação equivalente de inércia para cada forma de transmissão 

mecânica, conforme ilustrada na Tabela 8. 

As transmissões mecânicas mais utilizadas com os servomotores são os redutores de 

velocidade que utilizam: engrenagens, fusos, correntes e rodas dentadas, polias e correias, cabos 

e polias. 

Tabela 8 – Cálculo de inércia de transmissões mecânicas. 

Engrenagens cilíndricas de dentes retos e/ou helicoidais 

𝐽 = 𝐽𝑒 +
𝐽𝑠

𝑖2
 (2.23) 
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Nomenclatura: 

𝐽 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠ã𝑜 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝑒 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝑠 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑠𝑎í𝑑𝑎 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝑖 = 𝑅𝑒𝑙𝑎çã𝑜/𝑟𝑎𝑧ã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 [−].   

Pinhão e cremalheira 
 

𝐽 = 𝐽𝑒 + (𝑚𝑐 + 𝑚𝑠) ∗ 𝑟2  (2.24) 

Nomenclatura: 

𝐽 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠ã𝑜 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝑒 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝑚𝑐 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎𝑙ℎ𝑒𝑖𝑟𝑎 [𝑘𝑔]; 

𝑚𝑠 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜 [𝑘𝑔]; 

𝑟 = 𝑅𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 [𝑚]. 

 

 

Sem-fim e coroa 

𝐽 = 𝐽𝑒 +
𝐽𝑠

𝑖2
 (2.25) 

Nomenclatura: 

𝐽 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝑒 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑛ℎã𝑜 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝑠 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑎 + 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [𝑘𝑔. 𝑚2];  

𝑖 = 𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 [−]. 
 

Fusos convencionais e de esferas recirculantes 
 

𝐽 =
𝑚𝑠 ∗ 𝑙2

4𝜋2
+

𝑚𝑓 ∗ 𝑟2

2
 (2.26) 

Nomenclatura: 

𝐽 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑘𝑔𝑚2]; 

𝑙 = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑚]; 

𝑚𝑠 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜 [𝑘𝑔]; 

𝑚𝑓 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑘𝑔]; 

𝑟 = 𝑅𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑚]. 
 

Polia e correia sincronizada / Corrente e roda dentada / Cabos e polias 
 

𝐽 =
(𝑚1 + 2 ∗ 𝑚𝑐𝑟 + 𝑚2) ∗ 𝑟1

2

2
+

𝐽2.2 ∗ 𝑟1
2

𝑟2
 (2.27) 
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Nomenclatura: 

𝐽 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠ã𝑜 [𝑘𝑔𝑚2]; 

𝐽2.2 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑖𝑥𝑜 2.2 (𝐶𝑜𝑟𝑜𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑎) [𝑘𝑔𝑚2]; 

𝑚𝑐𝑟 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑖𝑎/𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝑘𝑔]; 

𝑚1 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎
𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎

𝑟𝑜𝑑𝑎
𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑎 [𝑘𝑔];  

𝑚2 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎/𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎 [𝑘𝑔]; 

𝑟1 = 𝑅𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎/𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑎 [𝑚]; 

𝑟2 = 𝑅𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎/𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎 [𝑚]. 

 

Fonte: Adaptado de WEG et al. (2004, p. 75–76). 

 

2.3.4 Sistemas de controle 

 

O sistema de controle é um conjunto ou arranjo de componentes relacionados entre si. 

Com o objetivo de se autorregular ou regular outros sistemas. 

Agindo de forma ativa em diversas variáveis, baseando-se em algumas condições de 

entrada, conforme explica  Ferreira (2006, p. 2).  

O sistema de controle tem sua complexidade estruturada de acordo com a precisão da 

variável controlada, podendo ser um sistema mais simples de malha aberta ou um sistema mais 

complexo de malha fechada. 

 

2.3.4.1 Controle em malha fechada 

 

Segundo Ogata (2010, p. 6–7), os sistemas de controle com malha fechada são na 

verdade controles que possuem realimentação (Figura 30). 

 

Figura 30 – Controle em malha fechada. 

 

Fonte: Adaptado de Ferreira (2006, p. 4). 
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Esta realimentação tem como principal objetivo reduzir o erro do sistema, através de 

comparações entre os sinais de entrada e de realimentação.  

Assim o controlador recebe esta informação e atua no sentido de corrigir a saída do 

sistema conforme o valor desejado. 

Evidenciando os sistemas de controle que utilizam a malha fechada, os quais possuem 

a grande vantagem de serem relativamente imunes a distúrbios interno e externos. Devido ao 

uso de realimentação de informações  

Por outro lado, a estabilidade pode ser um problema relevante em sistemas de controle 

que utilizam a malha fechada.  

Com a tendência de correções excessivas, causando algumas oscilações no sistema. 

 

2.3.4.2 Controle em malha aberta 

 

Ogata (2010, p. 7) afirma que, o sistema de controle em malha aberta tem como 

principal caraterística não ter o sinal de saída realimentado para uma comparação com a entrada 

(Figura 31). 

Desse modo o sistema não é controlado por nenhuma saída, mas sim por cada entrada 

de referência, a qual corresponde a uma operação fixa. 

 

Figura 31 – Controle em malha aberta. 

 

Fonte: Adaptado de Ferreira (2006, p. 3). 

 

Segundo Ferreira (2006, p. 7), o sistema com malha aberta tem como principal 

característica o fato de não existir realimentação alguma, ou seja, a ação de controle é função  

apenas do processamento da variável de entrada. 

Quando a questão é estabilidade, o sistema de controle em malha aberta é mais simples 

de ser implementado em relação ao de malha fechada. 
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 Porém, devem ser aplicados somente em operações com sequência que utilizem o 

tempo como referência e quando a relação entre a entrada e saída seja conhecida, sem que 

existam distúrbios interno e externos.  

Um ótimo exemplo de sistema que utiliza malha aberta é o semáforo, qual controla o 

trânsito somente baseado no tempo.  

 

2.3.4.3 Funções do controle de movimento 

  

De maneira simplificada, o sistema de controle envia um sinal de comando para o 

servoconversor, o qual recebe, amplifica-o e o envia para o servomotor, que produz movimentos 

relativos ao sinal de comando. 

 Geralmente, este sinal refere-se a uma velocidade desejada, porém pode também 

representar um determinado torque ou posição. 

O servoconversor trabalha de forma a manter o controle mais preciso possível, de 

acordo com a objetivo desejado, sendo configurado para trabalhar em 3 modos distintos: modo 

torque, modo velocidade ou modo posição. 

 

2.3.4.3.1 Controle de torque (modo torque) 

 

Segundo WEG (2005, p. 76), este  modo atua no controle preciso do torque, 

independentemente de sua velocidade (Figura 32). 

Normalmente o modo torque é utilizado quando é necessário aplicar um torque 

constante, por exemplo, a fixação de parafusos com um torque específico ou em casos onde ser 

precise um certo controle de tração. 

 

Figura 32 – Diagrama modo torque, servoconversor WEG SCA-04. 

 

Fonte: WEG (2005, p. 76).  
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2.3.4.3.2 Controle de velocidade (modo velocidade) 

 

De acordo com WEG (2005, p. 77), este modo permite controlar com alta precisão a 

velocidade, mesmo ocorrendo grandes oscilações de carga. 

Nesse modo o servoconversor consegue manter a velocidade constante pela referência 

de velocidade, conforme o valor determinado enquanto a corrente varia (Figura 33). 

 

Figura 33 – Diagrama modo velocidade, servoconversor WEG SCA-04. 

 

Fonte: WEG (2005, p. 77). 

 

2.3.4.3.3 Controle de posicionamento (modo posição) 

 

Segundo WEG (2005, p. 78), neste modo o importante é alcançar a posição requerida 

com o máximo de precisão possível. Desta forma, o servoconversor mantém a posição fixa no 

valor informado pela referência de posição. Assim, o servomotor ficará travado na mesma 

posição, enquanto a referência não for modificada (Figura 34). 

 

Figura 34 – Diagrama modo posição, servoconversor WEG SCA-04. 

 

Fonte: WEG (2005, p. 78). 

 



71 

2.3.4.4 Sensores 

 

De acordo com Eletrobras et al. (2009, p. 90–91), os servoconversores aplicam 

sistemas que utilizam controle de malha fechada, pois precisam de sensores que fornecem 

informações de velocidade e posição. Estas informações são realimentadas ao sistema, 

auxiliando o controle. 

WEG et al. (2004, p. 21), diz que em aplicações de maior precisão, como é o caso do 

servoacionamento, o uso de sensores é indispensável para medir e informar a posição e/ou 

velocidade, no qual, os principais tipos são: encoders, tacogeradores e resolvers. 

 

2.3.4.5 Encoders 

 

Thomazini; Albuquerque (2008, p. 54),  o deslocamento é uma grandeza física que 

pode ser medida por um valor digital, se utilizando de pulsos elétricos, não sendo necessário 

um conversor analógico-digital para esta medição. 

Assim, os encoders são dispositivos eletrônicos capazes de medir deslocamentos 

lineares ou angulares através de trem de pulsos elétricos, os quais podem ser interpretados como 

bytes (Figura 35). 

Além disto, estes dispositivos podem ser classificados em dois tipos: incremental ou 

absoluto.   

As principais aplicações práticas dos encoders citadas por Thomazini; Albuquerque 

(2008, p. 59) são: servomecanismos , impressoras, controle numérico de máquinas operatrizes, 

controle de posições de disco de computador, displays digitais, plotters X-Y, controle de 

posições remotas, assim por diante. 

 

Figura 35 – Encoder. 

 

Fonte: SENAI RS (2012, p. 70) apud Intereng (2012). 
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2.3.4.5.1 Encoder incremental 

 

Segundo WEG et al. (2004, p. 21–22), entre os dois tipos, o encoder incremental é o 

que possui uma construção mais simples. Através dele são gerados dois pulsos denominados 

(A) e (B).  

Estes pulsos tem origem de duas marcações radiais, divididas igualmente em uma 

determinada resolução, permitindo assim detectar a sua posição pela contagem de pulsos. 

Da mesma forma é possível saber o sentido de giro pela defasagem entre os pulsos (A) 

e (B), conforme ilustração da (Figura 36). 

Além disto, tem uma marca de zero, geralmente identificada pela letra (Z) e localizada 

em uma terceira circunferência, seu objetivo é indicar o término de uma volta e iniciar a 

contagem. 

Figura 36 – Encoder incremental. 

 

Fonte: WEG et al. (2004, p. 21). 

 

Conforme destacado por SENAI RS (2012, p. 70), a função do encoder incremental é 

gerar pulsos seriados, porém quando está parado, não gera pulso algum na sua saída. 

 Por isso, umas das formas de uma máquina saber sua posição, é medindo os pulsos 

quando em movimento e comparando com a posição quando estava parada.  

 

2.3.4.5.2 Encoder absoluto 

 

De acordo com o fabricante WEG et al. (2004, p. 22) e os autores Thomazini; 

Albuquerque (2008, p. 58–59), cada posição no encoder absoluto resultará em uma combinação 

de sinais (Figura 37). 
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Através de sensores óticos ou magnéticos, estes detectam a passagem pelas marcações 

do disco, gerando um byte, normalmente em código Gray5. Isto evita ambiguidades e facilita 

encontrar erros. 

Figura 37 – Encoder absoluto. 

 

Fonte: WEG et al. (2004, p. 21). 

 

WEG et al. (2004, p. 22) afirma que se por algum motivo ocorra o desligamento ou 

alguma queda de energia, o sensor incremental precisa passar pela marcação de “zero” para 

reiniciar o processo de contagem dos pulsos após o religamento. Por outro lado, o sensor 

absoluto já consegue fornecer dados da posição, assim de que energizado. 

 

2.3.4.6 Resolver 

 

De acordo com a WEG et al. (2004, p. 22–23) e os autores Thomazini; Albuquerque 

(2008, p. 60–61), os resolvers lembram pequenos motores, porém são essencialmente 

transformadores que operam em frequência, geralmente entre 5 e 10 kHz.  

O primário contém um par de bobinas que está situado no rotor e existe outro par de 

bobinas situado no estator, posicionadas perpendicularmente um dos outros. A posição do rotor 

resulta em amplitudes e fases das tensões induzidas no secundário. Através de um circuito 

condicionador, obtém uma tensão proporcional à posição, baseada nestas tensões induzidas 

(Figura 38). 

 

5 É um sistema de código binário inventado por Frank Gray. A codificação Gray permite que só ocorra 

a mudança de um “bit” a cada alteração de posicionamento, segundo WEG et al. (2004, p. 22). 
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Figura 38 – Resolver. 

 

Fonte: WEG et al. (2004, p. 23). 

 

2.3.4.7 Tacogerador 

 

De acordo com SENAI RS (2012, p. 73–74), o tacogerador é um dispositivo que gera 

corrente contínua CC, dotado de ímã permanente ligado mecanicamente ao eixo em que se 

pretende monitorar a velocidade. 

Sua maior aplicação é na utilização em máquinas rotativas para medir a velocidade 

angular, contudo também pode ser utilizada para medir a velocidade linear.  

Também é muito utilizado em máquinas operatrizes servoacionadas do tipo CNC, em 

comandos com ajustes finos que precisam da variação da velocidade e em outras aplicações que 

necessitam de velocidade constante extremamente controlada. 

Além disso, a WEG et al. (2004, p. 22), salienta que os do tipo CC apresentam uma 

tensão proporcional à velocidade. 

Conforme o sentido de rotação a tensão será positiva ou negativa. Por ser uma máquina 

CC, necessitam de escovas.  

A presença de escovas limita fortemente a confiabilidade e aumenta a sua manutenção, 

conforme destacado pelos autores Thomazini; Albuquerque (2008, p. 78). 

Por outro lado, os do tipo CA, têm como vantagem não precisar de escovas.  

De modo geral, a saída é uma tensão retificada, por consequência a tensão de saída 

tem sempre o mesmo sinal, independente do sentido de rotação.  

  

2.4 SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO 
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2.4.1 Fuso de Esferas  

 

Segundo HIWIN (2014, p. 1), o fuso de esferas é o elemento mecânico mais eficiente 

para se converter movimento rotativo em movimentação linear e vice-versa (Figura 39). 

O fuso de esferas pode alcançar uma eficiência de até 98%. Portanto, quando 

comparado com fusos convencionais, o torque necessário exigido é de apenas um terço. 

 

Figura 39 – Fuso de esferas. 

 

Fonte: Adaptado de Bosh Rexroth (2020, p. 17). 

 

Em uma aplicação mais comum, o fuso é fixado por mancais nas extremidades, 

recebendo movimento de giro de um motor, e por contato direto com esferas de aço que se 

alojam entre a castanha e o fuso, assim provocam o deslocamento de uma castanha onde está 

fixada a carga a ser movimentada. 

As esferas metálicas são, por sua vez, guiadas e realimentadas por canais de 

recirculação na castanha (Figura 40), dando linearidade e suavidade ao movimento. Além de 

conseguir deslocar grandes cargas com baixas potências. 

Um fuso de esferas pode apresentar uma gama bem grande de diâmetros nominais, que 

pode variar conforme o fabricante escolhido. 

De acordo com HIWIN (2014, p. 4), os fusos de esferas podem substituir os 

tradicionais atuadores hidráulicos com muitas vantagens, pois além de resposta rápida, não 

permitem vazamentos, proporciona economia de energia e ótima repetibilidade. 

Os fusos de esfera são empregados nos mais variados projetos, onde se exige: 

• Repetibilidade; 

• Confiabilidade (Vida previsível); 

• Elevada eficiência (até 98%); 
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• Precisão; 

• Operação limpa e silenciosa; 

• Durabilidade; 

• Baixa manutenção. 

 

2.4.1.1 Especificação dos Fusos 

 

As principais características de um fuso de esferas são: passo, rosca, diâmetro nominal 

e comprimento. 

O passo é o deslocamento linear da castanha quando se dá uma volta completa no fuso, 

porém nem sempre a distância entre os flancos é o passo, pois existem fusos com mais de uma 

entrada. Quanto menor for o passo, mais lentamente irá se deslocar a castanha, porém o torque 

será maior e vice-versa. 

A rosca do fuso garante uma pista helicoidal para as esferas deslizarem e atuarem como 

um parafuso com precisão e capaz de suportar cargas axiais elevadas. O sentido da rosca por 

padrão é à direita, no entanto pode ser solicitada opcionalmente na opção à esquerda. 

O diâmetro nominal é a medida externa do eixo do fuso, onde seu valor é tomado como 

referência para diversos cálculos, inclusive para definição do comprimento máximo do fuso. 

Para poder especificar um fuso de esfera é necessário ter as seguintes informações: 

carga desejada, velocidade máxima, curso de trabalho, vida útil e a precisão desejada. 

Assim, de posse destas informações é possível especificar o fuso consultando 

basicamente três gráficos. O primeiro gráfico é referente a estimativa de vida útil do fuso, 

conforme sua aplicação. 

O segundo gráfico ajuda na análise da velocidade crítica de trabalho, o que poderá 

levá-lo a ter uma vida útil reduzida devido ao fenômeno da ressonância. 

Já o terceiro gráfico, auxilia verificação de uma possível flambagem, devido a carga 

de compressão submetida ao fuso, levando em conta o curso de trabalho e o tipo de 

mancalização. 

Estes gráficos variam conforme o fabricante, porém todos seguem a mesma 

metodologia ao utilizar gráficos em forma de ábaco. 

 

2.4.1.2 Precisão 
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A precisão do fuso muda conforme o tipo de projeto e sua aplicação. Os fusos podem 

ser do tipo laminado ou retificado.  

Os retificados apresentam uma maior precisão em relação aos laminados, porém, 

possuem um custo mais elevado devido ao seu processo de fabricação. 

De acordo com a Kalatec Automação (2020), os fusos laminados apresentam uma 

classe de precisão JIS C7 a C10, já os fusos retificados podem ser encontrados com classe de 

precisão JIS C0 a C7. 

Esta classe de precisão refere-se à variação do passo em um curso de 300mm, 

conforme demonstrado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Classes de precisão para fusos de esferas. 

Tipo 
Retificado  

 Laminado 

Classe Norma C0 C1 C3 C5 C7 C10 

Norma JIS e300 (mm) 0,004 0,005 0,008 0,018 0,050 0,210 

Fonte: Adaptado de HIWIN (2014, p. 13). 

 

2.4.1.3 Recirculadores 

 

A função dos recirculadores é movimentar as esferas por uma pista, de forma repetitiva 

e podem ser encontrados no tipo externo ou interno (Figura 40).  

 

Figura 40 – Tipo de recirculadores. 

 

Fonte: Adaptado de HIWIN (2014, p. 6). 
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Os recirculadores externos são aplicados com passos grandes (alta velocidade) e na 

utilização de baixas e médias cargas.  

Já os recirculadores internos são utilizados com passos pequenos (baixa velocidade) 

para utilização com média ou alta cargas, este recirculadores ainda podem possuir mais de uma 

pista. 

 

2.4.1.4 Tipos de fixação 

 

Segundo a Kalatec Automação (2020, p. 10), tanto a velocidade crítica quanto a carga 

axial dependem do método de fixação e da distância entre os suportes do eixo do fuso. 

Existem três configurações possíveis de métodos de extremidades, sendo elas do tipo 

fixo, simples e livre: 

• O mancal fixo é aquele em que o eixo do fuso é apoiado e travado ao mancal, 

geralmente através de uma porca. 

• O mancal simples é aquele em que o eixo é apenas apoiado sem nenhum 

travamento.  

• A extremidade livre é aquela onde não há nenhum apoio ou travamento. 

A montagem pode ser feita com uma mescla destas possibilidades: fixo-fixo, fixo-

simples, simples-simples, fixo-livre, etc. 

O método de montagem do tipo fixo-fixo é o que permite maior carga axial e 

velocidade para uma mesma distância de montagem (Figura 41).  

 

Figura 41 – Fixação do tipo fixo-fixo. 

 

Fonte: Adaptado de HIWIN (2014, p. 8). 
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2.4.2 Fuso de rolo planetário 

 

O fuso de rolo planetário, assim como o fuso de esferas, serve para transformar o 

movimento de rotação em translação e vice-versa. 

De acordo com Rollvis SA (2019, p. 1), os fusos planetários foram concebidos para 

suportar cargas muito elevadas se comparadas aos limites de carga de fusos de esferas 

recirculantes (Figura 42). 

 

Figura 42 – Fuso de rolo planetário. 

 

Fonte: Rollvis SA (2019, p. 3). 

 

Outra diferença é que os elementos rolantes são roletes rosqueados dispostos entre o 

fuso e a porca (Figura 43). 

 

Figura 43 – Comparação entre o fuso de esfera e o planetário. 

 

Fonte: Rollvis SA (2019, p. 3). 
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Este tipo de fuso é empregado nos mais variados tipos de projetos e apresentam as 

seguintes vantagens: 

• Deslocamento silencioso; 

• Altas velocidades de deslocamento; 

• Elevada quantidade de pontos de contato; 

• Elevada capacidade de carga; 

• Alto grau de rendimento (até 90%); 

• Duração de vida elevada; 

• Construção compacta; 

• Elevada densidade de potência; 

• Vedação eficiente; 

• Baixo consumo de lubrificante; 

• Alta precisão de posicionamento e repetibilidade. 

 

2.4.2.1 Rendimento 

 

De acordo com Bosh Rexroth (2020, p. 248), o rendimento de um fuso planetário pode 

atingir até 90%, tendo um rendimento menor quando comparado ao fuso de esferas que pode 

atingir até 98%. No entanto é bem superior a um fuso trapezoidal que pode atingir no máximo 

50% de rendimento (Figura 44). 

 

Figura 44 – Rendimento de fusos. 

 

Fonte: Bosh Rexroth (2020, p. 248). 
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2.4.3 Guia Linear 

 

De acordo com HIWIN (2011, p. 1), os guias lineares podem ser fabricadas com 

esferas ou rolos. Por meio da recirculação destes elementos rolantes é possível obter um 

movimento linear suave e com bastante precisão (Figura 45). 

Quando o guia linear é comparado a um modelo tradicional deslizante, o coeficiente 

de fricção é de somente 1/50. 

 

Figura 45 – Guia linear. 

 

Fonte: HIWIN (2011, p. 144). 

 

Devido ao efeito de retenção entre os trilhos e os blocos, os trilhos lineares podem 

suportar cargas em diversas direções. Assim o momento estático permissível no guia linear é 

definido por três direções, denominadas MR, MP e MY (Figura 46). 

 

Figura 46 – Momentos em guia lineares. 

 

Fonte: HIWIN (2011, p. 3). 
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2.4.4 Redutores Planetários 

 

De acordo com a Kalatec Automação (2020), os redutores planetários (Figura 47) são 

denominados assim devido a uma construção que permitem que, três engrenagens denominadas 

planetárias, orbitem ao redor de uma engrenagem central solidária ao eixo de saída o qual 

serve como momento torsor e gera torque de saída. 

Entre os tipos de redutores existente, os redutores planetários são os que apresentam 

maior precisão e confiabilidade. 

Segue abaixo algumas vantagens do uso dos redutores planetários: 

• Alta Eficiência (acima de 95%), permitindo economia na potência do motor; 

• Precisão: folga em geral abaixo de 10 arco-minutos e 5 arco-minutos para os 

helicoidais, 

• Alta capacidade de torque, pois a carga é distribuída entre várias engrenagens 

planetárias; 

• Aceita velocidades de entrada de até 5000 RPM; 

• Compacto: economia de espaço e peso. 

 

Figura 47 – Redutor planetário concêntrico. 

 

Fonte: IBR (2019, p. 6). 

 

Os redutores planetários quando dimensionados corretamente, são fabricados com 

lubrificação permanente e classificados para uma vida útil com mais de 20.000 horas, operando 

durante 24 horas por dia, sete dias por semana, ou seja, praticamente sem manutenção. 

Os redutores, quando aplicados com servomotores, têm a função de multiplicar o 

torque, além de equilibrar as inércias nos momentos de aceleração e desaceleração. 
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Portanto, com a utilização dos redutores não se faz necessário utilizar motores com 

grandes potências, ao invés disso utiliza-se motores menores e mais compactos acoplados aos 

redutores. 

 

2.4.5 Acoplamentos Elásticos 

 

O acoplamento elástico (Figura 48) é uma peça importante para aplicações com 

servomotor, onde atua como uma espécie de adaptador ou conector. 

De acordo com a Kalatec Automação (2020), os acoplamentos auxiliam na 

compensação de desalinhamentos entre eixos, evita o excesso de força nos rolamentos dos 

motores e mancais, ou ainda, inibe a transmissão de vibrações ou carga em equipamentos. 

 

Figura 48 – Acoplamento elástico. 

 

Fonte: Adaptado de Zero-Max (2021, p. 2). 

 

Desta forma, a utilização de acoplamentos resulta em uma melhor eficiência e 

preservação da vida útil dos servomotores. 

Por ser um elemento elástico, o acoplamento tem a capacidade de diminuir o momento 

de inércia, por isso, há um aumento no nível de aceleração das cargas. Graças ao acoplamento, 

o motor consegue mover cargas com maior eficiência, principalmente quando partem do 

repouso.  

Quando falamos em automação industrial, os acoplamentos também podem ser 

altamente empregados na utilização de periféricos como encoders, tacos geradores, fusos e 

guias pré-carregadas, entre outras aplicações que necessitem precisão. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O objeto deste estudo é o desenvolvimento de um sistema servoacionado para 

substituir o sistema hidráulico de uma brochadeira. 

Para isto, foi realizado uma pesquisa sobre quatro assuntos chaves para o 

desenvolvimento do projeto, sendo eles: estudos sobre brochadeiras, uma breve revisão sobre 

sistemas hidráulicos, servoacionamentos e sistemas de transmissão de movimento. 

Estas informações foram obtidas por meio de uma pesquisa bibliográfica descritiva, 

utilizando livros, catálogos, manuais, dissertações, teses acadêmicas, artigos científicos, artigos 

de revista especializada e patentes de registro. 

Para atingir o objetivo geral da presente pesquisa, foram definidos algumas 

metodologias e passos a serem seguidos. 

Sendo assim, o processo proposto de dimensionamento e especificação do 

servoacionamento nesta pesquisa, segue as seguintes etapas abaixo: 

1. Estabelecer objetivos de movimento (Dados de entrada); 

2. Escolher componentes do sistema; 

3. Determinar o perfil de movimento da carga; 

4. Calcular as inércias envolvidas; 

5. Dimensionar e especificar os componentes. 

Para realizar o estudo comparativo proposto nos objetivos específicos, será necessária 

a utilização de diversos dimensionamentos e especificações, aplicando o método indicado.  

Com base nos dados obtidos, será possível estimar os custos necessários para sua 

fabricação e fazer comparações com o sistema hidráulico. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Abaixo tem-se a lista de equipamentos e componentes necessários para fabricar e 

aplicar o dispositivo mencionado nos objetivos específicos desta pesquisa, sugerido como ideia 

para aproveitar o servomotor de um torno CNC e executar o processo de brochamento através 

do eixo Z. 

• Torno CNC; 

• Dispositivo para brochar em torno CNC; 

• Ferramenta para brochar chaveta 8mm; 



85 

• Corpo de prova; 

• Acelerômetro. 

 

3.1.1 Torno CNC  

 

Para utilização do dispositivo proposto é necessário ter um torno CNC. O torno 

sugerido é da marca ROMI, modelo Centur-35 IV, comando Mach-5. O Fato deste modelo ser 

do tipo Gang Tools6 facilita a fixação do dispositivo. 

O servomotor do eixo Z que será utilizado neste processo, tem seus dados técnicos 

descritos abaixo: 

• Potência nominal: 2,84 kW; 

• Rotação nominal: 4000 rpm; 

• Torque nominal: 6,78 N.m; 

• Força Máxima: 3500 N; 

• Diâmetro nominal do fuso: 36 mm; 

• Passo do fuso: 12 mm. 

 

3.1.2 Dispositivo para brochar em torno CNC 

 

O dispositivo para brochar em torno CNC é composto por duas partes (Figura 49). A 

primeira é o conjunto (D-01), o qual é responsável por fixar a brocha à placa do torno. A 

segunda parte é o conjunto (D-02), o qual é responsável pela fixação do corpo de prova ao carro 

transversal. 

O carro transversal tem a função de movimentar o corpo de prova contra a ferramenta 

e realizar o processo de brochamento a uma velocidade constante de 6 m/min.  Para maiores 

detalhes de fabricação deste dispositivo, vide APÊNDICE A e APÊNDICE B. 

 

 

 

 

 

6 Gang tools é um sistema de fixação de ferramentas de corte em uma mesa porta-ferramenta localizada 

no carro transversal do torno.   
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Figura 49 – Dispositivo para brochar em torno CNC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

3.1.3 Ferramenta para brochar chaveta de 8mm 

 

Em conjunto com o dispositivo deve ser utilizada uma ferramenta de brochar chavetas 

de 8 mm, em conformidade com a norma DIN 6885. 

O modelo da ferramenta sugerida é do tipo de empurrar e as dimensões poderão ser 

visualizadas através da Figura 50. 

 

Figura 50 – Desenho da ferramenta para brochar chaveta de 8mm. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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3.1.4 Corpo de prova (1-2-3) 

 

Na realização do processo de brochamento, é necessário fabricar peças a serem 

utilizadas como corpo de prova (Figura 51). Para maiores detalhes de fabricação destes itens, 

vide APÊNDICE C. 

 

Figura 51 – Corpo de prova. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Estas peças foram dimensionadas para que os esforços não excedessem a força máxima 

suportada pelo motor do eixo Z do torno CNC. 

Assim, foi proposto a fabricação de 3 peças diferentes, variando suas alturas, de tal 

forma que os esforços de brochamento fossem subindo de 45%, 67% e 89% da capacidade 

máxima disponível.   

Por isso, a altura da primeira peça foi definida para que no máximo tivesse 2 dentes da 

brocha cortando simultaneamente. A segunda peça terá 3 dentes de corte simultâneo e a terceira 

e última peça terá 4 dentes de corte simultâneo cortando durante o processo de brochamento. 

O material de fabricação destas peças deverá ter no máximo 200 kg/mm2 de resistência 

específica de corte (Aço doce). 

Desta forma, é possível definir a força de corte através da equação (2.3), chegando a 

uma força de 160 kgf ou 1568 N para peça número 1, uma força de 240 kgf ou 2352 N para 

peça número 2 e uma força de 320 kgf ou 3136 N para peça número 3. 

Os cálculos detalhados destas informações estão no APÊNDICE F. 
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3.1.5 Acelerômetro 

 

De acordo com o fabricante de brochadeiras Axisco (2020, p. 1), a ferramenta de 

brochar tem sua vida útil aumentada em 20% com a utilização do servomotor e fusos de esfera. 

A principal justificativa disto é que o movimento de deslocamento é mais constante, 

ou seja, sem grandes variações de velocidade, como ocorre no sistema hidráulico. 

Desta forma, se torna interessante realizar esta medição de aceleração durante o corte 

e fazer comparações com o sistema hidráulico. 

Para tal, foi sugerido a construção de um acelerômetro baseado em um Arduíno Uno. 

Trata-se de um módulo acelerômetro de 3 eixos e 12 bits de resolução, modelo MMA-8452Q.  

Este módulo, nada mais é do que um sensor capacitivo de alta sensibilidade, que tem 

como finalidade fazer a medição de aceleração e posição de um corpo. 

A conexão do módulo com o Arduíno é bem simples, por se tratar de uma comunicação 

I2C7, utiliza apenas dois fios de comunicação e dois fios para alimentação, conforme mostrado 

na Figura 52. 

 

Figura 52 – Ligação entre Arduíno Uno e módulo MMA-8452. 

 

Fonte: Adaptado de print screen do aplicativo TinkerCAD (2021). 

 

O código fonte de como ler as acelerações X/Y/Z e funções básicas do módulo MMA-

8452Q, está disponível no ANEXO A. 

 

 

7 O protocolo I2C descreve o funcionamento de um barramento de comunicação serial que utiliza 

apenas dois fios, inventado pela Philips no início da década de 90. 
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3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Dados de entrada 

 

O primeiro passo para dimensionar um sistema é ter as informações necessárias para 

tal, porém nem sempre é uma tarefa fácil levantar estas informações, por não saber quais dados 

são importantes ou pela falta de algum. 

Pensando nisto, resolveu-se criar um formulário para ajudar a estabelecer os principais 

parâmetros necessários para a próxima etapa do dimensionamento. Vide formulário no 

APÊNDICE D. 

 

3.2.2 Perfil de movimento da carga 

 

Um perfil de movimento da carga, ou seja, a forma como o movimento real é aplicado, 

pode ter vários perfis diferentes. 

Ele é de extrema importância para o dimensionamento, a partir deste perfil é possível 

visualizar facilmente os dados críticos da aplicação, como por exemplo: a velocidade máxima, 

aceleração máxima, tempo de ciclo de trabalho, rampas de aceleração e de desaceleração, cargas 

axiais e requisitos de torque. 

Naturalmente, dependendo da aplicação, estes perfis podem ser simples ou complexos. 

Para facilitar sua configuração, foi elaborado um formulário preenchendo as informações 

necessárias para montar o perfil completo. Vide o formulário no APÊNDICE E. 

 

3.2.3 Escolha dos componentes do sistema servoacionado 

 

Para poder dimensionar os componentes do sistema servoacionado, em primeiro lugar 

é preciso definir a configuração mecânica do equipamento. 

Existem diversas possibilidades de configuração, podendo ser um sistema linear ou 

rotativo, conforme mostrado na Figura 53. 
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Figura 53 – Tipos de mecanismo. 

 

Fonte: Adaptado de print screen da tela do aplicativo Motorizer (2021). 

 

A cinemática escolhida para a brochadeira foi a configuração com fuso de esfera 

(Figura 54), por se tratar de um sistema de deslocamento linear de alto rendimento. 

Para o cálculo de um sistema linear, é necessário conhecer o avanço ou passo, que 

representa o deslocamento linear percorrido durante uma revolução no eixo de entrada.  

 

Figura 54 – Sistema servoacionado. 

 

Fonte: Adaptado de Voss (2007, p. 39). 

 

Desta forma, o sistema servoacionado ficou composto pelos seguintes componentes: 

servomotor, redutor, acoplamento elástico e fuso de esfera. 

No momento do dimensionamento é preciso especificar maiores detalhes destes 

componentes, conforme abaixo: 

• Servomotor: potência, torque nominal, velocidade e momento de inércia; 

• Redutor: tipo, fator de redução e eficiência; 

• Acoplamento elástico: Velocidade nominal, torque nominal; 

• Fuso de esfera: Tipo, classe de precisão, diâmetro nominal, passo do fuso, rosca 

e comprimento total. 
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3.2.4 Cálculo das inércias envolvidas 

 

Para dar seguimento ao dimensionamento do sistema, se faz necessário calcular a 

inércia de todos os componentes envolvidos e definir a inércia total do sistema (JS), conforme 

Figura 55. 

A inércia do sistema pode ser definida através da equação (3.2). Ela é a resultante de 

todas as inércias envolvidas, inclusive a inércia do motor (JM). 

Para calcular o torque exigido durante as acelerações e desacelerações, deve-se utilizar 

a inércia total do sistema (JS) nos cálculos.  

 

Figura 55 – Inércia do sistema (JS). 

 

Fonte: Adaptado de Voss (2007, p. 40). 

 

A inércia da carga movida (JC) é a equivalência de todas as inércias de componentes 

envolvidos e posicionados depois do motor. Por esta razão, é justamente a inércia sentida pelo 

motor. Ela pode ser calculada pela equação (3.1). 

 

Equações inércia da carga e inércia total do sistema 

𝐽𝐶 = 𝐽𝑅 + [
𝐽𝐴 + 𝐽𝐹 + 𝐽𝑚𝑡

𝑖2
]  (3.1) 

𝐽𝑆 = 𝐽𝑀 + 𝐽𝐶  (3.2) 
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Nomenclatura: 

𝑖 = 𝑅𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 [−]; 

𝐽𝐴 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝐶 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝐹 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝑀 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝑚𝑡 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝑅 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝑆 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝑁𝐴 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡â𝑛𝑒𝑜𝑠 [−]. 

 

É de fundamental importância, apurar a razão de inércia da carga movida em relação 

a inércia motora. Para se ter um bom controle de posicionamento, em um cenário ideal de carga, 

este valor de razão deveria ser o mais próximo de um. Para outros detalhes de razão, verificar 

Tabela 10.  

De modo geral, a razão de inercia da carga deve ser no máximo 10 vezes a inércia do 

motor. Segundo Voss (2007, p. 8), altas razões de JM/JC podem causar instabilidades ou até 

mesmo interrupção das funções do equipamento. 

Quando é aplicado algum redutor ao sistema e o modo de trabalho é considerado 

cíclico, esta razão não deve ultrapassar de 4 vezes, conforme recomendação do fabricante de 

redutores DELTA (2020, p. 23). 

O modo de trabalho pode ser identificado pelas instruções do APÊNDICE K. 

 

Tabela 10 – Razão entre inércia do motor pela inércia da carga. 

Razão 

JM / JC Tipo Controle 

1:1 Controle Excelente 

1:5 Controle Ótimo 

1:10 Controle Bom 

> 1:15 Controle Regular 

> 1:20 Controle Difícil 

Fonte: Voss (2007, p. 60). 
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3.2.4.1 Momento de inércia da mesa de trabalho do equipamento (Jmt) 

 

A mesa de trabalho do equipamento geralmente tem grande influência na inércia de 

carga do sistema (JC). Esta inércia (Jmt) pode ser obtida através da equação (3.3). 

 

Cálculo da inércia da messa de trabalho 

𝐽𝑚𝑡 =
𝑊𝑚𝑡

𝑁𝐴
+

𝑙

2 ∗ 𝜋 ∗ 1000
 (3.3) 

Nomenclatura: 

𝑙 = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝐽𝑚𝑡 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝑁𝐴 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡â𝑛𝑒𝑜𝑠 [−]; 

𝑊𝑚𝑡 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 + 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑒ç𝑎 [𝑘𝑔]; 

 

A massa da mesa pode ser obtida via software de CAD ou calculada por aproximação 

de algum volume conhecido (Cubo, Paralelepípedo, Cilindro, etc.). 

 

3.2.4.2 Fuso de esfera/Planetário 

 

O momento de inércia do fuso pode ser definido através do catálogo técnico ou 

calculado por aproximação de um cilindro, cuja a inércia pode ser obtida pela equação (3.4). 

 

Cálculo do momento de inércia do fuso de esfera/planetário 

𝐽𝐹 =
𝜋 ∗ (𝐿 ∗ 0,001) ∗ 𝜌 ∗ (𝐷1 ∗ 0,001)4

32
 (3.4) 

Nomenclatura: 

𝐿 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝐷1 = 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝐽𝐹 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 [𝑘𝑔/𝑚3]; 

 

 

 

3.2.4.3 Acoplamento elástico 
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O momento de inércia do acoplamento elástico pode ser definido através do catálogo 

técnico ou calculado por aproximação de um cilindro oco, cuja a inércia pode ser obtida pela 

equação (3.5). 

 

Cálculo do momento de inércia do acoplamento elástico 

𝐽𝐴 =
𝜋 ∗ (𝐿 ∗ 0,001) ∗ 𝜌 ∗ [(𝐷1 ∗ 0,001)4 − (𝐷2 ∗ 0,001)4]

32
 (3.5) 

Nomenclatura: 

𝐿 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝐷1 = 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝐷2 = 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝐽𝐴 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎  [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 [𝑘𝑔/𝑚3];  

 

3.2.4.4 Redutor e servomotor 

 

O momento de inércia do redutor (JR) e do servomotor (JM) deve ser definido através 

do catálogo técnico do produto aplicado. 

 

3.2.5 Especificação e dimensionamento dos componentes 

 

A especificação técnica e o dimensionamento dos componentes foram baseados em 

informações técnicas de diversos fabricantes. 

De acordo com Voss (2007, p. 9), um sobredimensionamento de 20% é absolutamente 

aceitável neste processo, pois a carga pode aumentar com o tempo devido ao desgastes de 

componentes. 

Porém, valores muito além disto representam desperdício de energia, sem contar que 

os motores que trabalham abaixo de 30% da sua capacidade nominal, têm uma drástica redução 

em sua eficiência, conforme demonstrado na Figura 56. 
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Figura 56 – Eficiência x carga. 

 

Fonte: Voss (2007, p. 6). 

 

Depois do dimensionamento correto, o servomotor deve ser capaz de fornecer o torque 

exigido pela configuração mecânica adicionando o torque infligido por seu próprio rotor. Cada 

motor tem sua inércia específica, o que contribui para o torque de todo o movimento sistema. 

De acordo com Voss (2007, p. 39), qualquer cálculo de carga deve iniciar pelo último 

componente na configuração do sistema. Isto deve-se ao fato que a velocidade, a aceleração, a 

inércia e o torque constante são refletidos de mecanismo para mecanismo até chegar ao motor, 

conforme Figura 57. 

 

Figura 57 – Carga refletida. 

 

Fonte: Adaptado de Voss (2007, p. 39). 
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 Desta forma, a sequência de dimensionamento e especificação fica na seguinte ordem:  

fuso de esfera, acoplamento, redutor e servomotor/servoconversor. 

 

3.2.5.1 Processo de especificação dos fusos 

 

O dimensionamento dos fusos foi baseado nas orientações contidas nos catálogos 

técnicos das marcas: HIWIN, Bosh Rexroth, THK e Kalatec. 

O método e os passos utilizados para especificar os fusos de esfera são mostrados na 

Tabela 11.  Para isto, é necessário seguir a sequência de passos. 

 

Tabela 11 – Processo de especificação dos fusos. 

Passo Descrição Referência 

01 Precisão do fuso 
Tabela 9 

Equação (3.6) 

02 Passo do fuso Equação (3.7) 

03 Expectativa da vida útil Equação (3.10) 

04 Carga crítica Equação (3.11) 

05 Rotação crítica Equação (3.14) 

06 Velocidade limitada Dm-n Equação (3.16) 

07 Torque e potência do acionamento 
Equação (3.17) 

Equação (3.18) 

08 Especificação do fuso Catálogo do fabricante 

Fonte: Adaptado de HIWIN (2014, p. 13). 

 

Classe de precisão 

𝑒300 ≤ (
300 ∗ 𝑒

𝑐𝑡
)  (3.6) 

Nomenclatura: 

𝑒 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡á𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝑒300 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑎𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 300𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝑐𝑡 = 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 [𝑚𝑚]. 

 

Passo do fuso 
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𝑙 ≥ (
𝑣𝑚𝑎𝑥

𝑛𝑚𝑎𝑥
) ∗ 1000  (3.7) 

Nomenclatura: 

𝑙 = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑚/𝑚𝑖𝑛. ]; 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 [𝑟𝑝𝑚]. 

Rotação média do fuso 

𝑛𝑚 = 𝑛1 ∗
𝑡1

𝑡𝑐
+ 𝑛2 ∗

𝑡2

𝑡𝑐
+ ⋯  (3.8) 

Nomenclatura: 

𝑛𝑚 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑟𝑝𝑚]; 

𝑛1 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡1 [𝑚𝑚]; 

𝑡1 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 1  [𝑠]; 

𝑡𝑐 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜  [𝑠]; 

𝑡1

𝑡𝑐
= 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑛1  [%]. 

 

Carga axial média do fuso 

Situação 1 - Com velocidade constante e carga variável 

𝐹𝑚 = √𝐹𝑎1
3 ∗

𝑡1

100
+ 𝐹𝑎2

3 ∗
𝑡2

100
+. .

3

 

(3.9) 

Situação 2 - Com carga e velocidade variável 

𝐹𝑚 = √𝐹𝑎1
3 ∗

𝑛1 ∗ 𝑡1

𝑛𝑚 ∗ 100
+ 𝐹𝑎2

3 ∗
𝑛2 ∗ 𝑡2

𝑛𝑚 ∗ 100
+. .

3

 

Situação 3 – Com carga linear variável e velocidade constante 

𝐹𝑚 = √𝐹𝑎1
3 ∗

𝑛1 ∗ 𝑡1

𝑛𝑚 ∗ 100
+ 𝐹𝑎2

3 ∗
𝑛2 ∗ 𝑡2

𝑛𝑚 ∗ 100
+. .

3

 

Nomenclatura: 

𝐹𝑚 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 [𝑘𝑔𝑓]; 

𝐹𝑎 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 [𝑘𝑔𝑓]; 

𝑓𝑝 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 [−]: 

1,1~1,2 → 𝑠𝑒𝑚 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜; 
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1,3~1,8 → 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖çã𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜; 

1,9~3,0 → 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒 𝑣𝑖𝑏𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜. 

 

Vida útil esperada 

𝐿ℎ =
(

𝐶
𝐹𝑚

)
3

∗ 106 ∗ 𝑘𝑐

𝑛𝑚 ∗ 60
 

(3.10) 

Nomenclatura: 

𝐶 = 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑎 [𝑘𝑔𝑓][106𝑟𝑒𝑣]; 

𝐹𝑚 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 [𝑘𝑔𝑓]; 

𝐿ℎ = 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑚 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 [𝐻]; 

𝑛𝑚 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑟𝑝𝑚]; 

𝑘𝑐 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 [−]. 

90% → 𝑘𝑐 = 1,00; 

95% → 𝑘𝑐 = 0,63; 

99% → 𝑘𝑐 = 0,21. 

 

Carga crítica de flambagem 

𝐹𝐶𝐹 = 40720 ∗
𝑘𝑚 ∗ 𝐷𝑟

4

𝐿𝑡2
 (3.11) 

𝐹𝑃 =
𝐹𝐶𝐹

2
  (3.12) 

Nomenclatura: 

𝐷𝑟 = 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑒  𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 [𝑚𝑚] − 𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜;  

𝐹𝐶𝐹 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 [𝑘𝑔𝑓]; 

𝐹𝑃 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 [𝑘𝑔𝑓]; 

𝐿𝑡 = 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑜 𝑟𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝑘𝑚 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 [−]. 

𝑓𝑖𝑥𝑜 − 𝑓𝑖𝑥𝑜 → 𝑁𝑓 = 1; 

𝑓𝑖𝑥𝑜 − 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 → 𝑁𝑓 = 0.5; 

𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 → 𝑁𝑓 = 0.25; 

𝑓𝑖𝑥𝑜 − 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 → 𝑁𝑓 = 0.0625. 
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Carga crítica de compressão e tensão permitidas do eixo 

𝐹𝐶𝐶 = 11,84 ∗ 𝐷𝑟
2  (3.13) 

Nomenclatura: 

𝐷𝑟 = 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑒  𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 [𝑚𝑚] − 𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜;  

𝐹𝐶𝐶 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 [𝑘𝑔𝑓]. 

 

Rotação crítica 

𝑛𝐶 = 2,71 ∗ 108 ∗
𝑘𝑚 ∗ 𝐷𝑟

𝐿𝑡2
 (3.14) 

𝑛𝑃 = 0,8 ∗ 𝑛𝐶  (3.15) 

Nomenclatura: 

𝐷𝑟 = 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑒  𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 [𝑚𝑚] − 𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜;  

𝐿𝑡 = 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑜 𝑟𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝑘𝑚 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 [−]; 

𝑓𝑖𝑥𝑜 − 𝑓𝑖𝑥𝑜 → 𝑁𝑓 = 1; 

𝑓𝑖𝑥𝑜 − 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 → 𝑁𝑓 = 0,689; 

𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 → 𝑁𝑓 = 0,441; 

𝑓𝑖𝑥𝑜 − 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 → 𝑁𝑓 = 0,157; 

𝑛𝐶 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 [𝑟𝑝𝑚]; 

𝑛𝑃 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 [𝑟𝑝𝑚]. 

 

Velocidade limite da superfície do fuso de esfera 

𝐷𝑚𝑛 = 𝐷𝑚 ∗ 𝑛𝑚á𝑥  (3.16) 

Nomenclatura: 

𝐷𝑚𝑛 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒  [𝑚𝑚. 𝑟𝑝𝑚], 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑟 ≤ 70.000; 

𝐷𝑚 = 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝑛𝑚á𝑥 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 [𝑟𝑝𝑚]. 

 

Torque de acionamento com velocidade constante 

Situação 1 – Transmissão comum (movimento rotativo p/ linear) (3.17) 
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𝜏𝑎 =
𝐹𝑎 ∗ 𝑙

2𝜋 ∗ 𝜂1
∗ 0,00980665  

Situação 2 – Transmissão reversa (movimento linear p/ rotativo) 

𝜏𝑎𝑟 =
𝐹𝑎 ∗ 𝑙 ∗ 𝜂2

2𝜋
∗ 0,00980665  

Nomenclatura: 

𝐹𝑎 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 [𝑘𝑔𝑓]; 

𝑙 = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝜂1 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 [%]; 

𝜂2 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 [%]; 

𝜏𝑎 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑁. 𝑚]; 

𝜏𝑎𝑟 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 [𝑁. 𝑚]. 

 

Potência do acionamento 

𝑁𝑎 =
𝜏𝑎 ∗ 𝑛

9550
 (3.18) 

Nomenclatura: 

𝑁𝑎 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑘𝑊]; 

𝜏𝑎 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑁. 𝑚]; 

𝑛 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑟𝑝𝑚]. 

 

3.2.5.2 Processo de especificação do acoplamento elástico 

 

O acoplamento elástico pode ser especificado através de qualquer catálogo técnico do 

fabricante, conforme preferência. Este componente deve ser capaz de suportar a velocidade e o 

torque máximo exigido pelo sistema. 

O valor do torque nominal pode ser calculado através da equação (3.19). 

 

Torque nominal do acoplamento elástico 

𝜏 =
𝑁𝑎

𝑛
∗ 9550 ∗ 𝑘𝑠  (3.19) 

Nomenclatura: 

𝑘𝑠 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 (1,2 ~ 1,5); 

𝑁𝑎 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑘𝑊]; 
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𝑛 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑟𝑝𝑚]; 

𝜏 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑁. 𝑚]. 

 

3.2.5.3 Processo de especificação do redutor planetário 

 

A especificação do redutor planetário seguiu as orientações do fabricante Delta. O 

método e os passos utilizados para especificar os redutores planetários são mostrados na Tabela 

12. É necessário seguir a sequência de orientações. 

 

Tabela 12 – Processo de especificação dos redutores planetários. 

Passo Descrição Referência 

01 Calcular torque de entrada Equação (3.20) 

02 
Definir o modo de operação 

(S1 ou S5) 

S1: Contínuo 

Se o tempo de ciclo > 20 min; 

Se o tempo movimento > 60%; 

S5: Intermitente 

Se o tempo de ciclo < 20 min; 

Se o tempo movimento < 60%; 

03 Verificar a razão de inercia (JC/JM) 
Se modo S5: 𝐽𝐶 ≤ 4 ∗ 𝐽𝑀; 

Se modo S1: 𝐽𝐶 ≤ 10 ∗ 𝐽𝑀; 

04 Especificar o redutor Catálogo do fabricante 

Fonte: Adaptado de DELTA (2020, p. 23). 

 

Torque de entrada do redutor planetário 

𝜏𝑅𝑒 =
𝜏𝑅𝑠

𝑖𝑅 ∗ 𝜂 ∗ 𝑘𝑠
 (3.20) 

Nomenclatura: 

𝑖𝑅 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 [−]; 

𝑘𝑠 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 [−]; 

𝑘𝑠 = 1,0 ∶  0~1000 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎; 

𝑘𝑠 = 1,1 ∶  1000~1500 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎; 

𝑘𝑠 = 1,3 ∶  1500~2000 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎; 

𝑘𝑠 = 1,6 ∶  2000~3000 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎; 

𝑘𝑠 = 1,8 ∶  3000~5000 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎; 

𝜂 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 [%]; 
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𝜏𝑅𝑒 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 [𝑁. 𝑚]; 

𝜏𝑅𝑠 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎í𝑑𝑎 [𝑁. 𝑚]. 

 

3.2.5.4 Processo de especificação do servomotor/servoconversor 

 

Para especificação do servomotor/servoconversor, foram tomadas como referência as 

informações técnicas das marcas: WEG, Mitsubishi, Delta e Oriental Motor General. 

Antes de dimensionar o servomotor é importante entender que independentemente da 

velocidade, o servo motor consegue manter o torque nominal durante todo o ciclo. 

Outra característica do servomotor é que o mesmo pode trabalhar de forma 

intermitente até 300% do torque nominal ou a uma velocidade máxima em torno de 150% da 

rotação nominal, porém com uma redução do torque nominal de aproximadamente 50%. 

Assim, pode-se dizer que o servomotor pode operar em dois modos: 

1 Modo contínuo, em que a operação contínua é realizada sem o 

superaquecimento do motor; 

2 Modo intermitente, pode ser utilizado por um curto espaço de tempo, 

geralmente 3 segundos, caso contrário, o equipamento entrará no modo alarme. 

Todo servomotor tem uma curva característica que representa esta capacidade 

em relação ao torque e velocidade, conforme demostrado na Figura 58. 

 

Figura 58 – Exemplo curva característica de um servomotor. 

 

Fonte: Adaptado de DELTA ELECTRONICS (2020, p. 20). 
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Assim, em certos casos, é possível usar um motor além dos dados nominais, seja torque 

ou velocidade, mas nunca os dois ao mesmo tempo. 

Em casos onde a carga é constante e se tem acelerações e desacelerações, é interessante 

ajustar o torque nominal através do torque RMS. Porém quando existe uma variação de carga, 

deve-se ajustar o torque nominal pelo torque máximo encontrado. 

Outra questão importante na especificação, é a respeito das aplicações não horizontais, 

ou seja, quando a carga está sendo movida em um ângulo para cima ou para baixo, neste caso 

é importante considerar o uso de um freio eletromagnético por segurança. 

O uso do freio eletromagnético ocorre apenas quando o servomotor está sem a 

alimentação ou quando a parada de emergência é acionada. 

Durante o período de desaceleração, o campo do rotor acaba gerando e despejando 

energia de volta para o seu sistema. Nestes casos, o servomotor precisa lidar com isto, através 

da utilização de um resistor regenerativo interno ou externo, a qual dissipará energia. 

Desta forma, para auxiliar na especificação do servomotor/servoconversor, foram 

estabelecidas algumas instruções para validar a escolha, conforme a sequência de passos 

abaixo: 

• Passo 1 – Verificar o torque e a velocidade máxima; 

• Passo 2 – Verificar torque nominal x torque RMS; 

• Passo 3 – Verificar a razão de inércia (JC/JM); 

• Passo 4 – Verificar as operações intermitente e contínuas; 

• Passo 5 – Verificar a necessidade de freio motor. 

 

3.2.6 Análise e validação dos dados 

 

Após o dimensionamento e especificação dos componentes do servoacionamento, são 

importantes a análise e a validação destes dados. 

Uma forma adotada para verificar se os dados estão corretos e coerentes, é inserir os 

dados de exemplo dos catálogos e verificar se os resultados coincidem com o calculado pelos 

passos e métodos sugeridos nesta pesquisa. 

Outra forma empregada na validação é a utilização de softwares de cálculo fornecidos 

por fabricantes e de terceiros. Os softwares escolhidos para esta validação estão listados abaixo 

na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Softwares para dimensionamento de servomotores. 

Software Versão Fabricante/Terceiros Licença 

Motorizer V1.010L Mitsubishi Electric Corporation Gratuita 

ServoSoft V4.2.218 ControlEng Corporation Paga 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O primeiro software é o Motorizer (Figura 59) do fabricante Mitsubishi, ele tem 13 

configurações diferentes de mecanismo, incluindo uma configuração de movimento linear e 

rotativo genérico. Permite inserir e calcular momentos de inércia de acoplamentos, de redutores, 

de fusos e da carga de trabalho. 

Após inserir o perfil de movimento da carga é possível escolher o 

servomotor/servoconversor mais adequado. 

Este software da empresa Mitsubishi não faz o dimensionamento e nem as checagens 

a respeito de fusos e guias lineares, por isso, estes componentes devem ser previamente 

calculados e dimensionados. 

 

Figura 59 – Aplicativo Motorizer. 

 

Fonte: print screen da tela do aplicativo Motorizer (2021). 

 

O segundo software é o ServoSoft (Figura 60), que é um aplicativo mais completo, 

contendo 17 configurações diferentes de mecanismo, incluindo uma configuração de 

movimento linear e rotativo genérico. 

Assim como o software da Mitsubishi, também permite inserir e calcular momentos 

de inércia de acoplamentos, de redutores, de fusos e da carga de trabalho.   
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O ServoSoft permite dimensionar todos os componentes envolvidos com a utilização 

de um banco de dados embutido de diversas marcas de fabricantes. É possível visualizar 

graficamente a configuração do conjunto, além de ser possível monitorar o percentual de 

utilização dos componentes.  

 

Figura 60 – Aplicativo ServoSoft. 

 

Fonte: print screen da tela do aplicativo ServoSoft (2021). 

 

3.2.7 Estudo comparativo 

 

Para realizar uma comparação entre os dois sistemas serão feitos uma pesquisa e um 

levantamento das vantagens e desvantagens de ambos, para que possam ser realizadas 

comparações técnicas. 

Para o estudo comparativo de custos, serão realizados diversos dimensionamentos com 

os mesmos dados de entrada, apenas variando a capacidade de carga e o curso de trabalho. 

Além do dimensionamento do sistema servoacionado duplo, foi optado por 

dimensionar um sistema servoacionado simples, a qual apresentou um valor mais reduzido na 

fase preliminar de levantamento de custos.  

A composição de custo dos sistemas será baseada em componentes considerados 

essenciais para o seu funcionamento, conforme mostrado na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Componentes dos sistemas. 

Sistema Componentes 

Hidráulico 

1. Unidade hidráulica e acessórios; 

2. Atuador hidráulico; 

3. Acionamento elétrico. 

Servoacionado 

1. Servoconversor; 

2. Servomotor; 

3. Fuso de esfera; 

4. Acoplamento elástico; 

5. Redutor planetário. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Depois dos dimensionamentos concluídos e os componentes especificados, será 

realizado uma consulta de preço para compor os custos de cada equipamento. 

Os dados serão expostos em forma de tabela e gráficos, para assim poder realizar uma 

análise baseada nos valores encontrados. 

 

3.2.7.1.1 Análise de retorno do investimento 

 

Para realizar a análise de retorno do investimento, foi levado em conta o consumo de 

energia, por se tratar de uma análise mais simples e proporcionar uma boa ideia do retorno. 

No entanto, poderiam ser utilizados outros fatores, como por exemplo: insalubridade 

do ambiente, vida útil da ferramenta, aumento de produtividade, etc. Porém estes fatores 

requerem um estudo mais aprofundado sobre o impacto no retorno do investimento. 

Não foi levado em conta correções monetárias do investimento e nem o aumento da 

tarifa no período. 

O parâmetro do “valor de investimento” utilizado na equação (3.21), foi considerado 

a diferença do valor investido entre os dois sistemas, hidráulico e servoacionado. 

A tarifa de energia utilizada nesta análise se enquadra no subgrupo A4, uma vez que 

este representa 94,4% das indústrias, de acordo com o relatório do ELETROBRÁS; PROCEL 

(2008, p. 10/28). 

Assim, para a realização dos cálculos, os valores de tarifa foram baseados no subgrupo 

A4, extraídos do site da fornecedora de energia CELESC (2020). 
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Os valores de tarifas encontrados no site foram no valor de R$ 0,48 para horário de 

ponta e R$ 0,31 para o horário normal. 

Segundo o informativo da CELESC (2020), o horário de ponta compreende um 

período de três horas consecutivas onde há maior demanda de energia e consequentemente um 

valor de kWh mais caro. Em Santa Catarina, esse período é das 18:30 às 21:30. 

Pelo fato de a brochadeira ser um equipamento utilizado para alta produção, foi 

considerado nos cálculos, um trabalho de 2 turnos, ou seja, 16 horas. 

Desta forma, o tempo de retorno pode ser calculado através da equação (3.21). 

 

Equação do cálculo de retorno do investimento 

𝑅 =
𝑉

𝑁 ∗ 𝑑 ∗ ℎ ∗ 𝑟 ∗ {
[3 ∗ 𝑇1] + [(ℎ − 3) ∗ 𝑇2]

ℎ
}

 
(3.21) 

Nomenclatura: 

𝑇1 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎)   [𝑅$/𝑘𝑊ℎ]; 

𝑇2 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙)  [𝑅$/𝑘𝑊ℎ]; 

𝑑 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑜 [𝑑𝑖𝑎/𝑎𝑛𝑜]; 

ℎ = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎  [ℎ/𝑑𝑖𝑎]; 

𝑁 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 [𝑘𝑊ℎ]; 

𝑉 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜 [𝑅$]; 

𝑟 = 𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  [%]; 

𝑅 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 [𝑎𝑛𝑜]; 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Através das informações obtidas pela revisão bibliográfica, definiu-se uma 

metodologia para realizar o dimensionamento do sistema servoacionado. 

Na sequência foi aplicada esta metodologia para calcular e especificar os componentes 

do sistema, conforme os dados de entrada. 

Durante o dimensionamento foi observado uma certa dificuldade em realizar os 

cálculos de maneira manual, devido a quantidade enorme de equações e passos existentes, então 

resolveu-se criar uma planilha para agilizar o processo, ainda mais por que o dimensionamento 

de um componente acaba influenciando outros componentes de maneira recursiva. 

Em paralelo com este dimensionamento, foi solicitado junto a alguns fornecedores que 

também fizessem uma especificação de componentes e uma cotação do conjunto. Esta seria 

uma forma de validar as informações e obter uma prévia dos custos envolvidos. 

Em relação a isto, é importante salientar que quando foi comparado as especificações 

dos fornecedores com a definida neste trabalho, verificou-se um superdimensionamento de 

mais de 40% por parte da maioria deles. 

Depois foi realizado um estudo comparativo através do dimensionamento e 

especificação de equipamentos com algumas variações em relação aos dados de entrada. 

Além disto realizou-se uma pesquisa para listar as diversas vantagens e desvantagens 

dos sistemas e fazer uma confrontação entre eles. 

De posse dos custos envolvidos, foi realizado uma análise de retorno do investimento, 

assim para ser ter uma noção de quanto tempo se conseguiria o retorno dos valores gastos com 

a tecnologia de servo acionamento. 

Esta análise de retorno de investimento foi baseada somente na economia de energia, 

ou seja, sem levar em contas outras vantagens do sistema, por demandar um estudo mais 

aprofundado. 

Por último, foi detalhado e explicado o uso do dispositivo proposto nos objetivos 

específicos deste trabalho de pesquisa. Qual trata-se de uma alternativa para a falta de um 

protótipo, que exige um alto custo de fabricação. 

 

 

 

4.1 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA SERVOACIONADO 
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Neste tópico, serão demonstrados os memoriais de cálculos e os passos utilizados para 

dimensionar e especificar os componentes necessários para o desenvolvimento do sistema 

servoacionado, conforme os dados de entrada. 

 

4.1.1 Definição dos dados de entrada do projeto 

 

Os dados de entrada e a cinemática mecânica do projeto foram definidos pela empresa 

Tuber Máquinas Ltda., a qual é apoiadora deste estudo. 

Com auxílio do formulário do APÊNDICE D, foram registradas todas as informações 

iniciais do projeto. 

Desta forma, para iniciar os estudos, foi definida uma cinemática mecânica baseada 

em uma brochadeira vertical do tipo table-up (Figura 61), com velocidade de deslocamento da 

mesa no sentido ascendente de 6 m/min, com uma força máxima de 6000 kgf ou 58,8 kN. 

 

Figura 61 – Cinemática mecânica do servoacionamento duplo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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O deslocamento de retorno da mesa será livre e descendente a uma velocidade de 12 

m/min. A mesa terá aproximadamente 120 kg de massa e um curso de trabalho de 1500 mm. 

O acionamento será realizado por 2 servomotores trabalhando de maneira 

sincronizada. 

 

Resumo dos dados de entrada: 

• Carga de trabalho: 6.000 kgf / 58.836 N; 

• Peso da mesa de trabalho: 120 kg; 

• Peso da peça a ser usinada: 2 kg; 

• Velocidade com carga: 6 m/min.; 

• Velocidade sem carga: 12 m/min.; 

• Posição de trabalho: Vertical; 

• Curso de trabalho: 1500 mm. 

 

4.1.2 Definição do perfil de movimento de carga 

 

De acordo com os dados de entrada e com o auxílio do formulário do APÊNDICE E, 

chegou-se ao seguinte perfil de movimento de carga, conforme a Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Tabela preenchida com os dados do perfil de movimento de carga. 

Item Descrição 
Vel. Inicial 

[m/min.] 

Vel. Final 

[m/min.] 

Tempo 

[s] 

Distância 

[mm] 

Carga 

[N] 

1 Aceleração (0 - 6 m/min) 0,00 6,00 0,30 15 0 

2 Vel. Constante (6 m/min) 6,00 6,00 14,70 1470 58836 

3 Desaceleração (6 - 0 m/min) 6,00 0,00 0,30 15 0 

4 Aceleração (0 - 12 m/min) 0,00 12,00 0,50 50 0 

5 Vel. Constante (12 m/min) 12,00 12,00 7,00 1400 0 

6 Desaceleração (12 - 0 m/min) 12,00 0,00 0,50 50 0 

Fonte: Elaborada pelo o autor (2021).  

 

Com base nos dados do perfil de movimento de carga, é possível calcular as 

acelerações lineares e angulares, as forças axiais, os torques constantes e os torques inerciais 

refletidos ao fuso, conforme mostrado na Tabela 16. 
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Os cálculos detalhados destas informações estão no APÊNDICE G. 

 

 Tabela 16 – Forças axiais e torques resultantes. 

Item Descrição 

Aceleração / 

Desaceleração 

[m/s2] 

Rotação 

[rpm] 

Força Axial 

[N] 

Torque 

[N.m] 

1 Aceleração (0 - 6 m/min) 0,33 0 a 300 618,50 2,94 

2 Vel. Constante (6 m/min) - 300 30016,17 103,85 

3 Desaceleração (6 - 0 m/min) -0,33 300 a 0 577,83 1,20 

4 Aceleração (0 - 12 m/min) 0,40 0 a 600 573,77 1,54 

5 Vel. Constante (12 m/min) - 600 598,17 2,07 

6 Desaceleração (12 - 0 m/min) -0,40 600 a 0 622,57 2,59 

Fonte: Elaborada pelo o autor (2021).  

 

As informações do perfil de movimento da carga também podem ser expressas em 

forma de gráficos, para uma melhor visualização das informações, conforme pode ser visto na 

Figura 62. 

 

Figura 62 – Perfil de movimento da carga. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

4.1.3 Cálculo das inércias envolvidas 

 

A inércia total do sistema (JS) foi calculada e definida como sendo 0,008352 kg.m2, 

este momento de inércia do sistema será utilizado para calcular os torques inerciais, ou seja, 

movimentos de aceleração e desaceleração durante o processo de brochamento. 

A inércia da carga movida (JC) foi calculada e definida como sendo 0,000287 kg.m2 e 

a razão de inércia do sistema (iS) resultou em um valor de 0,0355. Esta razão de inércia ficou 

excelente, já que o recomendado é um fator menor ou igual a 1.  

O motivo pelo qual o valor da razão de inércia tenha ficado relativamente baixo, é por 

que o servomotor está dimensionado para uma carga considerada alta (6000 kgf), assim o peso 

da mesa acaba não representando tanto frente ao momento de inércia do motor dimensionado.  

A outra razão é o fato de que o sistema tem um redutor acoplado ao motor, o fator de 

redução dele é de 1:5. Como a inércia é diminuída de forma quadrática à redução, a inércia da 

carga movida (JC) é reduzida em uma proporção bem significativa.  

Os cálculos detalhados destas informações estão no APÊNDICE H. 

 

4.1.4 Memorial de cálculo e especificação dos componentes 

 

4.1.4.1 Especificação do Fuso de Esferas 

 

Para dimensionar e especificar o fuso de esfera foi seguido a sequência de instruções 

da Tabela 11. Os cálculos detalhados destas informações estão no APÊNDICE I. 

 

Como resultado, o fuso especificado tem as seguintes características: 

• Diâmetro nominal: Ø40 mm; 

• Passo: 20 mm; 

• Carga dinâmica: 6537 kgf / 50579 N; 

• Carga estática: 16238 kgf / 100659 N; 

• Classe: C7; 

• Tipo: Laminado. 
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4.1.4.2 Especificação do Acoplamento 

 

O torque nominal calculado para o acoplamento foi de 135 N.m. Desta forma foi 

escolhido no catálogo o valor nominal mais próximo, que é de 180 N.m (Figura 69). 

Além disto, a rotação máxima suportada é de 10000 rpm, que é bem superior a rotação 

máxima requerida pela rotação de saída do redutor de 600 rpm. 

Os cálculos detalhados destas informações estão no APÊNDICE J. 

 

Como resultado, o acoplamento especificado, tem as seguintes características: 

• Modelo: SC090R; 

• Torque nominal: 180 N.m; 

• Rotação máxima: 10000 rpm; 

• Furo: Ø25 ~ Ø 45 mm; 

• Momento de inércia (JA): 0,001776 kg.m2. 

 

4.1.4.3 Especificação do Redutor 

 

O torque requerido pela saída do redutor foi calculado como sendo 103,85 N.m, 

conforme cálculos do APÊNDICE E. Desta forma foi escolhido no catálogo, o valor nominal 

mais próximo, que foi no valor de 160 N.m. 

A rotação nominal de entrada é 3000 rpm, compatível com a rotação solicitada. 

Considerando o fator de redução escolhido no valor de 1:5, a rotação nominal de saída terá 600 

rpm. 

Os cálculos detalhados destas informações estão no APÊNDICE K. 

 

Como resultado, o redutor planetário especificado, tem as seguintes características: 

• Modelo: PA100-C0048D2245; 

• Torque nominal de entrada/saída: 33/160 N.m; 

• Rotação nominal de entrada/saída: 3000/600 rpm; 

• Eixo saída: Ø24 x 40 mm; 

• Furo entrada: Ø22 mm;  

• Flange: PCD Ø115 - 4 x 8-1,25 mm; 
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• Fator de redução: 1/5; 

• Tipo: Coaxial; 

• Eficiência: > 97%; 

• Momento de inércia (JR): 0,000045 kg.m2. 

. 

4.1.4.4 Especificação do Servomotor/Servoconversor 

 

O servomotor/servoconversor foi especificado de acordo com o os dados calculados 

dos componentes que fazem parte do sistema: fuso de esfera, acoplamento e redutor. 

Como resultado, o servomotor especificado tem as seguintes características: 

• Torque nominal: 28,65 N.m; 

• Torque Velocidade nominal: 3000 rpm; 

• Eixo de saída: Ø35 x 73 mm; 

• Eficiência: 95%; 

• Momento de Inércia: 0,008065 kg.m2. 

 

Porém é preciso fazer algumas verificações para ter certeza que tudo foi especificado 

corretamente. 

 

Passo 1 – Verificar o torque e a velocidade máxima: 

O torque máximo exigido de 22,54 N.m é inferior ao torque nominal de 28,65 N.m, 

portanto o valor especificado atende perfeitamente ao limite estabelecido. 

A rotação máxima durante a operação é de 3000 rpm, a qual coincide exatamente com 

a máxima rotação do servomotor, porém neste instante o torque solicitado é baixo, por isso, 

ainda tem margem para eventuais solicitações. 

Assim, a velocidade nominal também atende perfeitamente ao limite. 

 

Passo 2 – Verificar torque nominal x torque RMS: 

A verificação do torque nominal em relação ao torque RMS não se aplica neste caso, 

já que o torque nominal foi baseado no torque máximo, devido a carga não ser constante durante 

todo o ciclo. 

 

Passo 3 – Verificar a razão de inércia (JC/JM): 
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Conforme calculo no APÊNDICE H, a razão de inércia atende perfeitamente ao 

critério recomendado, pois ficou bem abaixo da razão 1:1, a qual já é considerada como 

excelente. 

 

Passo 4 – Verificar as operações intermitente e contínuas: 

Não existe nenhuma solicitação de operação na faixa intermitente do servomotor, todas 

as operações estão na faixa de operações contínuas. 

Por tanto, o servo ficou bem dimensionado, conforme demonstrado na curva 

característica do servomotor, ilustrada na Figura 63. 

 

Figura 63 – Curva característica do servomotor 

 

Fonte: Adaptado de DELTA ELECTRONICS (2020, p. 26). 

 

Passo 5 – Verificar a necessidade de freio eletromagnético: 

Por se tratar de uma aplicação na posição vertical, se faz necessário o uso de um freio 

eletromagnético. Este freio deve ser capaz de manter a mesa parada em uma eventual falta de 

energia ou em uma parada por emergência. 

O torque nominal do freio motor deve ser o suficiente para suprir a pior situação de 

parada. Desta forma, analisando o perfil de movimento da carga, verificou-se que a pior 

situação é quando a mesa está desacelerando para baixo a uma velocidade de 12 m/min. 

Neste ponto, o torque exigido para sua parada é de 0,56 N.m, conforme mostrado na 

Tabela 17. 
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Tabela 17 – Torque fuso x servomotor. 

Item Descrição 
Torque fuso 

[N.m] 

Torque servomotor 

[N.m] 

1 Aceleração (0 - 6 m/min) 2,94 0,64 

2 Vel. Constante (6 m/min) 103,85 22,54 

3 Desaceleração (6 - 0 m/min) 1,20 0,26 

4 Aceleração (0 - 12 m/min) 1,54 0,34 

5 Vel. Constante (12 m/min) 2,07 0,45 

6 Desaceleração (12 - 0 m/min) 2,59 0,56 

Fonte: Elaborada pelo o autor (2021). 

 

4.2 ESTUDO COMPARATIVO 

 

Nesta fase, foi realizada uma comparação entre os dois sistemas e efetuado um 

levantamento das vantagens e desvantagens de ambos, conforme mostra a Tabela 18. 

Como pode-se notar na tabela, a principal vantagem dos sistemas hidráulicos sobre o 

servoacionamento é em relação ao custo benefício e a sua flexibilidade em aplicar grandes 

forças. 

Desta forma, não é à toa que os sistemas hidráulicos são encontrados em uma 

variedade de aplicações. Além disto podem transmitir uma grande quantidade de energia 

através de tubos e mangueiras flexíveis. 

Outra característica positiva dos sistemas hidráulicos é serem autolubrificantes, 

garantindo uma boa vida útil a seus componentes. 

Como desvantagem, os sistemas hidráulicos geram bastante barulho e vibração, 

tornando o ambiente bastante insalubre. 

As unidades hidráulicas ocupam um grande espaço físico no chão de fábrica e é 

comum ocorrerem vazamentos de fluído hidráulico, porém este é poluente e não deve ser jogado 

na natureza. 

A próxima desvantagem dos sistemas hidráulicos é justamente o que esta pesquisa 

tenta suprir, trata-se da baixa eficiência energética. 

Esta baixa eficiência é explicada pelas diversas transformações que são necessárias: A 

energia elétrica é transformada em mecânica, a mecânica em hidráulica, para depois ser 

transformada novamente em mecânica. 
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Além disto, é muito comum as unidades hidráulicas ficarem ligadas continuamente, 

mesmo que não esteja sendo solicitadas no momento. 

Como alternativa surge o servoacionamento, ele tem inúmeras vantagens frente ao 

sistema hidráulico. 

De acordo com o fabricante de brochadeiras Axisco (2020, p. 1), a utilização do 

servoacionamento no processo de brochamento, permite economizar até 40% em consumo de 

energia. 

É um sistema conhecido principalmente pela sua alta precisão no controle de 

velocidade, de posicionamento e de torque, as quais são características essenciais para o 

processo de brochamento. 

Comparado novamente ao sistema hidráulico, ocupa pouco espaço e quando bem 

dimensionado, gera pouca vibração e ruído. 

Por ser um sistema eletromecânico, naturalmente possui interface nativa que facilita o 

processo de automação e a integração com a indústria 4.0. 

A principal desvantagem do servoacionamento é o alto custo de investimento inicial.  

No estudo comparativo de custo realizado abaixo, ficou claro que na maioria dos casos, será 

preciso investidor mais que o dobro do valor, quando comparado ao sistema hidráulico.  

No Brasil ainda não existe uma popularização do servoacionamento na aplicação de 

grandes cargas, na Europa e nos Estados Unidos, é mais comum este tipo de aplicação. 

Por isso, com o tempo, existe uma tendência da popularização por aqui do 

servoacionamento e a diminuição dos custos envolvidos. Assim, será possível ver várias 

aplicações hidráulicas sendo substituídas por servomotores, principalmente em casos que 

necessitam de maior precisão. 

 

Tabela 18 – Comparação entre os sistemas. 

Sistema Vantagens Desvantagens 

Hidráulico 

Composição simples; 

Bom custo benefício; 

Sistema flexível; 

Sistema autolubrificante. 

Excesso de barulho e vibração; 

Ocupa bastante espaço físico; 

Problema com vazamentos; 

Baixa eficiência. 

Servoacionado 

Alta precisão no controle; 

Economia de espaço; 

Ruídos e vibrações baixos; 

Custo elevado. 
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Alta eficiência energética; 

Facilidade de automação. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Para o estudo comparativo de custos, foram realizados diversos dimensionamentos 

com os mesmos dados de entrada, apenas variando a capacidade de carga e o curso de trabalho. 

Assim foram listadas e especificadas 5 configurações diferentes de equipamentos: 1, 

2, 3, 6 e 10 toneladas de força.  

Após a análise dos primeiros levantamentos de preço do sistema servoacionado duplo, 

também foi optado por dimensionar uma versão com apenas um servomotor, com o objetivo de 

ter mais uma opção de comparação de custo. 

Depois dos dimensionamentos concluídos e os componentes especificados, foi 

possível realizar uma consulta de preço para compor os custos de cada equipamento. 

As marcas utilizadas de acordo com o componente aplicado, bem como o representante 

consultado, podem ser visualizadas na Tabela 19. 

 

Tabela 19 –   . 

Componente Marca referência Representante 

Servomotor/servoconversor 

WEG Araujo Representações  

Delta Kalatec Automação 

Mitsubishi Pró Solution 

Redutor planetário 
IBR Redutores IBR 

Delta Kalatec Automação 

Acoplamento elástico Kalatec (OEM8) Kalatec Automação 

Fuso de esfera 
Kalatec (OEM) Kalatec Automação 

NSK E-Lit Engenharia Linear 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 

8 Original Equipment Manufacturer (OEM), em português, fabricante do equipamento original. O 

termo é utilizado para designar fabricantes que montam e desenvolvem produtos para outras empresas, que os vendem com o 

seu próprio nome ou os adicionam aos seus próprios equipamentos. 
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Os valores encontrados podem ser vistos nas Tabela 20 e Tabela 21. Também podem 

ser visualizados nos gráficos da Figura 64 e Figura 65.  

 

Tabela 20 – Composição de custo sistema hidráulico x sistema servoacionado duplo. 

Cap.  

(kgf) 

Curso 

(mm) 

Potência 

Nominal 

(kW / cv) 

Valor custo Diferença 

de investimento Sistema 

Hidráulico 

Sistema 

Servoacionado Valor % 

1.000 1.000 1,5 / 2,0 R$ 11.700,00 R$ 20.160,00 R$ 8.460,00 72% 

2.000 1.000 3,0 / 4,0  R$ 13.450,00 R$ 27.118,00 R$ 13.668,00 102% 

3.000 1.000 3,7 / 5,0 R$ 15.650,00 R$ 35.918,00 R$ 20.268,00 130% 

6.000  1.500 7,5 / 10 R$ 20.500,00 R$ 59.318,00 R$ 38.818,00 189% 

10.000 1.500 11 / 15 R$ 23.000,00 R$ 72.718,00 R$ 49.718,00 216% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Figura 64 – Gráfico do valor investido em servoacionamento duplo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Tabela 21 – Composição de custo sistema hidráulico x sistema servoacionado simples. 

Cap.  

(kgf) 

Curso 

(mm) 

Potência 

Nominal 

(kW / cv) 

Valor custo Diferença 

de investimento Sistema 

Hidráulico 

Sistema 

Servoacionado Valor % 

1.000 1.000 1,5 / 2,0 R$ 11.700,00 R$ 13.680,00 R$ 1.980,00 17% 

2.000 1.000 3,0 / 4,0  R$ 13.450,00 R$ 21.759,00 R$ 8.309,00 62% 

3.000 1.000 3,7 / 5,0 R$ 15.650,00 R$ 27.759,00 R$ 12.109,00 77% 

6.000  1.500 7,5 / 10 R$ 20.500,00 R$ 45.359,00 R$ 24.859,00 121% 

10.000 1.500 11 / 15 R$ 23.000,00 R$ 52.839,00 R$ 29.839,00 130% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Figura 65 – Gráfico do valor investido em servoacionamento simples. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Como pode-se notar, ao contrário do que se imaginava, o valor do sistema 

servoacionado simples ficou mais em conta que o sistema servoacionado duplo. 

Ambos ficaram com um custo mais elevado em relação ao sistema hidráulico, o que já 

era esperado. 
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4.3 ANÁLISE DE RETORNO DO INVESTIMENTO 

 

Após realizar os cálculos de retorno de investimento, baseados nas informações do 

estudo comparativo, chegou-se a um valor 9,2 anos em média para se ter o valor do investimento 

revertido pelo sistema servoacionado duplo, conforme demonstrado na Tabela 22. 

 

 

Tabela 22 – Análise de retorno do investimento do sistema servoacionado duplo. 

Modelo 

(kgf) 

Potência 

Nominal 

(kW / cv) 

Valor investido 
Economia 

por mês 

Tempo de 

retorno 

(Ano) 
Valor Percentual 

1.000 1,5 / 2,0 R$ 8.460,00 72% R$ 68,90 10,2 

2.000 3,0 / 4,0  R$ 13.668,00 102% R$ 137,80 8,3 

3.000 3,7 / 5,0 R$ 20.268,00 130% R$ 169,96 9,9 

6.000 7,5 / 10 R$ 38.818,00 189% R$ 334,51 9,4 

10.000 11 / 15 R$ 49.718,00 216% R$ 505,28 8,2 

    Média: 9,2 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O tempo de retorno do investimento pelo sistema servoacionado simples, ficou menor, 

chegando a um valor de 4,9 anos em média, conforme Tabela 23. 

 
Tabela 23 – Análise de retorno do investimento do sistema servoacionado simples. 

Modelo 

(kgf) 

Potência 

Nominal 

(kW / cv) 

Valor investido 
Economia 

por mês 

Tempo de 

retorno 

(Ano) 
Valor Percentual 

1.000 1,5 / 2,0 R$ 1.980,00 17% R$ 68,90 2,4 

2.000 3,0 / 4,0  R$ 8.309,00 62% R$ 137,80 5,0 

3.000 3,7 / 5,0 R$ 12.109,00 77% R$ 169,96 5,9 

6.000 7,5 / 10 R$ 25.859,00 121% R$ 334,51 6,0 

10.000 11 / 15 R$ 29.839,00 130% R$ 505,28 4,9 

    Média: 4,9 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Em ambos os casos, quanto maior a potência instalada, maior é o valor que deve ser 

investido no sistema servoacionado. 

Apesar de os valores do sistema servoacionado serem mais elevados, não se pode 

ignorar uma tecnologia que consegue uma redução de 40% de energia. Além disto, qualquer 

iniciativa que promova um melhor rendimento, trará benefícios ambientais, redução de custos 

e aumento da competividade. 

 

4.4 DISPOSITIVO PARA BROCHAR EM TORNO CNC  

 

Este dispositivo proposto nos objetivos específicos, tem a finalidade de utilizar o 

servomotor de um torno CNC já existente, para que seja possível executar e analisar o processo 

de brochamento. 

 

4.4.1 Modo de utilização 

 

Para executar o processo de brochamento com este dispositivo (Figura 66), primeiro 

deve-se fixar o conjunto (D-01) na placa hidráulica do torno. Em seguida deve-se fixar o 

conjunto (D-02) na mesa do carro transversal. 

A parte traseira da ferramenta necessita ser colocada no encaixe do conjunto (D-01) e 

a parte frontal de ferramenta ficará guiada pelo conjunto (D-02). 

 

Figura 66 – Dispositivo para brochar em torno CNC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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O acelerômetro tem que ser fixado no carro transversal, de tal forma que fique bem 

preso e sem possibilidade de vibração por folga. Também precisa estar dentro de um estojo bem 

vedado, já que este processo contará com lubrificação por jatos de liquido refrigerante. 

Com o corpo de prova no local e sem ligar a placa do torno, deve-se realizar o 

movimento do carro transversal contra a ferramenta, e assim executar o primeiro passe do 

brochamento. 

Pelo de a ferramenta de brochar ser curta, serão necessários 4 passes para concluir a 

usinagem da chaveta no corpo de prova. 

A cada passe realizado, deverá ser tirado um calço da base do conjunto (D-02) e 

acrescentar um calço abaixo da ferramenta, dentro do guia do conjunto (D-02), conforme 

ilustrado na Figura 67. 

 

Figura 67 – Dispositivo para brochar em torno CNC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O carro transversal tem que ser deslocado a uma velocidade constante de 6 m/min. 

Este movimento será realizado de forma manual, já que este modelo de torno não permite 

movimentos controlados sem ligar a placa do torno. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

O método de dimensionamento proposto nesta pesquisa envolve uma série de equações 

matemáticas, concentradas em uma ordem lógica. Desta forma foi possível dimensionar um 

sistema servoacionado através da metodologia proposta de maneira bastante precisa. 

A quantidade de cálculos envolvidos explica o motivo da popularização de alguns 

softwares de dimensionamento existentes no mercado, pois fornecem a conveniência dos 

cálculos computacionais aliados a uma sequência lógica. 

No entanto, a maioria destes softwares, considerados uma “caixa preta”, não fornecem 

nenhuma referência de como as equações foram derivadas para obtenção dos resultados. 

A carga de informações aqui descrita tem grande importância para compreensão de 

todo o contexto, auxiliando até mesmo no preenchimento dos diversos parâmetros exigidos 

nestes softwares. 

Sendo assim, com a adoção deste método de dimensionamento, foi possível determinar 

diversas especificações de equipamentos e quantificar os componentes envolvidos, comparar 

os custos entre os sistemas e elencar as limitações e vantagens. 

Para finalizar, a proposta inicial do dispositivo mencionado nos objetivos específicos 

desta pesquisa, foi considerada válida, pois trata-se de uma alternativa para construir um 

protótipo a um menor custo, o qual, possibilitará realizar uma análise do processo de 

brochamento utilizando recursos já existentes. 

 

5.2 HIPÓTESE 

 

A respeito da hipótese levantada no começo desta pesquisa, a mesma ficou 

comprovada, uma vez que o sistema servoacionado realmente é mais eficiente, porém exige um 

investimento inicial mais elevado. 

Assim, se fez necessário realizar uma análise de retorno deste investimento. Através 

desta análise, pode-se ter uma boa ideia da viabilidade de se investir ou não na tecnologia de 

servoacionamentos. 

Porém, deve-se ter em mente que os valores ficaram um pouco distorcidos devido a 

atual situação econômica do país e principalmente pela disparidade cambial do dólar. 
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A princípio as duas tecnologias seriam afetadas por esta situação, porém os 

componentes do servoacionamento estão mais expostos ao dólar, por dependerem de marcas 

importadas. 

 

5.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, a primeira delas é propor melhorias no 

dispositivo sugerido para realizar o brochamento em um torno CNC e principalmente a respeito 

do acelerômetro para medir as variações de acelerações durante o processo. 

A segunda sugestão é a respeito da cinemática mecânica de brochadeiras, dado que 

existe uma infinidade de configurações diferentes no mercado. A configuração mais moderna 

utilizada, é a do tipo table-up com servomotores duplos trabalhando sincronismo. Esta 

configuração é justamente a cinemática proposta para o dimensionamento nesta pesquisa. 

Porém como estas configurações ainda estão em estado da arte, elas merecem um 

estudo mais aprofundado para definir as vantagens e desvantagens de cada configuração 

mecânica. 
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APÊNDICE A – Dispositivo guia da ferramenta de brochar (D-01). 
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APÊNDICE B – Dispositivo de fixação da ferramenta de brochar (D-02). 
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APÊNDICE C – CORPO DE PROVA 1-2-3 (D-01-E). 
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APÊNDICE D – Formulário de dados para dimensionamento. 

 

Dados de entrada para dimensionamento do sistema servoacionado 

Responsável pelas informações: Data: 

Empresa:  

1. Condição de Operação 2. Dados do servomotor 
Velocidade máxima:  m/min.  Potência nominal: kW 

Rotação máxima: rpm Rotação nominal: rpm 

Carga axial máxima: kgf Torque nominal: N.m 

Massa da mesa de trabalho: kg Sistema de freio?  

Condição: 

  𝑆𝑢𝑎𝑣𝑒. 

  𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙. 

  𝑉𝑖𝑏𝑟𝑎çã𝑜. 

Posição trabalho: 

  𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙. 

  𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙. 

  𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎, 𝜃 = _______ 

Tensão de trabalho:  V 

Eficiência: % 

N. de acionamentos simultâneos: 

Servoconversor recomendado: 

3. Dados do redutor 4. Dados do fuso 

Torque nominal Saída: N.m Diâmetro nominal: mm 

Rotação nominal Entrada: rpm Passo: mm 

Fator redução:  Comprimento: mm 

Eficiência: % Precisão do passo em 300mm: mm 

Tipo: 

  𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡á𝑟𝑖𝑜. 

  𝑃𝑎𝑟𝑎𝑓𝑢𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝑓𝑖𝑚. 

 

Eixo entrada/saída: 

  𝐶𝑜𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙. 

  𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜. 

  𝑂𝑟𝑡𝑜𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙. 

Tipo de fixação: 

  𝐹𝑖𝑥𝑜 − 𝑓𝑖𝑥𝑜. 

  𝐹𝑖𝑥𝑜 − 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜. 

  𝐹𝑖𝑥𝑜 − 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒.  

Rosca: 

  𝑅𝑜𝑠𝑐𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎. 

  𝑅𝑜𝑠𝑐𝑎 𝐸𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎. 

 

5. Detalhes da aplicação e cinemática mecânica. 
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APÊNDICE E – Formulário perfil movimento da carga. 

 

Dados perfil de movimento da carga 

Item Descrição 
Vel. Inicial 

[m/min.] 

Vel. Final 

[m/min.] 

Tempo 

[s] 

Distância 

[mm] 

Carga 

[N] 
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APÊNDICE F – Memorial de cálculo: Força de corte dos corpos de prova 1-2-3. 

 

Dados: 

𝐴 = 0,40; 

𝑐 = 1 (ó𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙ú𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑜𝑢 𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜); 

𝑟𝑒 = 200 (𝐴ç𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑒);  

𝑍1 = 2; 

𝑍2 = 3; 

𝑍3 = 4. 

 

Nomenclatura: 

𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝑚𝑚2]; 

𝑐 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑜 𝑓𝑙𝑢í𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 [−]; 

𝑟𝑒 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 [𝑘𝑔/𝑚𝑚2]; 

𝑍 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡â𝑛𝑒𝑜 [𝐷𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠]. 

 

Cálculos das forças exigidas durante o corte, de acordo com a equação (2.3): 

𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ → 8 ∗ 0,05 → 𝑨 = 𝟎, 𝟒𝟎 [𝒎𝒎𝟐]  

𝐹1 = 𝐴 ∗ 𝑟𝑒 ∗ 𝑍1 ∗ 𝑐 = 0,40 ∗ 200 ∗ 2 ∗ 1 → 𝑭𝟏 = 𝟏𝟔𝟎 [𝒌𝒈𝒇] 𝒐𝒖 𝟏𝟓𝟔𝟖 [𝑵]  "𝑃𝑒ç𝑎 1" 

𝐹2 = 𝐴 ∗ 𝑟𝑒 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑐 = 0,40 ∗ 200 ∗ 3 ∗ 1 → 𝑭𝟐 = 𝟐𝟒𝟎 [𝒌𝒈𝒇] 𝒐𝒖 𝟐𝟑𝟓𝟐 [𝑵]  "𝑃𝑒ç𝑎 2” 

𝐹3 = 𝐴 ∗ 𝑟𝑒 ∗ 𝑍3 ∗ 𝑐 = 0,40 ∗ 200 ∗ 4 ∗ 1 → 𝑭𝟑 = 𝟑𝟐𝟎 [𝒌𝒈𝒇] 𝒐𝒖 𝟑𝟏𝟑𝟔 [𝑵]  "𝑃𝑒ç𝑎 3” 
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APÊNDICE G – Memorial de cálculo: Perfil de movimento da carga. 

 

Cálculo das acelerações/desacelerações lineares 

 

Dados: 

Δ𝑣1 = 6 𝑚/𝑚𝑖𝑛. 

Δ𝑣3 = −6 𝑚/𝑚𝑖𝑛. 

Δ𝑣4 = 12 𝑚/𝑚𝑖𝑛. 

Δ𝑣6 = −12 𝑚/𝑚𝑖𝑛. 

𝑡1 = 𝑡3 = 0,3 𝑠 

𝑡4 = 𝑡6 = 0,5 𝑠 

 

1 - Aceleração para cima 

𝑎1 =
∆𝑣1

60 ∗ 𝑡1
=

𝑣1𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑣1𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

60 ∗ 𝑡1
=

6 − 0

60 ∗ 0,3
 

𝒂𝟏 = 𝟎, 𝟑𝟑 𝒎/𝒔𝟐  

 

3 - Desaceleração para cima 

𝑎3 =
∆𝑣3

60 ∗ 𝑡3
=

𝑣3𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑣3𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

60 ∗ 𝑡3
=

0 − 6

60 ∗ 0,3
 

𝒂𝟑 = −𝟎, 𝟑𝟑 𝒎/𝒔𝟐  

 

4 - Aceleração para baixo 

𝑎4 =
∆𝑣4

60 ∗ 𝑡4
=

𝑣4𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑣4𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

60 ∗ 𝑡1
=

12 − 0

60 ∗ 0,5
 

𝒂𝟒 = 𝟎, 𝟒 𝒎/𝒔𝟐  

 

6 - Desaceleração para baixo 

𝑎6 =
∆𝑣6

60 ∗ 𝑡6
=

𝑣6𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑣6𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

60 ∗ 𝑡6
=

0 − 12

60 ∗ 0,3
 

𝒂𝟔 = −𝟎, 𝟒 𝒎/𝒔𝟐  

 

Calculo de acelerações/desacelerações angulares 

Dados: 

𝑛1 = 300 𝑟𝑝𝑚; 

𝑛4 = 600 𝑟𝑝𝑚. 

 

1 – Aceleração/desaceleração angular para cima 

𝜔1 = 𝜔3 =
2. 𝜋. 𝑛1

60 ∗ 𝑡1
=

2. 𝜋. 300

60 ∗ 0,3
 

𝝎𝟏 = 𝝎𝟑 = 𝟏𝟎𝟒, 𝟕𝟐 𝒓𝒂𝒅/𝒔𝟐  
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2 – Aceleração/desaceleração angular para baixo 

𝜔4 = 𝜔6 =
2𝜋 ∗ 𝑛4

60 ∗ 𝑡4
=

2𝜋 ∗ 600

60 ∗ 0,5
 

𝝎𝟒 = 𝝎𝟔 = 𝟏𝟐𝟓, 𝟔𝟔 𝒓𝒂𝒅/𝒔𝟐  

 

Estudo das cargas axial aplicada ao fuso e a força de resistência do guia linear 

Dados: 

𝑙 = 20 𝑚𝑚; 

𝑚𝑚 = 120 𝑘𝑔; 

𝑚𝑝 = 2 𝑘𝑔; 

𝜃 = 90 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 (𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙);  

𝜇 = 0,003. 

 

Nomenclatura: 

𝐹𝑔 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑔𝑢𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 [𝑁]; 

𝑚𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑎 [𝑘𝑔]; 

𝑚𝑝 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑒ç𝑎 [𝑘𝑔]; 

𝜃 = 𝑃𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 [𝐺𝑟𝑎𝑢𝑠]; 

𝜇 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑔𝑢𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟  [−]. 

 

Força de resistência do guia linear 

𝐹𝑔 = (𝑚𝑚 + 𝑚𝑝) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) ∗ 𝜇 

𝐹𝑔 = (120 + 2) ∗ 𝑐𝑜𝑠(90) ∗ 0,003 

𝑭𝒈 = 𝟎 𝑵  

 

Como a posição de trabalho está na vertical, não tem resistência de atrito no guia 

linear, porém o peso da (mesa + peça) se transforma totalmente em força carga axial. 

 

Estudo da carga axial aplicada ao fuso 

 

1 - Carga axial (aceleração para cima) 

𝐹𝑎1 = [(𝑚𝑚 + 𝑚𝑝) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝐹𝑔] ∗ 𝑔 + (𝑚𝑚 + 𝑚𝑝) ∗ 𝑎1 

𝐹𝑎1 = [(120 + 2) ∗ 𝑠𝑒𝑛(90) + 𝐹𝑔] ∗ 9,8 + (120 + 2) ∗ 0,33 

𝑭𝒂𝟏 = 𝟔𝟏𝟖, 𝟓 𝑵  

 

2 - Carga axial (movimento uniforme para cima c/ carga) 

𝐹𝑎2 = [(𝑚𝑚 + 𝑚𝑝) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝐹𝑐 + 𝐹𝑔] ∗ 𝑔 

𝐹𝑎2 = [(120 + 2) ∗ 𝑠𝑒𝑛(90) + 6000 + 0] ∗ 9,8 

𝑭𝒂𝟐 = 𝟑𝟎. 𝟎𝟏𝟔, 𝟏𝟕 𝑵  
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2.1 - Carga axial (movimento uniforme para cima s/ carga) 

𝐹𝑎2′ = [(𝑚𝑚 + 𝑚𝑝) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝐹𝑔] ∗ 𝑔 

𝐹𝑎2′ = [(120 + 2) ∗ 𝑠𝑒𝑛(90) + 0] ∗ 9,8 

𝑭𝒂𝟐′ = 𝟓𝟗𝟖, 𝟏𝟕 𝑵  

 

3 - Carga axial (desaceleração para cima) 

𝐹𝑎3 = [(𝑚𝑚 + 𝑚𝑝) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝐹𝑔] ∗ 𝑔 − (𝑚𝑚 + 𝑚𝑝) ∗ |𝑎3| 

𝐹𝑎3 = [(120 + 2) ∗ 𝑠𝑒𝑛(90) + 0] ∗ 9,8 − (120 + 2) ∗ 0,33 

𝑭𝒂𝟑 = 𝟓𝟕𝟕, 𝟖𝟑 𝑵  

 

4 - Carga axial (aceleração para baixo) 

𝐹𝑎4 = [(𝑚𝑚 + 𝑚𝑝) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) − 𝐹𝑔] ∗ 𝑔 − (𝑚𝑚 + 𝑚𝑝) ∗ 𝑎4 

𝐹𝑎4 = [(120 + 2) ∗ 𝑠𝑒𝑛(90) − 0] ∗ 9,8 − (120 + 2) ∗ 0,4 

𝑭𝒂𝟒 = 𝟓𝟕𝟑, 𝟕𝟕 𝑵  

 

5 - Carga axial (movimento uniforme para baixo s/ carga) 

𝐹𝑎5 = [(𝑚𝑚 + 𝑚𝑝) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) − 𝐹𝑔] ∗ 𝑔 

𝐹𝑎5 = [(120 + 2) ∗ 𝑠𝑒𝑛(90) − 0] ∗ 9,8 

𝑭𝒂𝟓 = 𝟓𝟗𝟖, 𝟏𝟕 𝑵  

 

6 - Carga axial (desaceleração para baixo) 

𝐹𝑎6 = [(𝑚𝑚 + 𝑚𝑝) ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃) − 𝐹𝑔] ∗ 𝑔 + (𝑚𝑚 + 𝑚𝑝) ∗ |𝑎6| 

𝐹𝑎6 = [(120 + 2) ∗ 𝑠𝑒𝑛(90) − 0] ∗ 9,8 + (120 + 2) ∗ 0,4 

𝑭𝒂𝟔 = 𝟔𝟐𝟐, 𝟓𝟕 𝑵  

 

Estudo do torque aplicado ao fuso  

Dados: 

J𝑆 = 0,008352 𝑘𝑔. 𝑚2; 

𝜂1 = 0,92. 

 

Nomenclatura: 

𝐽𝑆 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝜂1 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜  [%]. 

 

1 – Torque (aceleração para cima) 

𝜏𝑎1 =
𝐹𝑎2′ ∗ (

𝑙
1000)

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝜂1
+ (𝐽𝑆 ∗ 𝜔1) =

598,17 ∗ (
20

1000)

2 ∗ 𝜋 ∗ 0,92
+ (0,008352 ∗ 104,72) 

𝝉𝒂𝟏 = 𝟐, 𝟗𝟒 𝑵. 𝒎  

 

2 – Torque (movimento uniforme para cima c/ carga) 



138 

𝜏𝑎2 =
𝐹𝑎2 ∗ (

𝑙
1000)

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝜂1
=

30.016,17 ∗ (
20

1000)

2 ∗ 𝜋 ∗ 0,92
 

𝝉𝒂𝟐 = 𝟏𝟎𝟑, 𝟖𝟓 𝑵. 𝒎  

 

3 – Torque (desaceleração para cima) 

𝜏𝑎3 =
𝐹𝑎2′ ∗ (

𝑙
1000)

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝜂1
− (𝐽𝑆 ∗ 𝜔3) =

598,17 ∗ (
20

1000)

2 ∗ 𝜋 ∗ 0,92
− (0,008352 ∗ 104,72) 

𝝉𝒂𝟑 = 𝟏, 𝟐𝟎 𝑵. 𝒎  

 

4 – Torque (aceleração para baixo) 

𝜏𝑎4 =
𝐹𝑎5 ∗ (

𝑙
1000

)

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝜂1
− (𝐽𝑆 ∗ 𝜔4) =

598,17 ∗ (
20

1000
)

2 ∗ 𝜋 ∗ 0,92
− (0,008352 ∗ 125,66) 

𝝉𝒂𝟒 = 𝟏, 𝟓𝟒 𝑵. 𝒎  

 

5 – Torque (movimento uniforme para baixo s/ carga) 

𝜏𝑎5 =
𝐹𝑎5 ∗ (

𝑙
1000)

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝜂1
=

598,17 ∗ (
20

1000)

2 ∗ 𝜋 ∗ 0,92
 

𝝉𝒂𝟓 = 𝟐, 𝟎𝟕 𝑵. 𝒎  

 

6 – Torque (desaceleração para baixo) 

𝜏𝑎6 =
𝐹𝑎5 ∗ (

𝑙
1000

)

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝜂1
+ (𝐽𝑆 ∗ 𝜔6) =

598,17 ∗ (
20

1000
)

2 ∗ 𝜋 ∗ 0,92
+ (0,008352 ∗ 125,66) 

𝝉𝒂𝟔 = 𝟐, 𝟓𝟗 𝑵. 𝒎  

 

Portanto, a carga axial máxima aplicada ao fuso de esferas é a seguinte: 

𝑭𝒂(𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂) = 𝟑𝟎. 𝟎𝟏𝟔, 𝟏𝟕 𝑵  

 

Portanto, o torque máximo aplicado ao fuso de esferas é o seguinte: 

𝝉𝒂(𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂) = 𝟏𝟎𝟑, 𝟖𝟓 𝑵. 𝒎  
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APÊNDICE H – Memorial de cálculo: Inércias envolvidas. 

 

Dados: 

𝑖 = 5 (𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙ℎ𝑖𝑑𝑜); 

𝑙 = 22 𝑚𝑚; 

𝐽𝐴 = 0,001776 𝑘𝑔. 𝑚2 (𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒); 

𝐽𝐹 = 0,003646 (𝐶𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒); 

𝐽𝑀 = 0,008065 𝑘𝑔. 𝑚2 (𝐶𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒); 

𝐽𝑅 = 0,000045 𝑘𝑔. 𝑚2 (𝐶𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒); 

𝑁𝐴 = 2 (𝐷𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎); 

𝑊𝑚𝑡 = 122 𝑘𝑔. 

 

Nomenclatura: 

𝑖 = 𝑅𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 [−]; 

𝑖𝑆 = 𝑅𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [−]; 

𝑙 = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝐽𝐴 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝐶 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝐹 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝑀 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝑚𝑡 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝑅 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝑆 = 𝐼𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝑁𝐴 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡â𝑛𝑒𝑜𝑠 [−]; 

𝑊𝑚𝑡 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 + 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑃𝑒ç𝑎 [𝑘𝑔]. 

 

Cálculo da inércia da mesa de trabalho, de acordo com equação (3.3): 

𝐽𝑚𝑡 =
𝑊𝑚𝑡

𝑁𝐴
+

𝑙

2𝜋 ∗ 1000
=

122

2
+

20

2𝜋 ∗ 1000
 

𝑱𝒎𝒕 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟏𝟖 𝒌𝒈. 𝒎𝟐  

 

Cálculo da inércia da carga movida, de acordo com equação (3.1): 

𝐽𝐶 = 𝐽𝑅 + [
𝐽𝑚𝑡 + 𝐽𝐴 + 𝐽𝐹

𝑖2
] 

𝐽𝐶 = 45 ∗ 10−5 + [
6,18 ∗ 10−4 + 1,1776 ∗ 10−3 + 36,46 ∗ 10−4

52
] 

𝑱𝑪 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐𝟖𝟕 𝒌𝒈. 𝒎𝟐  

 

Cálculo da inércia total do sistema, de acordo com a equação (3.2): 

𝐽𝑆 = 𝐽𝑀 + 𝐽𝐶 

𝐽𝑆 = 0,008065 + 0,000287 

𝑱𝑺 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟖𝟑𝟓𝟐 𝒌𝒈. 𝒎𝟐  
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Cálculo da razão inércia da carga pela razão de inércia motora: 

𝑖𝑠 =
𝐽𝐶

𝐽𝑀
=

0,000287

0,008065
 

𝒊𝒔 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟓𝟓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

APÊNDICE I – Memorial de cálculo: Especificação do fuso de esferas. 

 

Passo 1 – Determinar a precisão do fuso. 

 

Dados: 

𝑒 = ±0,5 𝑚𝑚; 

𝑐𝑡 = 1500 𝑚𝑚; 

 

Nomenclatura: 

𝑒 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡á𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝑒300 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑎𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 300𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝑐𝑡 = 𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 [𝑚𝑚]. 

 

Cálculo do desvio de passo em 300 mm de curso, de acordo com a equação (3.6): 

𝑒300 ≤ (
300 ∗ 𝑒

𝑐𝑡
) = (

300 ∗ 0,5

1500
) 

𝒆𝟑𝟎𝟎 ≤ 𝟎, 𝟏 𝒎𝒎  

 

Consultando a Tabela 9, chegou a uma classe de precisão C7, onde e300 é 0,05 mm, 

portanto menor que o valor de 0,1 mm calculado. Desta forma será utilizado um fuso laminado 

com classe de precisão C7. 

 

Passo 2 – Determinar o passo do fuso. 

 

Dados: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 12 𝑚/𝑚𝑖𝑛. ; 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = 600 𝑟𝑝𝑚. 

 

Nomenclatura: 

𝑙 = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑚/𝑚𝑖𝑛. ]; 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 [𝑟𝑝𝑚]. 

 

Cálculo do passo do fuso, de acordo com a equação (3.7): 

𝑙 = (
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑁𝑚𝑎𝑥
) ∗ 1000 = (

12

600
) ∗ 1000 

𝒍 = 𝟐𝟎 𝒎𝒎  

 

Passo 3 – Determinar expectativa de vida útil. 

 

Dados: 

𝐶 = 6537 𝑘𝑔𝑓 ∗ 106𝑟𝑒𝑣; 
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𝐹𝑚 = 3061 𝑘𝑔𝑓; 

𝑘𝑐 = 1,00; 

𝑛𝑚 = 439 𝑟𝑝𝑚; 

 

Nomenclatura: 

𝐶 = 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑎 [𝑘𝑔𝑓][106𝑟𝑒𝑣] 

𝐹𝑚 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 [𝑘𝑔𝑓] 

𝐿ℎ = 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑚 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 [𝐻] 

𝑛𝑚 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑟𝑝𝑚] 

𝑘𝑐 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 [−] 

90% → 𝑘𝑐 = 1,00; 

95% → 𝑘𝑐 = 0,63; 

99% → 𝑘𝑐 = 0,21; 

 

Cálculo da expectativa da vida útil em horas, de acordo com a equação (3.10): 

𝐿ℎ =
(

𝐶
𝐹𝑚

)
3

∗ 1068𝑘𝑐

𝑛𝑚 ∗ 60
=

(
6537
3061)

3

∗ 106 ∗ 1

439 ∗ 60
 

𝑳𝒉 = 𝟕𝟏𝟐𝟑𝟔𝟐 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔  

 

Passo 4 – Verificar carga crítica. 

 

Dados: 

𝐷𝑟 = 35,66 𝑚𝑚; 

𝐿𝑡 = 1800 𝑚𝑚; 

𝑘𝑚 = 0,5. 

 

Nomenclatura: 

𝐷𝑟 = 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑒  𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 [𝑚𝑚] − 𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜  

𝐹𝐶𝐹 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑏𝑎𝑔𝑒𝑚 [𝑘𝑔𝑓] 

𝐹𝐶𝐶 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 [𝑘𝑔𝑓] 

𝐹𝑃 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 [𝑘𝑔𝑓] 

𝐿𝑡 = 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑜 𝑟𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑚𝑚] 

𝑘𝑚 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 [-] 

𝑓𝑖𝑥𝑜 − 𝑓𝑖𝑥𝑜 → 𝑀𝑓 = 1,0000; 

𝑓𝑖𝑥𝑜 − 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 → 𝑀𝑓 = 0,5000; 

𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 → 𝑀𝑓 = 0,2500; 

𝑓𝑖𝑥𝑜 − 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 → 𝑀𝑓 = 0,0625; 

 

Cálculo da carga crítica de flambagem, de acordo com a equação (3.11): 

𝐹𝐶𝐹 = 40720 ∗
𝑘𝑚 ∗ 𝐷𝑟

4

𝐿𝑡2
= 40720 ∗

0,5 ∗ 35,664

18002
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𝑭𝑪𝑭 = 𝟏𝟎𝟏𝟔𝟐 𝒌𝒈𝒇  

 

Cálculo da carga permitida de operação, de acordo com a equação (3.12): 

𝐹𝑃 =
𝐹𝐶𝐹

2
=

10162

2
 

𝑭𝑷 = 𝟓𝟎𝟖𝟏 𝒌𝒈𝒇  

 

Cálculo da carga de compressão, de acordo com a equação (3.13): 

𝐹𝐶𝐶 = (11,84 ∗ 𝐷𝑟
2) = 11,84 ∗ 35,662 

𝑭𝑪𝑪 = 𝟏𝟓𝟎𝟓𝟐 𝒌𝒈𝒇  

 

Como a carga de flambagem e de compressão são maiores que à carga axial máxima 

aplicada ao sistema, tem-se que o fuso de esferas escolhido atende aos requisitos e pode ser 

utilizado sem problemas. 

 

Passo 5 – Verificar rotação crítica. 

 

Dados: 

𝐷𝑟 = 35,66 𝑚𝑚; 

𝐿𝑡 = 1800 𝑚𝑚; 

𝑘𝑚 = 0,5. 

 

Nomenclatura: 

𝐷𝑟 = 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑒  𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 [𝑚𝑚] − 𝑇𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜;  

𝐿𝑡 = 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑜 𝑟𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝑘𝑚 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 [-]; 

𝑛𝐶 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 [𝑟𝑝𝑚]; 

𝑛𝑃 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 [𝑟𝑝𝑚]. 

 

Cálculo da rotação crítica, de acordo com a equação (3.14): 

𝑛𝐶 = 2,71 ∗ 108 ∗
𝑘𝑚 ∗ 𝐷𝑟

𝐿𝑡2
= 2,71 ∗ 108 ∗

0,5 ∗ 35,66

18002
 

𝒏𝑪 = 𝟐𝟎𝟓𝟓 𝒓𝒑𝒎  

 

Cálculo da rotação máxima permitida, de acordo com a equação (3.15): 

𝑛𝑃 = 0,8 ∗ 𝑛𝐶 = 0,8 ∗ 2055 

𝒏𝑷 = 𝟏𝟔𝟒𝟒 𝒓𝒑𝒎  

 

Passo 6 – Verificar a velocidade limitada Dmn. 

 

Dados: 
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𝐷𝑚 = 42,14 𝑚𝑚; 

𝑛𝑚á𝑥 = 600 𝑟𝑝𝑚. 

 

Nomenclatura: 

𝐷𝑚𝑛 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒  [𝑚𝑚. 𝑟𝑝𝑚], 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑠𝑒𝑟 ≤ 70.000; 

𝐷𝑚 = 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝑛𝑚á𝑥 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 [𝑟𝑝𝑚]. 

 

Cálculo da velocidade limite da superfície, de acordo com a equação (3.16): 

𝐷𝑚𝑛 = 𝐷𝑚 ∗ 𝑛𝑚á𝑥 = 42,14 ∗ 600 

𝑫𝒎𝒏 = 𝟐𝟓𝟐𝟖𝟔  

 

Passo 7 – Determinar o torque e a potência do acionamento do fuso. 

 

Dados: 

𝐹𝑎 = 3061 𝑘𝑔𝑓 

𝑙 = 20 𝑚𝑚; 

𝑛𝑎 = 600 𝑟𝑝𝑚; 

𝜂𝐹 = 0,92. 

 

Nomenclatura: 

𝐹𝑎 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 [𝑘𝑔𝑓]; 

𝑙 = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [𝑚𝑚]; 

𝑛 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑟𝑝𝑚]; 

𝜂𝐹 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐â𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑜 [%]; 

𝑁𝑎 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑘𝑊]; 

𝜏𝑎 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑁. 𝑚]. 

 

Cálculo do torque de acionamento, de acordo com a equação (3.17): 

𝜏𝑎 =
𝐹𝑎 ∗ 𝑙

2𝜋 ∗ 𝜂𝐹
∗ 0.00980665 =

3061 ∗ 20

2𝜋 ∗ 0,92
∗ 0.00980665 

𝝉𝒂 = 𝟏𝟎𝟑, 𝟖𝟓 𝑵𝒎  

Cálculo da potência de acionamento, de acordo com a equação (3.18): 

𝑁𝑎 =
𝜏𝑎 ∗ 𝑛

9550
=

103,85 ∗ 600

9550
 

𝑵𝒂 = 𝟔, 𝟓𝟐 𝒌𝑾  
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Passo 8 – Especificar o fuso de esfera pelo catálogo do fabricante. 

 

Figura 68 – Catálogo fuso de esfera. 

 
Fonte: HIWIN (2014, p. 68). 
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APÊNDICE J – Memorial de cálculo: Especificação do acoplamento elástico. 

 

Passo 1 – Calcular o torque nominal do acoplamento. 

 

Dados: 

𝐹𝑘 = 1,3; 

𝑁 = 6,52 𝑘𝑊; 

𝑛 = 600 [𝑟𝑝𝑚]. 

 

Nomenclatura: 

𝑘𝑠 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 (1,2 ~ 1,5); 

𝑁𝑎 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑘𝑊]; 

𝑛 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑟𝑝𝑚]; 

𝜏 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [𝑁. 𝑚]. 

 

Cálculo do torque nominal do acoplamento elástico, conforme equação (3.19): 

𝜏 =
𝑁𝑎

𝑛
∗ 9550 ∗ 𝐹𝑘 =

6,52

600
∗ 9550 ∗ 1,3 

𝝉 = 𝟏𝟑𝟓 𝑵. 𝒎  

 

Passo 2 – Especificar o acoplamento pelo catálogo do fabricante. 

 

Figura 69 – Catálogo técnico de acoplamentos elásticos. 

 
Fonte: Zero-Max (2021, p. 6). 
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APÊNDICE K – Memorial de cálculo: Especificação do redutor planetário. 

 

Passo 1 – Calcular torque máximo de entrada. 

Dados: 

𝑖𝑅 = 5; 

𝑘𝑠 = 1; 

𝜂 = 𝜂𝑀 ∗ 𝜂𝑅  = 0,95 ∗ 0,97; 

𝜏𝑅𝑠 = 103,85 𝑁. 𝑚. 

 

Nomenclatura: 

𝑖𝑅 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 [−]; 

𝑘𝑠 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 [−]; 

𝑘𝑠 = 1,0 ∶  0~1000 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎; 

𝑘𝑠 = 1,1 ∶  1000~1500 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎; 

𝑘𝑠 = 1,3 ∶  1500~2000 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎; 

𝑘𝑠 = 1,6 ∶  2000~3000 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎; 

𝑘𝑠 = 1,8 ∶  3000~5000 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎; 

𝜂 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 [%]; 

𝜏𝑅𝑒 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 [𝑁. 𝑚]; 

𝜏𝑅𝑠 = 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎í𝑑𝑎 [𝑁. 𝑚]. 

 

Cálculo do torque máximo de entrada do redutor, conforme equação (3.20): 

𝜏𝑅𝑒 =
𝜏𝑅𝑠

𝑖𝑅 ∗ 𝜂 ∗ 𝑘𝑠
=

103,85

5 ∗ (0,95 ∗ 0,97) ∗ 1
 

𝝉𝑹𝒆 =  𝟐𝟐, 𝟓𝟒 𝑵. 𝒎  

 

Passo 2 – Definir modo de operação (S1 ou S5). 

Dados: 

𝑡𝑐 = (23,4/60) 𝑚𝑖𝑛. ; 

𝑡𝑝 = (35/60) 𝑚𝑖𝑛. 

 

Nomenclatura: 

𝑡𝑐 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 [𝑚𝑖𝑛]; 

𝑡𝑝 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 [𝑚𝑖𝑛]; 

 

Definir modo de operação: 

Considerar modo intermitente (S5) se 

𝑆5 = 𝑡𝑐/𝑡𝑝 < 60%   ou  𝑆5 = 𝑡𝑝 < 20 𝑚𝑖𝑛.   

Caso contrário considerar modo contínuo (S1): 

 

O modo de operação é intermitente (S5), pois 𝒕𝒑 < 𝟐𝟎 𝒎𝒊𝒏. 
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Passo 3 – Verificar a razão de inércia (JC/JM). 

Dados: 

𝐽𝐶 =  0,000287 𝑘𝑔. 𝑚2; 

𝐽𝑀 =  0,008065 𝑘𝑔. 𝑚2. 

 

Nomenclatura: 

𝐽𝐶 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎 [𝑘𝑔. 𝑚2]; 

𝐽𝑀 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛é𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 [𝑘𝑔. 𝑚2]. 

 

Cálculo da razão de inércia (JC/JM). 

Para modo S5, a razão de inércia deve ser menor que 4. 

 

𝐽𝐶

𝐽𝑀
=

0,000287

0,008065
 

𝑱𝑪

𝑱𝑴
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟖𝟑𝟓𝟐  A razão de inércia satisfaz a condição. 

 

Passo 4 – Especificar o redutor pelo catálogo do fabricante. 

 

Figura 70 – Catálogo técnico de redutores planetários. 

 
Fonte: DELTA (2020). 
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ANEXO A – Código de exemplo: MMA8252Q. 

 

Figura 71 – Código de exemplo: MMA8252Q. 

 

Fonte: Disponível em (https://github.com/sparkfun/MMA8452_Accelerometer/tree/V_H1.1_L1.1.0). 

https://github.com/sparkfun/MMA8452_Accelerometer/tree/V_H1.1_L1.1.0

