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1 INTRODUÇÃO  

 

  O presente relatório tem por objetivo descrever com detalhes o processo de 

construção de uma máquina de serra de fita horizontal de pequeno porte com arco de avanço 

manual em ângulo de 45°. Sua capacidade de corte é indicada para materiais macios (aço de 

baixo teor de carbono, alumínio, teflon) com diâmetro de até 50mm em ângulos retos, 

utilizando uma lâmina de serra de fita nas dimensões de 1350mm de comprimento x 13mm de 

largura x 0,5mm de espessura. A velocidade de corte – duas velocidades - pode ser 

selecionada através da chave seletora que por sua vez aciona um inversor de freqüência 

acoplado ao motor. O sistema de refrigeração é feito através de um bico direcionado à lâmina, 

próximo aos seus dentes de corte. O jato de líquido refrigerante é criado por uma bomba 

elétrica que é acionada simultaneamente quando ligada a máquina com a opção de 

desativação, conforme a necessidade do material a ser cortado.  Há um sistema de escovas de 

limpeza da lâmina para que se evite o ingresso de cavacos oriundos do corte ao sistema de 

polias que movem e conduzem a lâmina de serra de fita. Uma das polias de condução da 

lâmina, por sua vez, possui um sistema de tensionamento a fim de proporcionar o devido 

ajuste da mesma, e prevendo a troca da ferramenta de corte sempre que necessário. Duas 

guias combinadas fazem o ajuste da lâmina de serra para a posição de 90° em relação à peça a 

ser cortada, ou seja, 45° em relação ao arco de avanço. Uma morsa em ferro fundido, com 

fuso helicoidal e capacidade de abertura máxima de 120mm, faz a fixação do material a ser 

cortado. Para o funcionamento do sistema foi utilizado um motoredutor trifásico/monofásico 

de 1HP, com tensão de 380V, alimentado por quatro transformadores de 220V trifásico. 

 

  Este é o projeto de um equipamento que tem a finalidade de atender às 

pequenas indústrias, oficinas de serralheria, etc., inclusive as necessidades em oficinas de 

escolas que se utilizam desta ferramenta para o corte dos materiais empregados no ensino 

didático na área da mecânica. Por ser um equipamento de utilização prática e rápida, pode-se 

afirmar que vem aumentar a produtividade no trabalho, oferecer melhor qualidade na 

operação em que é empregado e diminuir desperdícios de matéria-prima, agregando assim um 

maior lucro ao produto final. 
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2 MÁQUINAS DE SERRA DE FITA – PESQUISA DE MERCADO 

 

  Para o início do desenvolvimento do projeto, foram realizadas pesquisas de 

mercado junto às empresas fabricantes de serras e máquinas, distribuidores e lojas. A pesquisa 

foi realizada tanto através de consultas pela Internet, catálogos, tabelas de preços, feiras de 

exposição (a exemplo da FEIMAFE 2007), como através de visita assistida à empresa 

Starrett Indústria e Comércio Ltda., localizada na Av. Laroy S. Starrett, 1.880, na cidade 

de Itu – SP, CEP 13306-900 Fone: (11) 2118-8001 (http://www.starret.com.br/). 

 

   Para o estudo da complexidade do projeto, foram avaliados alguns tipos de 

máquinas de serra de fita de variadas marcas, modelos e capacidades. Através das 

informações obtidas, pôde-se chegar a um modelo adequado ao objetivo do projeto. 

 

2.1 Máquinas de serra de fita horizontais 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1  
Máquina de serra de fita horizontal 
mod ST-3710 / ST-3720 
Starrett – R$ 12.894,00 

Características: 
Capacidade de corte: Ø 500mm - � 500 x 
500mm.  
Dupla coluna cilíndrica.  
Cilindros hidráulicos de acionamento.  
As hastes dos cilindros são as colunas da 
máquina.   
Curso do carro de avanço 500mm. 
Comprimentos acima de 500mm podemos 
trabalhar com múltiplos.   
Funcionamento gerenciado por CNC dedicado.   
99 programas de corte memorizáveis e 
visualizáveis. 
Em cada programa até 10 diferentes
comprimentos de corte, número de peças e 
velocidades de corte podem ser programadas, a 
máquina pára automaticamente quando o 
número de peças ajustado é atingido, quando o 
material acaba e quando a lâmina se quebra.   
Visualização de parâmetros de corte + 
diagnósticos de falha + contador de peças.   
Morsas acionadas hidraulicamente dotadas com 
dispositivo de centralização para barras 
empenadas.  
Sistema dinamométrico de tensionamento da 
lâmina de serra de fita.  
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Guias combinadas com rolamentos e pastilhas de metal duro.   
Guia fixa apoiada em válvula de compensação automática da pressão de corte.   
Válvula hidráulica de controle de pressão e velocidade do arco.  
Dimensão da lâmina de serra de fita: 5370 x 41 x 1,30mm.  
Velocidade de corte: 12 a 100m/min., controlada por inversor de freqüência.  
Bomba de refrigeração.   
Escova de aço para remoção de cavacos.  
Altura de trabalho: 850mm.   
Alimentação: 380V - 60Hz.   
Painel de controle operado com 24volts.  
Potência do motor: 5,4HP / 4,0 kW.  
Dimensão: 2,80 x 2,32 x 2,00 m.  
Peso: 2200 kg.  
Construção conforme normas CE. 
Transportador de cavacos opcional. 
 

Figura 2.2  
Máquina de serra de fita para metais 
mod. MR-122  
Manrod – R$ 3.889,00 

Características: 
Modelo Standard 
Acompanha suporte de trabalho com rodas 
4 Vel.: 34-41-59-98 metros / minuto 
Cap. máx. de corte: 90º = Ø 180mm / Perfis 
180x305mm 
Ângulo da morsa ajustável entre 0º - 45º 
Comprimento da lâmina: 2360mm 
Largura da lâmina: 3/4" (19mm) 
Espessura da lâmina: 0,80mm 
Nº de dentes da lâmina: 8 dentes/pol. 
Alimentação: 220V / 60Hz 
Peso: 185 Kg 
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2.2 Máquinas de serra de fita verticais 

 

 

 
 
 

 

Figura 2.3  
Máquina de serra de fita para metais mod. 
MR-101 - Manrod –             R$ 1.298,00 

Características: 
Modelo de pequeno porte  
Acompanha bancada de Trabalho  
3 Velocidades: 20- 30 - 50 metros/minuto  
Cap. Máx. de Corte:  
- 90º = ø 110mm / Perfis 100x150mm  
- 45º = ø 100mm  
Comprimento da Lâmina: 1640mm  
Largura da Lâmina: 1/2" (13mm)  
Espessura da Lâmina: 0,65mm  
Nº de dentes da lâmina: 14dts/pol.  
Alimentação: 220V/60Hz  
Peso: 74Kg 
Obs.: Não indicada para uso industrial. 

Figura 2.4  
Máquina de serra de fita mod. SF8 -
Ferrari – R$ 612,46 

Características: 
Peso: 20,0 kg 
Potência: 1/3 cv 
Rotação do motor: 1700 rpm 
Tensão Nominal: Bivolt  
Garantia: 6 meses 
Dimensões da embalagem (L x A x C): 
710x270x360 mm  
Acessórios: 1 Régua 320x50 mm, 1 
Guia plástico, 1 chave de boca 
combinada:  13x10 mm, 2 chave allen 3 
e 4 mm. 
Ideal para cortes de madeira em 
artesanatos e hobby. A espessura da 
lâmina de serra permite realizar cortes 
retos e inclinados com excelente 
desempenho e precisão. Possui mesa 
ajustável permitindo cortes em ângulos 
até 45º.  Simples de montar e baixa 
manutenção. 
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Figura 2.5  
Maquina de serra de fita mod. SF9  
Ferrari – R$ 935,52 

Características: 
Peso: 36,0 kg 
Potência: 1/2 cv  
Rotação do motor: 1700 rpm 
Tensão Nominal: Bivolt  
Garantia: 6 meses 
Dimensões da embalagem (L x A x C): 
870x340x440 mm. 
Acessórios: 1 guia plástico, 1 chave de boca 
combinada 10x13 mm, 1 chave allen 3 mm, 1 
Régua: 380x50 mm, 1 Kit: parafuso, arruela 
e porca, 1 Lâmina de serra: 3/8" (10 mm). 
Acompanha bancada de metal. 
Ideal para cortes de madeira em artesanatos e 
hobby. A espessura da lâmina de serra permite 
realizar cortes retos e inclinados com excelente 
desempenho e precisão. Possui mesa ajustável 
permitindo cortes em ângulos até 45º.  Simples 
de montar e baixa manutenção. 

Figura 2.6  
Máquina de serra de fita profissional 
mod. SFP12 - Ferrari –    R$ 1.941,00 

Características: 
Peso: 68,0 kg 
Potência: 1 cv 
Rotação do motor: 1700 rpm 
Garantia: 6 meses 
Dimensões da embalagem (L x A x C): 
1130x410x480 mm. 
Acessórios: 1 Régua: 00-230 mm (ambos 
os lados), 1 chave combinada 10 e 13 mm, 
1 chave allen 3 mm.  
Ideal para cortes profissionais em madeira. A 
espessura da lâmina de serra permite realizar 
cortes retos e inclinados com excelente 
desempenho e precisão. Possui mesa 
ajustável permitindo cortes em ângulos até 
45º. Simples de montar e baixa manutenção. 
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3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

  Inicialmente, quando se idealizou o projeto da construção da máquina de serra 

de fita horizontal, percebeu-se que haveria a necessidade de montar uma estrutura capaz de 

controlar todo o processo, desde a fase inicial de pesquisa, passando pelo desenvolvimento, 

até a conclusão final.  

 

  Baseado nos conceitos da organização e gestão industrial, o Primeiro Grupo, 

através de uma reunião entre seus integrantes, definiu as funções e responsabilidades de cada 

membro, sendo esta uma maneira de gerir a produção do equipamento semelhante à forma 

utilizada por uma empresa organizada. 

 

  No entanto, o grupo chegou à conclusão, por ocasião da primeira reunião, que 

o organograma teria um formato diferente de uma empresa dirigida por um presidente, 

diretores, etc. Na proposta votada, o grupo seria dirigido por um gestor, que por sua vez 

organizaria três subgrupos trabalhando em comunicação direta, de forma coesa, trocando 

informações, opinando e decidindo conjuntamente quanto as melhores maneiras e soluções ao 

desenvolvimento do projeto. 

 

  A partir de então, foram iniciados os trabalhos adotando-se os formulários 

utilizados convencionalmente pelas empresas, tanto para controle, como para elaboração do 

projeto, a exemplo do próprio organograma – adaptado à proposta do Primeiro Grupo – 

cronograma, folha de processo, etc. 
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3.1 Organograma 

 

  De acordo com a proposta apresentada pelo grupo, o gestor organiza as 

informações e tarefas. Todos os integrantes do grupo, independente de suas incumbências, 

têm comunicação direta uns com os outros, ou seja, têm liberdade para trocar informações, 

opinar e decidir as melhores maneiras para executar as tarefas, desde que em concordância 

com o coletivo. Além disso, nada impede que um assuma o lugar do outro ou auxilie em 

tarefas diferentes daquela a que foi designado inicialmente, de acordo com as circunstâncias. 

Resumidamente, cada integrante é polivalente, procurando estar apto a ocupar a posição de 

um membro faltante. 

                                                                    
 

                                                                                  

                                                                                       

                                                                                              

                                                                                             
Figura 3.7 – Organograma 
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  Durante o desenvolvimento do projeto os integrantes contaram com o apoio e 

supervisão dos Professores Geraldo Orsi Tuena Junior e Claudemir Claudino Alves, 

Orientadores para o Trabalho de Conclusão de Curso, os quais sempre se dispuseram a prestar 

as informações necessárias, opinando e avaliando todo o processo, além de acompanharem o 

desempenho individual de cada integrante. 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.2 Cronograma 

   

  Para melhor gerir as tarefas e controlar o tempo destinado a cada etapa de 

produção, foi elaborado um cronograma detalhado prevendo o início e conclusão das 

atividades relacionadas ao projeto. Desde a sua idealização existiu a preocupação em se 

manter todas as tarefas dentro dos prazos estabelecidos. Para que houvesse o cumprimento 

dos prazos, a comunicação entre os membros do grupo foi fundamental, pois praticamente 

todas as tarefas dependiam uma das outras, fazendo com que cada membro arcasse com a 

responsabilidade de cumprir com os prazos estabelecidos. 

 

  Levando-se estas questões em consideração, constou no cronograma, 

principalmente os prazos a serem cumpridos quanto à elaboração das pesquisas, 

desenvolvimento dos desenhos técnicos, cálculos, aquisição da matéria prima (contatos com 

os fornecedores/patrocinadores do projeto e visitas às empresas) e preparação dos 

documentos. Estas foram as tarefas relacionadas à parte escrita do projeto, primordial ao 

desenvolvimento do mesmo. Já em relação aos processos de fabricação e montagem, 

constaram do cronograma as tarefas: preparação da matéria prima, soldagem nos locais 

solicitados, montagem do produto, preparação da superfície, pintura final do produto, 

inspeção e ensaios não destrutivos, funcionamento para reparos, ensaios para apresentação e 

entrega do protótipo. 

 

Figura 3.8 - Prof. Geraldo Orsi 
Tuena Junior 

Figura 3.9 - Prof. Claudemir 
Claudino Alves 
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CRONOGRAMA MÁQUINA DE SERRA DE FITA HORIZONTAL  

“KING CORTE” 

 AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

FASE S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

01                     

02                     

03                     

04                     

05                     

06                     

07                     

08                     

09                     

10                     

 
          Elaboração do projeto                                        Elaboração dos documentos 
 
          Elaboração dos desenhos                                   Documentos de análise da produção 
 
          Memorial de cálculos                                        Preparação da superfície 
 
          Pesquisa de preços dos materiais                       Pintura final do produto 
 
          Pesquisa do produto final mercado                    Inspeção e ensaios não destrutivos 
 
          Aquisição da matéria prima                               Funcionamento para reparos 
 
          Preparação da matéria prima                              Ensaios para apresentação do TCC                     
 
          Montagem do produto                                        Apresentação e entrega do protótipo 
                                                                                      06/12/2007 
          Soldagem nos locais solicitados                          
            

Tabela 3.1 – Cronograma máquina de serra de fita horizontal 
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CRONOGRAMA MÁQUINA DE SERRA DE FITA HORIZONTAL  

“KING CORTE” 

 AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

FASE S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

01                     

02                     

03                     

04                     

05                     

06                     

07                     

08                     

09                     

10                     

 
01- Elaboração do projeto, memorial de cálculos e desenhos de montagem 

02- Pesquisas de mercado, preços comerciais e matéria prima 

03- Aquisição de matéria prima e preparação dos perfis 

04- Preparação da montagem e solda dos perfis já cortados 

05- Preparação dos documentos e análise do produto (ensaios não destrutivos) 

06- Preparação do produto para recebimento de pintura 

07- Inspeção de acabamento com funcionamento do produto 

08- Testes para detecção de possíveis defeitos e reparos 

09- Ensaios para apresentação do TCC 

10- Apresentação e entrega do protótipo – 06/12/2007 

Tabela 3.2 – Cronograma máquina de serra de fita horizontal 
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4 PROJETO 

 

  A máquina de serra de fita horizontal de pequeno porte com arco de avanço 

manual consiste em um equipamento para ser utilizado no corte de materiais macios (aço de 

baixo teor de carbono, alumínio, teflon) com diâmetro de até 50mm em ângulos retos, 

utilizando uma lâmina de serra de fita nas dimensões de 1350mm de comprimento x 13mm de 

largura x 0,5mm de espessura.  

 

  A sua operação é muito simples: o operador fixa o material a ser cortado na 

morsa, seleciona a velocidade desejada de acordo com o material a ser cortado. Verifica o 

tensionamento da fita a fim de garantir o bom funcionamento da máquina durante a operação. 

O sistema de acionamento é iniciado por botoeira de duplo comando - “E” – devendo o 

operador usar as duas mãos enquanto trabalha; um botão “liga” fica posicionado no painel de 

operações e o outro na alavanca de comando do arco de avanço da serra, proporcionando 

dessa forma segurança durante a operação. O avanço de corte é feito pelo operador, portanto, 

há um sistema de fim de curso que desliga o motor quando o arco chega ao fim de seu curso 

total, ou seja, quando o material é efetivamente cortado. O sistema de refrigeração da lâmina é 

feito através de um bico direcionado à lâmina, próximo aos dentes de corte da lâmina. Seu 

jato do líquido refrigerante é criado por uma bomba elétrica que é acionada simultaneamente 

ao ser ligada a máquina com a opção de desativação, conforme a necessidade de acordo com o 

material a ser cortado.  O sistema de escovas de limpeza da lâmina para que se evite o 

ingresso de cavacos oriundos do corte ao sistema de polias que movem e conduzem a lâmina 

de serra de fita também é acionado simultaneamente ao ser ligado o equipamento.  

 

  Sempre que houver a necessidade de troca da lâmina, manutenção ou limpeza, 

observa-se que o equipamento possui um sistema de tensionamento através de um esticador 

móvel para a polia movida, ou polia do esticador, a fim de proporcionar o devido ajuste da 

lâmina, e prevendo a troca da ferramenta de corte sempre que necessário. Este sistema de 

esticador é fixado no arco de avanço da serra. 

 

  Há um botão de emergência localizado no painel de instrumentos muito bem 

identificado, possibilitando ao operador o seu rápido acionamento desligando 
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instantaneamente a máquina, prevendo uma possível situação de emergência e evitando 

acidentes. 

 

  É necessário lembrar que todo o projeto foi desenvolvido como um protótipo, 

portanto, alguns materiais, tratamentos e outros detalhes foram projetados ou simplesmente 

desconsiderados na execução, levando-se em conta esta condição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.10 – Desenho explodido da base estrutural da máquina e elementos 
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4.1 Fluxograma de funcionamento 

 

  Conforme explicado no item anterior, é demonstrado abaixo de forma breve, o 

funcionamento da máquina de serra de fita através do fluxograma: 

 

 

 

 

   

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Fluxograma de funcionamento 
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4.2 Base estrutural da máquina 

 

  A base estrutural do gabinete da máquina de serra de fita horizontal tem o 

objetivo de sustentar toda a máquina e foi construída com cantoneiras de perfil “L”, em aço 

carbono ABNT 1020 (figuras 4.12) de 1 ½” e espessura de 1/8”. O processo usado para a 

fabricação foi através de solda a arco elétrico, utilizando eletrodos revestidos 6013 para aço 

carbono, com bitola de 1,5mm. As chapas utilizadas também são de aço carbono ABNT 1040 

com espessura de 1,5mm. Estas, por sua vez, foram unidas à estrutura através de fixação por 

parafusos zincados de cabeça sextavada de ¼”.  A bandeja para coleta de cavacos e líquido 

refrigerante (figura 4.15) também faz parte da base da máquina, sendo produzida também com 

chapa em aço carbono ABNT 1040 com espessura de 2mm, fixada na parte superior do 

mesmo por parafusos com as mesmas características citadas. Na porta para inspeção, também 

confeccionada com o mesmo tipo de chapa da bandeja, foi instalado o painel de controle da 

máquina com as botoeiras para acionamento e de emergência. A porta tem as dimensões de 

600mm largura x 900mm altura x130mm comprimento. Possui uma dobra a 135° formando o 

painel, nas suas extremidas são soldadas duas chapas também de 2 mm. A porta é fixada no 

gabinete por  parafusos  sextavados galvanizados com porca e arruela Ø 1/4” x 1” através de 

duas dobradiças podendo assim executar a abertura da mesma quando necessário. Possui  

gancho para o seu fechamento, mantendo assim os componentes eletrônicos protegidos bem 

como o transformador e a bomba do reservatório. O gabinete completo apresenta as seguintes 

dimensões: 650mm de comprimento x 600mm de largura x 905mm de altura. Toda a matéria 

prima utilizada foi gentilmente cedida pela Empresa Artcom  Equipamentos Industriais 

Ltda.  (www.artcom.ind.br). O processo de fabricação da base estrutural da máquina foi 

realizado na oficina de manutenção do Hospital Nipo Brasileiro (www.hospitalnipo.org.br), 

entidade que gentilmente cedeu o espaço e deu–nos a permissão para o uso das máquinas e 

ferramentas necessárias à todo o processo, sendo: máquina de solda, arco de serra, furadeira, 

dobradeira, máquina de corte policorte, esquadro, lâmina de serra de aço rápido, broca 

helicoidal de aço rápido, etc. 

 

  A preparação para o acabamento superficial consistiu em desbaste das 

protuberâncias e irregularidades decorrentes das soldas e lixamento de toda superfície, 

conferindo uma maior regularidade, eliminação de oxidação e rugosidade necessária ao 

posterior processo de pintura. Para a correção de pequenas falhas na superfície e acabamento 
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visual, foi utilizado um produto de tecnologia atual, denominado “processo de solda a frio”, o 

Plasteel, composto de aço com resinas, reforçado com nylon, usinável como aço, cura a frio, 

fornecido pela empresa Tapmatic do Brasil Ind. e Com. Ltda. (www.quimatic.com.br). Este 

é um produto indicado para utilização contra o desgaste, trincas, rachaduras, além de 

proporcionar vedação, fixação e preenchimentos de falhas (Anexos 2 e 3). 

 

  No processo de pintura foi utilizado o esmalte martelado na cor verde da Tintas 

Coral Ltda., classificado pela norma ABNT NBR-11702 (Anexo 1), indicado para o 

acabamento de grande efeito decorativo, com elevada dureza e secagem bastante rápida. 

Indicado também como acabamento final em superfícies de aço carbono em geral (a exemplo 

de chapas de aço e ferro rústico), com a vantagem de disfarçar pequenos defeitos de fundição 

e usinagem. Conforme instruções do fabricante da tinta, o produto dispensa aplicação de 

fundo (primer) antes de sua utilização, não dispensando, no entanto, todo o processo de 

limpeza que antecede sua aplicação – lixamento com lixa d’água, secagem completa e 

aplicação de solução desengraxante.  A tinta foi gentilmente cedida por A Casa da Pintura 

(www.acasadapintura.com.br).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.12 – Base estrutural da 
máquina 

Vista frontal 

Figura 4.13 – Base estrutural da máquina 
Detalhe da estrutura 
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   Numa altura de 100mm a partir da base da estrutura, está localizado o 

reservatório de líquido refrigerante (Figura 4.16), ficando apoiado sobre uma chapa com 

espessura de 1/8” nas dimensões internas do gabinete.  Localizado na parte interna superior do 

gabinate estão os transformadores (Figura 4.17), fixados numa chapa de PVC, que por sua vez 

é parafusada em duas  cantoneiras de aço carbono ABNT 1020 de 1 ½” x 1/8”. Nos capítulos 

seguintes veremos com mais detalhes os equipamentos agregados à estrutura. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Base estrutural da máquina 
Vista com a porta para inspeção aberta 

Figura 4.15 – Base estrutural da máquina 
Gabinete completo com a porta fechada e 

a bandeja 

Figura 4.17 – Base estrutural da máquina 
Tansformadores 

Figura 4.16 – Base estrutural da máquina 
Reservatório de líquido refrigerante 

Transformadores 

Reservatório de 
líquido 

refrigerante 
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4.2.1 Morsa para fixação do material a ser cortado 

 

  Para a fixação do material a ser cortado pela Máquina de Serra de Fita King 

Corte, foi instalada sobre um suporte em aço carbono ABNT 1040, a morsa fabricada em 

ferro fundido. Esse conjunto fica localizado sobre a bandeja de coleta de cavacos e líquido 

refrigerante. A morsa possui os mordentes em aço de médio teor de carbono (ABNT não 

especificado), fuso helicoidal de dentes retos de acionamento manual, com capacidade 

máxima de abertura de 120mm,  proporcionando segurança durante a operação de corte, pois 

evita o deslocamento do material a ser trabalhado. A peça foi cedida pela Escola, sendo que 

para sua utilização no projeto, passou por restauração que corrigiu problemas causados pela 

ação do tempo e má utilização, como por exemplo, perfurações ocasionadas por brocas de aço 

rápido durante operações em furadeira de bancada (Figura 4.18). Para as correções 

necessárias, foi utilizado o “processo de solda a frio”, o Plasteel, composto de aço com 

resinas, reforçado com nylon, usinável como aço, cura a frio, fornecido pela empresa 

Tapmatic do Brasil Ind. e Com. Ltda. (www.quimatic.com.br), indicado para utilização 

contra o desgaste, trincas, rachaduras, além de proporcionar vedação, fixação e 

preenchimentos de falhas (Anexos 2 e 3). Seguindo o padrão de pintura adotado para o 

projeto, foi utilizado o esmalte martelado na cor verde.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 – Morsa desmontada para restauração 

Fuso 

Mordentes 

Perfurações 
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4.3 Arco de avanço da serra de fita e seus elementos 

 

  O arco de avanço é uma chapa em aço carbono ABNT 1040 com dimensões 

600mm comprimento x 150mm largura x 10mm espessura, com cortes em  ângulos para 

aliviar o peso. Tem a função de suportar as polias motora e movida, além do conjunto do 

esticador da serra de fita. É montado sobre um dispositivo em ângulo de 45° (Figuras 4.21 e 

4.22), fabricado em chapa de aço carbono ABNT 1040 nas dimensões de 173mm 

comprimento x 150mm largura x 3/8” espessura. No arco de avanço há um furo oblongo nas 

dimensões 80mm x 35mm por onde passa o eixo de suporte da polia movida. Esse eixo é 

fixado na chapa deslizante do esticador da serra de fita (Figura 4.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 – Arco de avanço da serra de fita 
Face para instalação das polias 

Dispositivo 
em ângulo 

de 45° 

Furo 
oblongo 
para o 
eixo da 
polia 

movida 

Figura 4.19 – Morsa montada e restaurada 
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4.3.1 Esticador da serra de fita 

 

  O esticador da serra de fita é um conjunto mecânico produzido inteiramente em 

chapas de aço carbono ABNT 1020. Tem por finalidade tensionar (esticar) a serra de fita e 

compensar possíveis deslocamentos da polia (volante) movida. Ele é formado pela chapa de 

100mm de comprimento x 60mm de largura x 16 mm de espessura que, através de guias é 

deslocado por um fuso nas dimensões 175mm comprimento x ∅ 5/8” no sentido longitudinal 

sobre a chapa de 200mm de comprimento x 100mm de largura x 6mm de espessura. O 

movimento do fuso é produzido através de um volante de acionamento manual. Este conjunto 

é fixado no arco de avanço da serra de fita por parafusos Allen 5/16”. No esticador é fixado o 

eixo da polia movida, transmitindo assim, o movimento longitudinal do esticador para a polia, 

Figura 4.21 – Arco de avanço da serra de fita 
Face para instalação do esticador e dispositivo em ângulo de 45°  

Chapa deslizante do 
esticador da serra de fita 

Dispositivo em ângulo 
45° lado oposto 

 
Figura 4.22 – Dispositivo  em ângulo 45° pronto para                          

o arco de avanço e elementos 
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que por sua vez irá aumentar ou diminuir a tensão de esticamento da serra de fita. A matéria 

prima utilizada no processo de fabricação do conjunto do esticador foi gentilmente doada pela 

Empresa Artcom Equipamentos Industriais Ltda. (www.artcom.ind.br). O processo de 

fabricação foi executado na oficina da ETEC Martin Luther King, sendo utilizadas as 

seguintes máquinas e ferramentas: torno universal, fresadora universal, furadeira de bancada, 

traçador de altura, bancada com morsa, motoesmeril, brocas helicoidais de aço rápido, serra 

copos, punção de bico, limas bastarda e murça, machos de aço rápido 3/16” W, ¼” W e 

M24x1,5, escareador e lâmina de serra manual de aço rápido. Para o controle do processo foi 

utilizado o paquímetro universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 – Esticador da serra de fita 
 

Figura 4.24 – Esticador da serra de fita 
Conjunto completo 

Chapa 
deslizante 

Chapa base 

Elementos de 
fixação do 
esticador 

Guias 
deslizantes 

Fuso 

Volante 
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4.3.2 Sistema de polias ou volantes 

 

   A lâmina é fixada na máquina através de duas polias (volantes), sendo uma 

movida e outra motora. Elas são responsáveis pela transmissão do movimento de rotação 

gerado pelo motoredutor para serra, que por sua vez passa a exercer a velocidade de corte 

necessária para o corte do material. 

 

    A polia movida, confeccionada em aço carbono ABNT 1040 com Ø 200 mm x 

18 mm externo possui um ressalto 5mm x 5mm, para que a lâmina não se desloque do 

volante, e um chanfro 45° x 2mm para que o dente da lâmina corra livre. O espaço na polia 

para lâmina é de 13 mm. A face da polia movida foi projetada para que houvesse significativa 

diminuição de peso, aplicando-se assim 6 furos de Ø 25 mm, além do rebaixo nas faces em 

forma de câmaras com profundidade de 9mm (Figura 4.25). Foram executados dois canais na 

área de contato com a lâmina de serra com distância de 2,5mm entre si (Figura 4.27). Os 

canais possuem 2mm de profundidade x 2mm de largura e têm por finalidade facilitar o 

escoamento do cavaco que venha a se acumular por baixo da lâmina proveniente da operação 

de corte do material. Dessa maneira se pode evitar rompimento da fita devido ao acúmulo de 

tensão na mesma. As informações para a introdução dos canais de escoamento de cavacos e 

os critérios foram fornecidas pela empresa Starrett Indústria e Comércio Ltda. durante 

visita do Técnico Sr. Gustavo Grecco à escola. A polia possui um furo Ø 47mm para 

instalação do rolamento e um canal para o anel elástico, que é o responsável pela fixação do 

mesmo. O eixo, confeccionado em aço carbono ABNT 1045 nas dimensões Ø 1” x 99mm, 

possui ainda uma rosca M24 x 1,5mm na extremidade em que é fixado à chapa deslizante do 

esticador da serra de fita, utilizando para isso uma porca de dimensão correspondente (Figura 

4.26). Passa pelo furo oblongo do arco de avanço e fixa a polia movida, utilizando o 

rolamento citado anteriormente permitindo assim o movimento de rotação.  
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Figura 4.25 – Polia movida 
 

Figura 4.26 – Eixo e rolamento da polia movida 
 

Câmara com 
furos para alívio 

de peso 

Rolamento 

Eixo 

Rolamento 

 

Anel elástico 

 
Figura 4.27 – Detalhe dos canais para 

escoamento de cavacos 

Canais 
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   A polia motora, seguindo os mesmos critérios da polia movida, foi 

confeccionada em aço carbono ABNT 1040 com Ø 200 mm x 18 mm externo possui um 

ressalto 5mm x 5mm, para que a lâmina não se desloque do volante, e um chanfro 45° x 2mm 

para que o dente da lâmina corra livre. O espaço na polia para lâmina é de 13 mm. A face da 

polia movida foi projetada para que houvesse significativa diminuição de peso, aplicando-se 

assim 6 furos de Ø 25 mm, além do rebaixo nas faces em forma de câmaras com profundidade 

de 9mm. Foram executados dois canais na área de contato com a lâmina de serra com 

distância de 2,5mm entre si. Os canais possuem 2mm de profundidade x 2mm de largura e 

têm por finalidade facilitar o escoamento do cavaco que venha a se acumular por baixo da 

lâmina proveniente da operação de corte do material. Dessa maneira se pode evitar 

rompimento da fita devido ao acúmulo de tensão na mesma. A polia possui um furo Ø 32mm 

x 28mm e rasgo de chaveta (Figura 4.28) para instalação do acoplamento projetado para 

prolongar o eixo do motoredutor. O acoplamento foi confeccionado em aço carbono ABNT 

1045 com dimensões internas Ø 20 x 68mm comprimento e Ø 32mm externo. Possui rasgo de 

chaveta para fixação no eixo do motoredutor (Figura 4.29). A necessidade de prolongar o eixo 

do motoredutor se deve ao fato de que o eixo somente não possui comprimento suficiente para 

transpor o dispositivo em ângulo de 45° e o arco de avanço da serra, alcançando assim a polia 

motora responsável pela transmissão de rotação e torque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.28 – Polia motora 

Rasgo para 
chaveta 
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   As polias receberam como acabamento e tratamento superficial, aplicação do 

sistema de galvanização a frio denominado CRZ Composto de Galvanização à Frio, 

gentilmente cedido pela empresa Tapmatic do Brasil Ind. e Com. Ltda. O produto tem 

como maior vantagem o baixo custo em relação ao processo de galvanização à quente ou pelo 

processo de eletrodeposição, conferindo às peças tratadas praticamente as mesmas 

características, tais como: revestimento anticorrosivo excepcional, proteção anticorrosiva, 

resistente a altas e baixas temperaturas, contém 96% de zinco puro na película seca, 

resistência extraordinária à corrosão causada por intempéries, alto rendimento, dispensa 

fundos e tintas de acabamento (Vide anexo 4). A aplicação do produto é feita através de 

“spray” produzido pela própria embalagem do fabricante. 

 

  Para a proteção das polias e da serra de fita, foi produzida uma caixa de 

proteção nas dimensões de 600mm x 205mm, que é formada por duas chapas paralelas em 

aço carbono ABNT 1020 com espessura de 2mm. Uma chapa nas dimensões de 1400mm x 

100mm com espessura de 2mm ponteada em volta de uma das chapas paralelas, fecha essa 

caixa. A tampa da caixa de proteção das polias deverá estar fechada para que a máquina 

funcione, caracterizando assim um sistema de segurança ao operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.29 – Acoplamento para instalação 

da polia motora no motoredutor 

  
Figura 4.30 – Caixa de proteção das polias Figura 4.31 – Tampa para caixa de proteção 
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  O material utilizado para confeccionar as polias foi gentilmente doado pela 

empresa Artcom Equipamentos Industriais Ltda. (www.artcom.ind.br). As peças brutas 

foram cortadas pelo método de oxicorte com dimensões bruta Ø 300 x 3/4” mm. As polias e o 

acoplamento para o eixo do motoredutor foram usinados, conforme todo o processo citado 

anteriormente, pela empresa Santana Mecânica de Precisão Ltda. 

(joao.santanamec@terra.com.br). O eixo utilizado na polia movida foi confeccionado em 

torno CNC particular, pelo aluno integrante do projeto, William Cesar Ferreira. 

 

4.3.3 Mancais, rolamentos e eixo 

 

  A sustentação e o movimento do arco de avanço da serra de fita e seus 

elementos são garantidos por dois mancais com rolamentos e um eixo em aço inox. O 

conjunto é fixado em uma base constituída por dois tubos quadrados. O conjunto do mancal é 

composto por dois mancais tipo apoio com caixa P 208  UC 200, marca FRM completos com 

rolamentos. A caixa do mancal tem as dimensões 184mm comp. x 100mm alt. x 54mm larg. 

com altura de centro 49,2mm a partir da base, são posicionados paralelamente sobre dois 

tubos em aço carbono ABNT 1040 de 100mm x 100mm x 100mm com parede 3mm. A 

fixação da caixa do mancal no tudo quadrado é feita através de parafusos de cabeça sextavada 

galvanizados com porcas e arruelas. Os tubos que servem de base para os mancais são fixados 

pelos mesmos tipos de elementos de fixação na bandeja. Um dos mancais com rolamento da 

FRM foi gentilmente doado pela Empresa Copabo (www.copabo.com.br). 

 

 

 

  
Figura 4.32 – Usinagem das polias Figura 4.33 – Polias – Operação de 

furos para alívio de peso 
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  O eixo foi produzido em aço inox AISI 304, possui comprimento de 190mm, 

diâmetro de 35mm e rosca M24 x 1,5 em seus dois extremos. A matéria prima utilizada na 

confecção do eixo é explicada em função da disponibilidade do material e do torno CNC 

utilizado, sendo o aluno integrante do projeto, William Cesar Ferreira, responsável pelo 

processo. De acordo com a solicitação, o eixo poderia ter sido fabricado em aço carbono 

ABNT 1045, sendo posteriormente tratado termicamente, ganhando assim maior dureza e 

resistência mecânica a um custo menor. As porcas e arruelas que o fixam no sistema são 

produzidas em aço carbono ABNT 1040. A figura 4.36 mostra com detalhe o modo de fixação 

do eixo nos mancais.  

 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.34 – Mancal P208 - FRM Figura 4.35 – Rolamento para mancal P208 

Figura 4.36 – Arco de avanço montado nos mancais 

Tubos em aço 
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4.3.4 Guias deslizantes da serra de fita 

 

  As guias deslizantes de alinhamento da serra de fita são formadas por dois 

conjuntos iguais no formato básico retangular com as dimensões de 60mm comprimento x  

50mm largura x 25,4mm espessura e foi utilizado na sua fabricação aço ABNT 1020, material 

doado gentilmente pela empresa Artcom Equipamentos Industriais Ltda. 

(www.artcom.ind.com.br). Essas peças são chamadas de bases das guias. Nas bases das guias, 

devidamente usinadas com furos oblongos que facilitam a sua regulagem, são fixados dois 

eixos confeccionados em aço carbono ABNT 1020 com  um  rolamento em cada eixo para 

fazer o pré-alinhamento da serra, que será alinhada totalmente nos dois eixos subsequentes 

também em aço carbono ABNT 1020 com dois rolamentos em cada eixo e também fixados 

através de furos oblongos (Figura 4.40), completando assim o total alinhamento da serra. Para 

evitar que a serra se desloque para cima, quando em contato com o material durante a 

operação de corte, foi instalado um eixo também em aço carbono ABNT 1020 na transversal 

 
Figura 4.37 – Mancais fixados na base 

 

Figura 4.38 – Detalhe do eixo em aço inox  Figura 4.39 – Eixo montado 
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da base com um rolamento fazendo apoio às costas da serra (Figura 4.41), permitindo assim 

uma guia suave e com o mínimo de atrito. Para fixar as guias da serra no arco de avanço 

foram utilizadas hastes quadradas de 5/8” e comprimento de 200mm. Resumindo, as guias 

fazem o ajuste da lâmina de serra para a posição de 90° em relação à peça a ser cortada, ou 

seja, 45° em relação ao arco de avanço. O processo de fabricação do conjunto de guias foi 

executado inteiramente na oficina da ETEC Martin Luther King, sendo utilizados: traçador de 

altura, furadeira de bancada, motoesmeril, limas, brocas de aço rápido, machos M6 e M10, 

punção de bico e escareador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dois 
rolamentos 
por eixo 

Um 
rolamento 
por eixo 

Figura 4.40 – Guias deslizantes da serra 

Eixo com 
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Figura 4.41 – Guias deslizantes da serra 
Eixo transversal 

 
Figura 4.42 – Posicionamento da serra nas guias 

Serra 
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4.4 Sistema de lubrificação e resfriamento 
 
 
   O sistema de lubrificação e resfriamento da Máquina Serra de Fita Horizontal 

King Corte, é composto por um conjunto de componentes e equipamentos, conforme descritos 

na tabela 4.3. A lubrificação e o resfriamento são itens fundamentais no processo de corte e 

usinagem de materiais ferrosos, pois, além de propiciar uma usinagem com um melhor 

acabamento, ajuda na preservação da ferramenta de corte e um melhor deslizamento evitando 

um super aquecimento, o que alteraria as propriedades do material da ferramenta de corte.  A 

lubrificação e resfriamento da serra de fita são realizados por meio um produto denominado 

Óleo Solúvel, geralmente encontrado no mercado na forma concentrada, e que para a sua 

utilização faz-se necessária a sua diluição em água na proporção indicada na tabela 4.5, 

criando assim a solução do líquido refrigerante. Para manter a limpeza e o bom estado do óleo 

solúvel, a Máquina de Serra de Fita Horizontal King Corte possui um sistema de decantação 

para a retirada dos cavacos misturados ao liquido refrigerante provenientes dos materiais de 

corte.  
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Figura 4.43 – Reservatório de líquido refrigerante 

Figura 4.44– Reservatório com a bomba acoplada 
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Componentes do Sistema de Lubrificação e Resfriamento 
Itens Características 

Reservatório de líquido refrigerante * Ver descrição no capítulo n.º 4.4.1 
Bomba elétrica propulsora de óleo solúvel * Ver descrição no capítulo n.º 4.4.2 
Mangueira de saída do reservatório Mangueira em PVC cristal transparente com 

diâmetro interno de 1” e paredes de 3mm. 
Caixa de decantação Caixa em aço inoxidável, com sistema de 

decantação para a retirada de cavacos. 
Mangueira de entrada do reservatório Mangueira em PVC cristal transparente com 

diâmetro interno de 1.1/2” e paredes de 
3mm. 

Abraçadeiras metálicas reguláveis Abracadeiras em aço galvanizado  
Bico Jateador Moldado em termo plástico, com 

articulações ajustáveis e válvula de controle 
de abertura. 

Niples Niples de redução e aclopamentos. 
Tabela 4.3 – Componentes do sistema de lubrificação e resfriamento 

 
 
4.4.1 Reservatório de líquido refrigerante 

 

   O reservatório de líquido refrigerante da Máquina de Serra de Fita Horizontal 

King Corte, é confeccionado em chapas de prolipropileno (PP) de 8mm e de 10mm na cor 

cinza. O processo de fabricação do reservatório consiste em dobrar a chapa de 8mm até 

formar um quadrado, tendo suas extremidades soldadas pelo processo de aquecimento por ar 

quente, assim como a união deste quadrado com as chapas de 10mm, sendo uma superior 

(tampa) e uma inferior (fundo). O processo de soldagem é realizado através de um maçarico 

de ar quente em conjunto com um filete de polipropileno apropriado para solda, em que o jato 

de ar quente funde o material de filete e o mesmo une-se ao material das chapas a serem 

soldadas. As dimensões do reservatório são as seguintes: 

 

Interna: largura (200mm), comprimento (300mm) e altura (200mm); 

Externa: largura (280mm), comprimento (380mm) e altura (220mm); 

Capacidade/Volume: 12 litros 

Custo total do reservatório: R$ 150,00 preço comercial, sem custo de hora-homem. 

 

  Ressaltamos que a confecção (corte, dobra e soldagem) do reservatório e 

material utilizado para a confecção foi uma doação da Empresa Artcom Equipamentos 

Industriais Ltda. (www.artcom.ind.br). 
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   Destacamos a seguir algumas propriedades do polipropileno que levaram o 

grupo a optar pela confecção do reservatório em chapas fabricadas com esse material ao invés 

de chapas de aço comum: 

 

• Não requer tratamento superficial (pintura); 

• Não sofre oxidação nas chapas; 

• Não oxida em contato com o óleo solúvel; 

• Não contamina o óleo solúvel com desprendimento de camada de tinta interior e oxidação  

do próprio reservatório; 

• Auxilia na limpeza do reservatório; 

• Possui excelentes características mecânicas (elevada rigidez, resistência ao impacto em 

temperatura ambiente, resistência à fadiga por flexão, alta dureza superficial, alta 

resistência ao entalhe, alta tenacidade, fácil usinagem, moldabilidade e soldabilidade, 

elevada resistência química em temperatura ambiente e baixa permeabilidade ao vapor de 

água podendo operar até 115ºC); 

• Em seu estado fundido, o polipropileno pode ser moldado pelos mais diversos processos 

de transformação de plásticos; 

• Apresenta elevada rigidez, superior à maioria dos plásticos comerciais; 

• Baixíssima condutividade elétrica; 

• Atualmente o polipropileno é um dos plásticos de maior taxa de venda e produção no 

mundo. 

 

   O polipropileno é um termoplástico semicristalino, produzido através da 

polimerização do monômero propeno, usando um catalisador estereoespecífico formando 

cadeias longas. O monômero base, propeno, é um gás à temperatura ambiente, mas quando é 

unido forma cadeias longas de moléculas chamadas polímeros, que é na verdade o 

polipropileno em si. Este processo de unir os monômeros se chama polimerização, que ocorre 

em um reator operando normalmente sob altas temperaturas, altas pressões e com o uso de um 

sistema catalítico. As chapas de polipropileno são feitas pela passagem do material fundido 

através de uma matriz plana, e resfriado em cilindros paralelos. As chapas podem ser usadas 

para a produção de diversos artigos através de corte e  vinco. 
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4.4.2 Bomba elétrica propulsora do líquido refrigerante 

 

   A bomba elétrica propulsora do líquido refrigerante da Máquina de Serra de 

Fita Horizontal King Corte é fixada diretamente no reservatório de óleo solúvel por meio de 

três  parafusos de medidas 3/16” x 25mm em uma abertura lateral do reservatório. A bomba 

de fabricação Mallory modelo 10.582 tem potência de 32 Watts, alimentação 110/220V e 

vazão de 33 litros/minuto. A vedação deste aclopamento e realizada por um anel O´ring. A 

ligação de saída do óleo solúvel é feita por uma mangueira de diâmetro interno de 1” e 

paredes de 3mm de espessura, até o niple de redução do bico jateador. As conexões são 

vedadas por abraçadeiras metálicas de aço galvanizado. O volume e a pressão do líquido 

refrigerante é realizado através do controle de rotação da bomba elétrica, que é feito por um 

potenciômetro localizado no painel de ligação da máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomba 
elétrica 

Figura 4.45 – Bomba propulsora durante teste 

Figura 4.46 – Bomba elétrica propulsora 
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4.5 Sistema elétrico 

 

   O sistema elétrico da Máquina de Serra de Fita Horizontal King Corte é 

composto por diversos equipamentos e componentes, conforme tabela 4.4. A ligação inicial 

da alimentação elétrica é feita através de um cabo elétrico tipo PP 4 x 1,5mm, aclopado a um 

plugue para conexão trifásica. O equipamento dispõe de um sistema de proteção contra 

sobrecarga elétrica por meio de um disjuntor tripolar de 16 amperes e curva “C”. Após a 

conexão do plugue de alimentação a uma tomada trifásica, deve-se acionar o disjuntor tripolar 

para a posição de ligado. Após esta operação o sinalizador de tensão acende indicando que a 

máquina está alimentada. Para o acionamento da máquina é necessário seguir as seguintes 

condições: a tampa de proteção das polias deverá estar fechada, o braço de corte não poderá 

estar em sua posição final de corte, ou seja, abaixado, e o operador deverá apertar 

simultaneamente o botão de ligação “verde” e o gatilho de acionamento localizado no 

manípulo do braço de corte. Para o funcionamento do sistema de refrigeração e lubrificação o 

operador dispõe de duas opções de funcionamento: com ou sem lubrificação e resfriamento, 

dependendo do material a ser cortado. Estas opções podem ser selecionadas através da chave 

liga/desliga da bomba elétrica propulsora, além da opção de regulagem da pressão e vazão do 

líquido refrigerante. A bomba elétrica propulsora só funciona com a máquina em operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 – Transformador Elétrico 

 

   Devido ao fato de a Máquina de Serra de Fita Horizontal King Corte ter a sua 

força motriz realizada por um motoredutor de carga trifásica e tensão 380-500V, motoredutor 

 

Figura 4.47 – Disjuntor tripolar de 
16 amperes e curva “C” 
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este doado pela empresa SEW-Eurodrive, houve a necessidade de adequação deste 

equipamento à carga presente na ETEC Martin Luther King, energia trifásica de tensão 220V. 

Para tal adequação tornou-se necessário o uso de transformador de tensão com as 

características abaixo descriminadas: 

Transformador Trifásico 

Entrada: 3 x 220V 

Saída: 3 x 380V 

Potência Nominal: 1.100W ou 1,1kVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Através de diversos contatos, o grupo de alunos do “Primeiro Grupo”, buscou 

insistentemente conseguir uma doação para o referido transformador, porém, não obtivemos 

êxito favorável, pelo motivo deste equipamento não ser de uso comum, e sim, um 

equipamento geralmente fabricado sob encomenda, o que acaba onerando o custo de 

fabricação e, conseqüentemente, elevando o preço final de produto. Buscando uma alternativa 

o grupo optou por usar 04 transformadores de menor potência (250W), sendo os mesmos de 

propriedade da ETEC Martin Luther King, onde foi feita a ligação paralela, obtendo assim a 

potência de 1.000 watts, carga suficientemente capaz de suprir a necessidade da máquina. 

Este conjunto de transformadores encontra-se instalado no gabinete da máquina, na divisão 

superior, sobre uma chapa de material isolante, nylon. 

 

4.5.2 – Motoredutor 

 

   O motoredutor da Máquina de Serra de Fita King Corte é um conjunto eletro-

mecânico, composto por um motor elétrico trifásico de tensão 380-500V e potência nominal 

de 0,37kW ou 0,5CV, um redutor de velocidade de engrenagens helicoidais com índice de 

Figura 4.48 – Transformador elétrico trifásico 
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redução de 44,47 vezes, ambos controlados por um conversor/inversor de freqüência 

denominado Movimot. Este conjunto eletro-mecânico é um produto de fabricação da SEW-

Eurodrive, e o mesmo foi repassado à APM da ETEC Martin Luther King a título de doação, 

através de um pedido formalizado à SEW-Eurodrive (unidade de Guarulhos/SP), através do 

Sr. Maurício Gama, pelos alunos do “Primeiro Grupo”. Além desta doação, a SEW-Eurodrive 

propiciou a oportunidade de visita à sua unidade fabril de Guarulhos, onde se pôde 

acompanhar todo o processo de produção, desde a usinagem de engrenagens, eixos e carcaças 

dos redutores, tratamentos térmicos dos mesmos, carcaças de motores produzidos em 

alumínio fundido, processo de enrolamento elétrico, montagens dos conjuntos, laboratórios de 

Controle de Qualidade e o departamento de assistência técnica. Ressaltamos que a SEW-

Eurodrive não possui uma rede de assistências técnicas autorizadas, pois o processo de 

manutenção e reparos de seus equipamentos são realizados pela própria empresa, através da 

rede SEW-Service ou através de treinamentos oferecidos aos técnicos das empresas parceiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 – Inversor/conversor de freqüência - Movimot 

 

   O Movimot é a síntese de um motoredutor individual e um conversor de 

freqüência perfeitamente sintonizados. Compacto, com velocidades variáveis, exige somente 

um pouco mais de espaço do que um motoredutor padrão. Todos os controles necessários, 

proteção e funções de monitoração são integrados ao conversor de freqüência. O Movimot 

Figura 4.49 – Motoredutor SEW 
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libera o sistema com dois sentidos de rotação, modo de posicionamento com duas rotações 

fixas, aceleração selecionável, ajuste de atraso e da rotação contínua. 

 

   O Movimot representa o novo conceito de descentralização de sistemas, 

sendo um conversor de freqüência instalado dentro da caixa de ligação do motor. Pode ser 

fornecido na faixa de 0,37 a 3,0kW. Suas principais características são: 

- pequeno volume da unidade; 

- versatilidade na aplicação; 

- integração de todas as conexões elétricas entre o conversor e o motor imune a ruídos; 

- projetado com dispositivos de proteção integrados; 

- ventilação do conversor independente da velocidade do motor; 

- economia de espaço no painel elétrico e não necessita de cabos blindados no motor; 

- ajustes padrão dos parâmetros otimizados para a maioria das aplicações comuns; 

- alta capacidade de sobrecarga de 1,5 Mn; 

- compatibilidade com os padrões EMC EN 50081 (nível A) e EN 50082; 

- fácil instalação, colocação em operação, manutenção adaptação e troca 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

  

 

 

 

Figura 4.50 – Movimot – 
Inversor/conversor de freqüência 

Figura 4.51 – Movimot – Detalhe do 
controle na tampa superior 
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   O Movimot é de fácil instalação em grandes instalações e adaptação em 

aplicações já existentes, além de ser a alternativa eletrônica aos motores de dupla polaridade 

ou motovariadores mecânicos. O movimot está disponível com motoredutores SEW com ou 

sem freio, em várias execuções padrão e formas construtivas. 

Faixa de potência disponível: 0,37 – 3,0kW, tensão de alimentação: 3 x 380 – 500Vca, 3 x 

240Vca, 50/60Hz, velocidades nominais: 1400, 1700 e 2900 rpm. 

 

Tabela de Dados Técnicos do Motoredutor e do Movimot 
Tipo do motor DZ71D4 
Tipo do redutor R17 
Tipo do Movimot MM03 
Potência 0,37kW 
Velocidade nominal 1400rpm 
Potência de saída com V=380...500Vca 1,1kVA 
Faixas de tensão permitidas 3 x 380Vca/400Vca/415Vca/460Vca/500Vca 
Freqüência de rede 50Hz...60Hz +/-10% 
Corrente nominal de saída 1,6Aca 
Freqüência PWM 4 (ajuste de fábrica)/ 8 / 16*kHz  
Temperatura de trabalho -25ºC...40ºC 
Grau de proteção do motor IP55 
Tipo de refrigeração Autorefrigerado 
Potência da fonte externa de alimentação V= +24V (+/- 25%) Corrente de partida 1A 
Funções de controle Borne R= horário/parada;  

Borne L= Antihorário/parada;  
Borne f1/f2= (“0”=valor nominal 1) e (“1”= 
valor nominal 2)** 

* Freqüência PWM de 16kHz (funcionamento com baixo nível de ruído) 
** Valor nominal 1 refere-se à velocidade 1 e valor nominal 2 à velocidade 2 

Tabela 4.4 - Dados Técnicos do Motoredutor e do Movimot 

 

4.5.4 – Controlador de partida do motoredutor 

 

   O Movimot possui aclopado ao seu sistema um controlador de partida do 

motoredutor, que nada mais é do que uma fonte de transformação de energia de 24Vcc, 

auxilia na partida do motoredutor, não causando sobrecarga na rede elétrica. A tabela 4.5 

abaixo, mostra os dados técnicos deste equipamento. 

 

 

 

 



 53
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLU11A – Fonte de alimentação de 24V cc 
Código 823 383 7 
Tensão de entrada 380...500Vca (+/- 10%) 
Tensão de saída 24Vcc (+/- 25%) 
Potência de saída Máx. 6W 
Grau de proteção IP65 
Temperatura ambiente -25...60ºC 

Tabela 4.5 – Controlador de partida do motoredutor 

 

Escopo de fornecimento: 

- Parte superior do MLU11A 

- 2 parafusos 

- Parafuso de entrada dos cabos 

- Parte inferior do MLU11A 

Ferramentas necessárias: 

- Chave Phillips (tam. 01) 

- Chave para parafuso de cabeça sextavada (4,5mm) 

- Chave Allen (8mm) 

Montagem 

1- remover a tampa da rosca métrica da caixa de ligação do Movimot 

2- Colar a borracha na parte inferior com adesivo 

3- Prender a parte inferior à caixa de ligação do Movimot e apertar com o parafuso de 

entrada dos cabos 

4- Guiar o cabo de conexão através do parafuso de entrada dos cabos na caixa de ligação do 

Movimot 

5-  Colocar a parte superior sobre a inferior e apertar com os dois parafusos. 

 

 

 
Figura 4.52 - Controlador de partida do motoredutor SEW 
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4.5.5 - Segurança do operador   

 

   Além do sistema de duplo acionamento que visa a segurança do operador, pois 

se torna necessário o uso das duas mãos para ligar a máquina evitando que o operador venha a 

por a mão na região da lâmina durante a operação de corte, a máquina possui um sensor de 

fim de curso, que desliga a máquina quando o arco de avanço atinge a posição final de corte. 

Um outro sensor instalado na tampa de proteção das polias evita que a máquina seja acionada 

sem a referida proteção. Outro sistema de proteção do operador é o de parada rápida do 

motoredutor, controlado através do sistema Movimot. A Máquina de Serra de Fita Horizontal 

King Corte possui uma luminária que auxilia o operador para uma melhor visualização 

durante o processo de corte, podendo ser ativada através da chave liga/desliga localizada no 

braço de corte próximo da chave liga/desliga da bomba elétrica propulsora. Uma outra 

luminária localizada no interior do gabinete da máquina que auxilia na inspeção do interior do 

gabinete e no processo de abastecimento do líquido refrigerante. Ressaltamos que a lâmpada 

interna do gabinete possui um sistema de acionamento automático que a acende 

imediatamente após a abertura da porta e apaga quando a mesma é fechada.   
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Componentes do Sistema Elétrico 
Itens Características 

Plugue de ligação Plugue trifásico de 4 pólos, 16 amperes, fabr. Steck, código: 
S-4076 

Cabo de alimentação Cabo PP 4 x 1,5 mm 
Disjuntor de proteção Disjuntor tripolar 3 x 16 âmperes, curva “C”, fabr. Siemens, 

código: 5SX1316-7 
Sinalizador de tensão Sinalizador amarelo com redutor de tensão, 230V, fabr. 

Telemecanique, código: XB7EV75P 
Botão de acionamento/ligação 
do motoredutor 

Botão de comando normal, 22mm, plástico, 1 NA, cor verde, 
fabr. Telemecanique, código: XB7EA31P 

Gatilho de acionamento/ligação 
do motoredutor 

Botão de comando normal tipo gatilho, plástico, 1 NA, cor 
preta 

Botão de emergência Botão soco com retenção girar para destravar, NA + NF, cor 
vermelha, fabr. Telemecanique, código: XB7ES545P  

Sensor de fim de curso Microswitch NA + NF 
Sensor da tampa de proteção 
das polias 

Microswitch NA + NF 

Chave seletora de velocidade do 
motoredutor 

Comutador de duas posições fixas, NA, cor preta, Fabr. 
Telemecanique, código: XB7ED21P 

Chave liga/desliga da bomba 
elétrica propulsora 

Chave liga/desliga 10A / 250V – Fabricação Mar-Girius 

Botão potenciômetro de 
controle de velocidade da 
bomba elétrica propulsora 

Botão de controle tipo potenciômetro 100 K / Lin 546 

Bomba elétrica propulsora Motobomba 110/127V, fabr. Mallory, código: 10.582  
Luminária externa Luminária com haste flexível tipo abajour, com lâmpada 

incandescente 60W/220V Fabri. GE 
Chave liga/desliga da luminária 
superior 

Chave liga/desliga 10A / 250V – Fabricação Mar-Girius 

Luminária interna Lâmpada incandescente 60W / 220V – Fabr. GE – Soquete 
de porcelana Fabricação Lorenzetti 

Chave liga/desliga luminária 
interna 

Chave liga/desliga – NA+NF, 10A, 250V, Fabr. Mar-Girius 

Transformador trifásico Transformador trifásico, entrada 3 x 220V, Saída 3 x 380V, 
Potência Nominal 1.100W/1, 1 kVA. 

Motoredutor Motoredutor trifásico 3 x 380-500Vca, 2..50Hz, 1400rpm, 
potência: 0,37kW, índice de redução: 47,44, 1,3 âmperes, 
fabr. SEW-Eurodrive, código: R17DZ71D4MM03 

Inversor/conversor de 
freqüência 

Inversor/conversor de frequência integrado tipo Movimot, 
faixa de frequência de 2 a 50Hz, de 280 a 1400rpm, potência 
de 1,3A, fabr. SEW-Eurodrive, código: MM03. 

Controlador de partida do 
motoredutor 

Fonte de alimentação 24 Vcc, tensão de entrada 380-500 V 
CA, potência de saída: 6Wmáx., fabr. SEW-Eurodrive, 
código: MLU11A. 

Fios, cabos, terminais e 
conectores elétricos 

Fios, cabos, terminais e conectores para ligação em geral da 
máquina. 

Tabela 4.6 – Componentes do sistema elétrico 
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4.5.6 Esquema elétrico da Máquina de Serra de Fita Horizontal King Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Disjuntor tripolar 16 Amperes 9- Gatilho de acionamento do manípulo do braço 
de corte 

2- Transformador trifásico 200/380V (1.100W) 10- Chave liga/desliga da bomba elétrica 
propulsora 

3- Contatora trifásica (220V) 11- Botão potenciômetro da bomba elétrica  
4- motor trifásico 380-500V (0,75kw) 12- Bomba elétrica propulsora (127V/32W) 
5- Botão de emergência (NF) 13- Chave liga/desliga luminária superior 
6- Botão comutador (NA) 14- Chave liga/desliga luminária inferior (NF) 
7- botão fim de curso (NF) 15- Luminária indicadora de tensão 
8- Botão da proteção das polias (NA) 16- Luminária superior (127V/60W) 
 17- Luminária inferior  gabinete (127V/60W) 

Figura 4.53 - Esquema elétrico da Máquina de Serra de Fita Horizontal King Corte 
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4.6 Lâmina de serra de fita 

 

   A lâmina de serra de fita bi-metálica Powerband Starrett empregada no projeto 

da Máquina de Serra de Fita Horizontal King Corte é fabricada a partir de dois metais 

diferentes, unidos por meio de solda por feixe eletrônico. Suas dimensões são 1350mm de 

comprimento x 13mm de largura x 0,5mm de espessura. O corpo da lâmina é feito de aço de 

liga especial, que confere a este grande resistência a esforços de flexão e torção: as pontas dos 

dentes são feitas com uma aresta de aço rápido M42. As lâminas estreitas (6, 10 e 13 mm) são 

fabricadas com o novo aço BI-METAL UNIQUE e, portanto incorpora a sua avançada 

performance de corte, ou seja a nova “Starret Bi-Metal Unique Saw Technology”, que oferece 

grande dureza, resistência ao desgaste e durabilidade ao corte. 

 

Lâmina de serra de fita - Terminologia 

 
A Largura Medida da ponta do dente à costa da lâmina 
B Comprimento Medida longitudinal da lâmina 
C Espessura Espessura do corpo da lâmina 
D Costa Lado oposto à ponta dos dentes 
E Passo Distância entre as pontas de dois dentes consecutivos 
F Dentição Número de dentes por polegada (25,4mm) 
G Garganta Área curva onde os cavacos se formam e acumulam até sairem da peça 
H Face do dente Superfície onde o cavaco começa a se formar, podendo ser ângulo neutro ou 

positivo (ângulo de ataque) 
I Trava Inclinação lateral dos dentes para permitir a passagem do corpo da lâmina 

Figura 4.54 – Lâmina de serra de fita – Terminologia  
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4.6.1 Escolha da lâmina 

 

  A escolha da largura e do comprimento da fita deve ser feita de acordo com a 

especificação fornecida pelo fabricante do equipamento. Máquinas horizontais geralmente 

admitem apenas uma largura, enquanto que algumas máquinas verticais podem admitir mais 

de uma.  

 

   Os dentes da lâmina são usinados através de fresagem ou retificação, 

garantindo alta precisão em sua afiação e geometria. Após isso, é feito o travamento dos 

dentes por modernas máquinas de controle computadorizado. Seguem-se os ciclos de 

tratamento térmico (têmpera e revenimento) por sistema contínuo, em equipamentos 

projetados e desenvolvidos pela própria Starret, que garantem a qualidade e homogeneidade 

ao produto. Processos de jateamento, gravação e proteção contra corrosão completam a 

preparação das fitas, que podem ser fornecidas em rolos ou soldadas no comprimento 

desejado, de acordo com a solicitação. 

 

4.6.2 Dentição 

 

   A escolha da dentição depende principalmente das dimensões e do formato da 

peça a ser cortada, e é um fator crítico a ser observado na seleção da fita. Deve ser utilizada 

uma dentição mais fina (dentes menores) no caso de corte de tubos, materiais estruturais ou 

maciços de pequenas dimensões, para evitar que durante o corte os dentes “encavalem”, e 

também para distribuir o esforço entre um número maior de dentes. Dentição mais grossa 

(dentes maiores) é utilizada para cortes de maciços (Tabela 4.7), pois as gargantas dos dentes 

possuem espaço suficiente para acumular o cavaco gerado durante o corte até sair da peça. 
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VELOCIDADE, ÍNDICE DE CORTE E DENTIÇÃO 
Dim.peça (mm) <13 13 – 25 25 – 50 50 – 125 125 – 250 

Dentição 
recomendada 

14    10-14 8-12    6-10 5-8    4-6    4 4-6    3-4    3 3-4   3   2-3 

Velocidade/ 
índice de corte 

M
at

er
ia

l 

Norma 
ABNT 
AISI 
SAE 

Du-
reza 

 
 

VC 
m/min 

 
 

IC 
cm2/m

in 

 
 

VC 
m/min 

 
 

IC 
cm2/m

in 

 
 

VC 
m/min 

 
 

IC 
cm2/m

in 

 
 

VC 
m/min 

 
 

IC 
cm2/m

in 

 
 

VC 
m/min 

 
 

IC 
Cm2/
min 

1005-
1012 

150HB 94  
110 

45  65 88  
104 

52  77 85  98 65  90 79  91 77  
103 

73  85 71  97 

1015-
1016 

150HB 85  
101 

39  58 82  94 45  71 76  88 58  77 76  88 71  97 67  76 58  77 

1030-
1055, 
A36 

 
175HB 

 
70  88 

 
32  39 

 
67  82 

 
39  45 

 
61  73 

 
45  52 

 
55  67 

 
52  58 

 
52  64 

 
45  58 

A
ço

 c
ar

bo
no

 

1060-
1095 

200HB 64  79 26  32 58  73 32  39 55  67 32  45 49  61 39  52 46  58 32  45 

Refrigeração – Concentração da solução indicada para os casos acima: 1:10 – 10% 
Tabela 4.7 – Velocidade, índice de corte e dentição  

Fonte: Catálogo Starrett - Edição maio/2006 
 

4.6.3 Tipo da lâmina 

 

  Depende do material a ser cortado, do formato e dimensões da peça e do 

equipamento que será utilizado. Verifique na Tabela 4.6 as características e aplicações das 

lâminas de serra de fita disponíveis. 

 

TIPOS DE LÂMINAS 
TIPO CARACTERÍSTICAS APLICAÇÕES 

PBII  
Powerband 
“estreitas”, 
Starrett Bi-
Metal Unique 
M42 

Aço rápido M42 8% de Cobalto e 10% de 
Molibdênio 
Dureza dos dentes 67 a 69 HRC 
Alta resistência ao desgaste 
Grande tenacidade e excelente resistência ao 
choque 

Uso geral em máquinas 
horizontais ou verticais, cortes 
retos ou em contorno. Corte de 
materiais sólidos, estruturais ou 
tubulares de aço, ferro e metais 
não ferrosos. 

PBII  
Powerband 
M42 

Aço rápido M42 8% de Cobalto e 10% de 
Molibdênio 
Dureza dos dentes 67 na 69% HRC 
Alta resistência ao desgaste 
Extremamente resistente ao calor e à abrasão 

Alta produção em máquinas 
automatizadas ou não. Corte de 
aços em geral, além de materiais 
duros e ligas metálicas altamente 
abrasivas (aços ferramentas, 
inoxidáveis, titânio, etc). 

PBP 
Porweband 
Pulsator 

Aço rápido M42 Geometria exclusiva dos 
dentes somada ao inigualável tipo de trava, 
permite cortar em rápida ação pulsante, gerando 
vários níveis de carga de cavaco resumindo em 
cortes rápidos e eficientes em aços extremamente 
duros e difíceis de cortar 

Corte de formatos sólidos de aços 
extremamente duros, materiais 
exóticos (altas ligas, titânio, 
monel, inconel, etc) e difíceis de 
cortar, em máquinas de alta 
produção. 

Tabela 4.8 – Tipos de lâminas 
Fonte: Catálogo Starrett - Edição maio/2006 
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4.6.4 Tipo de dente e passo 

 

  A escolha do dente e do passo deve ser efetuada conforme o tipo, dureza, 

formato e dimensões do material a ser cortado, bem como as características da máquina que 

será utilizada. Veja mais informações na Tabela 4.7. 

 

TIPO DE DENTE E PASSO 
TIPO DE DENTE REGULAR GLADIATOR BEARCAT HOOK 

Ângulo de ataque Neutro Positivo Positivo Positivo 
Benefícios / Vantagens Maior 

resistência a 
choques 

Combina 
resistência e 
agressividade 

Mais 
agressiva e 

robusta 

Maior 
estabilidade da 

lâmina 
Manuais / por 

Gravidade 
Ótimo Ótimo Bom Bom Desempenho 

nas 
Máquinas Hidráulicas Bom Ótimo Ótimo Ótimo 

Dimensão da Peça Pequena / 
Média 

Peq./Méd./Gde. Média/Grande Média/Grande 

Dureza do Material Baixa/Média Média/Alta Média/Alta Média/Alta 

 
 

Indicação de 
Uso  

Materiais 
 

Em geral 
Em 

geral/Difícil 
usinagem 

Em 
geral/Difícil 
usinagem 

Difícil 
usinagem/Não 
ferrosos/Não 

metálicos 
Constante 
(24, 14, 10, 8 6, 4, 3, 2, l.3 
dentes por polegada).Todos os 
dentes possuem o mesmo 
passo 

 
 

 

 
 

- 
 

 
 

 

 
 

 

T
ip

o 
de

 P
as

so
 

Variável 
(14-18, 10-14, 8-12, 6-10, 5-8, 
4-6, 3-4, 1.4-2, 1-2, 1-1.2, 0,8-
1-3). Variação no passo dos 
dentes. Proporcionam menor 
ruído e vibração no corte de 
tubos e perfis. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Tabela 4.9 – Tipo de dente e passo            Fonte: Catálogo Starrett - Edição maio/2006 

 

Exemplo de passo constante e variável 

Figura 4.55 – Tipo de dente e de passo           Fonte: Catálogo Starrett – Edição maio/2006 
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4.7 Preparação e operação da máquina 

 

4.7.1 Tensionamento da lâmina 

 

  O tensionamento é o “esticamento” da fita para que ela mantenha a estabilidade 

durante o corte. É efetuada através do distanciamento dos volantes (polias) efetuado através 

do giro de uma manopla do esticador da serra de fita. 

 

TENSIONAMENTO RECOMENDADO 
Largura Libras/Pol2 (psi) Kgf/cm2 

Até 34mm 25.000 a 35.000 1.800 a 2.500 
Acima de 41mm 30.000 a 40.000 2.100 a 2.800 

Tabela 4.10 – Tensionamento da lâmina 
Fonte: Catálogo Starrett - Edição maio/2006 

 

4.7.2 Velocidade de corte  

 

   É a velocidade de movimentação da fita no sentido longitudinal, expressa em 

m/min (metros por minuto). A tabela 4.5 fornece os valores indicados para cada material, 

porém, as condições de operação podem exigir reajustes (ver análise dos cavacos, Figura 

4.37). Velocidades altas podem causar aquecimento excessivo do dente; velocidades baixas 

podem causar sobrecarga, prejudicando a vida útil da fita. O aspecto do cavaco produzido é 

um ótimo indicativo de que as condições de corte estão, ou não, de acordo com o solicitado 

pelo material que está sendo cortado. Cada tipo de material apresenta um cavaco com 

características diferentes, mas para a maioria dos materiais pode-se fazer as seguintes 

observações como mostra a figura 4.37. 

 

   O sistema de ajuste de velocidade da Máquina de Serra de Fita King Corte é 

feito através de chave seletora; a máquina possui duas velocidades fixas que devem ser 

ajustadas com o equipamento desligado. Caso a máquina não possua a velocidade exata 

desejada, ajusta-se para a menor mais próxima. 
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1 Cavacos grossos e pesados, com coloração normal do material, indicam que o avanço de 
corte está alto. 

2 Cavacos grossos, azulados, indicam avanço e velocidade de corte altos. 
3 Cavacos finos com coloração escura, indicam pouco avanço de corte e alta velocidade. 
4 Cavacos flexíveis, tipo mola, com coloração clara do metal cortado, indicam condições 

ideais de corte. 
5 Cavacos finos com coloração clara, indicam falta de avanço de corte. 
6 Cavaco típico de alguns materiais duros, onde o avanço e velocidade de corte deverão ter 

cuidados especiais no ajuste, além da relação água/óleo da refrigeração de corte. 
Figura 4.56 – Análise do cavaco 

Fonte: Catálogo Starrett - Edição maio/2006 

 

4.7.3 Avanço de corte 

 

  O avanço de corte é a movimentação da fita em direção à peça. Quanto mais 

duro o material, menor deve ser esse avanço, para evitar penetração e esforço excessivos dos 

dentes. A força que gera o avanço é feita de forma manual: o operador movimenta o arco em 

direção à peça. Depende muito da sensibilidade, o que torna difícil se obter um resultado 

constante. O avanço de corte deve ser ajustado de modo a se cortar a peça conforme o tempo 

ou o avanço em milímetros por minuto. O equipamento não possui um indicador de qual 

velocidade de avanço está sendo aplicada; sendo assim, o ajuste para se obter um avanço 

correto dependerá da prática do operador para se obter o tempo de corte desejado. 
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4.7.4 Tempo de corte 

 

   Tempo de corte é o tempo gasto para que a fita corte o material, desde o início 

da penetração até a sua saída. É obtido a partir da divisão da área da peça pelo índice de corte 

adequado para o material a ser cortado. Deve-se utilizar a Tabela 4.5 para determinar o índice 

de corte recomendado. 

 

4.7.5 Amaciamento da fita 

 

  Quando a fita é nova, é necessário fazer um amaciamento antes de se atingir a 

plena carga de trabalho, para evitar danos à ponta do dente, devido a estar extremamente 

aguçada. Esta prática proporciona uma acomodação das arestas de corte, evitando-se assim 

uma penetração excessiva dos dentes no material, resultando em vida mais longa da 

ferramenta, com conseqüente redução de custo por corte. Deve-se usar, sempre que possível, a 

menor velocidade indicada na Tabela 4.5, e aumentando o tempo de corte para o dobro do 

encontrado, durante os primeiros 20 a 30 minutos de corte efetivo.  Após esse período, 

aumentar a velocidade para a maior indicada na Tabela 4.5, aumentando também 

gradualmente o avanço até atingir o tempo recomendado. Não se deve permitir que a fita 

deslize sobre a peça sem remover cavacos nem que ocorra vibração ou trepidação. 

 

 

 

 
 

Figura 4.57 – Amaciamento da fita 
 
 

 

 

Ponta de um dente novo Ponta de um dente 
amaciado corretamente 

Ponta de um dente usado 
sem amaciamento 
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4.7.6 Refrigeração 

 

  A utilização da refrigeração (abundante e direcionada à região de corte) é 

recomendada sempre que possível. Utilize a concentração do solúvel sugerida na Tabela 4.5 

ou conforme indicação do fabricante. No caso de corte sem refrigeração, reduza a velocidade 

e o índice de corte em 40% a 50%. Ainda assim, a durabilidade da fita será reduzida. 

 

4.7.7 Ajuste da escova de remoção de cavacos 

 

  Para um ajuste ideal, deve-se observar que a ponta da escova passe no fundo da 

garganta da serra. Se a serra for de passo variável, deve-se ajustar pela garganta mais rasa.  

 

Ajuste da escova de remoção de cavacos 

           

 

 

 

 

Figura 4.58 – Ajuste da escova de remoção de cavacos 
Fonte: Catálogo Starrett - Edição maio/2006 

 

4.7.8 Corte em feixes 

 

   O corte em feixes é utilizado quando se deseja cortar várias peças 

simultaneamente, a cada ciclo. Sua principal vantagem é a economia de tempo morto gasto 

para reposicionamento do arco e avanço do material a cada corte. Em virtude do tempo de 

corte do feixe ser proporcional à área cortada a cada vez, o tempo efetivo de corte não será 

necessariamente reduzido, podendo até aumentar caso a largura do feixe atinja uma faixa com 

índice de corte menor. 

Ajuste ideal, onde a ponta 
da escova passa no fundo da 
garganta. No caso de serras 
com passo variável, ajustar 
pela garganta mais rasa. 

Ajuste incorreto. Escova 
fora do campo de ação, 
os cavacos não serão 
removidos totalmente. 

Ajuste incorreto. Escova 
invade muito a lâmina 
de serra de fita, 
ocasionando desgaste 
prematuro do acessório. 
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  A escolha da velocidade e do índice de corte deve basear-se pela largura total 

do feixe. A escolha da dentição deve seguir esta mesma regra, porém observando-se sempre o 

mínimo de 3 dentes em contato com cada peça. Deve-se estar atento à montagem do feixe, 

principalmente de materiais redondos, pois qualquer irregularidade no material pode dificultar 

a fixação das barras e ocasionar alguma movimentação destas durante o corte, o que causará 

danos à fita. Outro ponto a se observar é que a montagem de feixes muito largos causa um 

maior distanciamento entre as guias, reduzindo assim a estabilidade da fita, sua vida útil e a 

precisão do corte. 

 

  No caso de feixes de materiais quadrados ou retangulares, considera-se como 

se fosse uma só peça. 

 

 

 

       

 

Figura 4.59 – Fixações do material 

 

 

4.8 Recomendações importantes 

 

  Tendo em vista todas as características, elementos de máquinas e 

procedimentos que devem ser adotados para o funcionamento da Máquina de Serra de Fita 

Horizontal King Corte, pode-se elaborar uma lista de recomendações que serão indispensáveis 

para que o operador trabalhe com segurança, além de proporcionar uma maior vida útil do 

equipamento e todos seus elementos: 

Recomendação de algumas fixações do material 
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Quanto à operação: 

- Verificar se a dentição da fita está de acordo com as dimensões do material a ser cortado; 

- Ao manusear a fita evitar qualquer impacto (que poderá danificar a ponta dos dentes); 

- Observar o sentido do corte ao instalar a fita; 

- Limpar sempre as pastilhas, rolamentos das guias e as pistas dos volantes (polias) ao trocar a 

fita; 

- Verificar se a fita está corretamente posicionada nos volantes e nas guias antes de tensioná-

la. Aplicar uma pré-tensão, movimentar a fita alguns instantes e então finalizar o 

tensionamento; 

- Ao fixar o material certificar-se de que este não se movimente durante o corte, 

principalmente no caso de corte em feixes de material redondo ou irregular; 

- Manter o braço das guias o mais próximo possível da peça; 

- Não iniciar o corte com a fita encostada ou muito próxima do material; 

- Em caso do início do corte em quinas, reduzir o avanço até a fita penetrar na peça; 

- Utilizar refrigeração abundante e direcionada na região do corte;  

- Verificar o nível de refrigerante no reservatório; 

- Observar a concentração de óleo na solução de acordo com a recomendação para o material 

a ser cortado; 

- Regular a máquina para a velocidade de corte recomendada ou a mais próxima inferior 

possível; 

- Efetuar sempre o amaciamento das fitas novas; 

- Nunca permitir que a fita deslize sobre a peça sem remover cavaco, que ocorra vibração ou 

trepidação; 

- Certificar-se que ao finalizar o corte, a peça cortada não atinja os dentes da fita ao se soltar; 

- Em caso de troca de fita, evitar reiniciar no mesmo corte com uma fita nova; 

- Ajustar a escova de limpeza de cavaco (com a máquina desligada) para que ela alcance o 

fundo da garganta; 

- Evitar acúmulo de cavacos, principalmente nos volantes (polias); 

- Não deixar a fita tensionada em longos períodos sem uso (à noite, finais de semana, etc.). 

 

Quanto à segurança: 

- Utilizar luvas ao manusear a fita; 

- Utilizar óculos de segurança; 
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- Desligar a chave geral do equipamento antes se efetuar qualquer ajuste, limpeza ou 

manutenção; 

- Manter-se a uma distância segura da máquina durante a operação; 

- Não operar a máquina com a tampa aberta ou sem os dispositivos de proteção; 

- Utilizar calçado com biqueira resistente. 

 

Quanto à manutenção do equipamento: 

- Verificar o desgaste e a planicidade das pastilhas de metal duro que guiam a fita; 

- Verificar se o sistema de aperto das pastilhas ou folga entre elas é o adequado para manter a 

estabilidade da fita sem prendê-la; 

- Verificar o funcionamento, desgaste, distância e alinhamento dos rolamentos de apoio lateral 

da fita; 

- Verificar se os rolamentos ou pastilhas de apoio do dorso da fita estão ajustados para tocá-la 

levemente sem forçá-la; 

- Verificar se o conjunto de guias mantém o alinhamento da fita exatamente a 90° em relação 

ao batente e às morsas; 

- Verificar se os volantes (polias) não possuem folgas ou desgaste, e se o dorso da fita não 

está sendo forçado contra os flanges, ou muito afastados destes (deve haver uma folga de 

cerca de 1 mm  entre o flange e o dorso da fita); 

- Verificar o desgaste e funcionamento da escova de limpeza dos cavacos; 

- Trocar periodicamente o fluido refrigerante com esgotamento, limpeza do reservatório e 

descontaminação; 

- Verificar o nível de óleo e se existe ar ou vazamento no sistema hidráulico; 

- Efetuar a lubrificação periódica em todos os pontos necessários; 

- Manter o equipamento limpo de poeira, graxa, etc. 

 

4.9 Identificação de problemas 

 

  Apesar de todos os cuidados necessários terem sido observados à operação de 

corte, alguns problemas podem ocorrer por conta de algum ajuste incorreto ou situações 

inesperadas. A tabela a seguir indica alguns problemas que poderão ocorrer e suas possíveis 

causas. Identificando as causas, ações corretivas eliminarão os problemas com facilidade: 
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Quebra de fita Desvio de corte  
 

Localização e eliminação de 
problemas de corte 

 
 

Causas mais prováveis, conforme 
o problema verificado 

Causas P
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os
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a 
fit

a 

Dentição muito grossa •        •  • •  
Dentição muito fina •      •  • •    
Avanço de corte excessivo • • • • •  • • •  • • • 
Avanço de corte insuficiente         • •  •  
Velocidade excessiva       • • • •  •  
Velocidade insuficiente •  • • •      • •  
Tensionamento excessivo    • •         
Tensionamento insuficiente •   • •  • • •  • •  
Sentido de corte invertido       •  • •    
Desalinhamento das guias  • • • • • •       
Folga ou desgaste das pastilhas ou 
rolamentos laterais das guias 

     • • •    •  

Pressão excessiva das pastilhas das 
guias laterais 

 • • • • •        

Pressão ou folga excessiva dos 
rolamentos ou pastilhas superiores 

 • • • •       • • 

Desalinhamento, folga ou desgaste 
nos volantes 

 •  • •         

Guias distantes do material  • • • •  • •    • • 
Começo de corte sobre quina •             
Movimentação do material •   • •       •  
Refrigeração insuficiente •   • •  • • •  •   
Concentração da refrigeração 
incorreta 

      • • • •  •  

Mau funcionamento da escova •        •  •   
Solda defeituosa •   •       • •  
Dureza irregular ou incrustações no 
material 

•      • • • • •   

Vibração no corte •        • • •   
Dentes em contato com morsa ou 
guias 

•      •  •     

Falha no amaciamento •        •  •   
Tabela 4.11 – Localização e eliminação de problemas de corte 

Fonte: Catálogo Starrett - Edição maio/2006 
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 Figura 4.60 – Máquina de Serra de Fita Horizontal King Corte 
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4.10 Lista de materiais e custos 

 

  Para o desenvolvimento do projeto foi necessária a aquisição de muitos itens 

indispensáveis, como a matéria prima para a confecção de peças, elementos normatizados 

para os sistemas elétrico e de refrigeração e elementos de máquina. Com a aquisição de 

muitos produtos através da doação dos patrocinadores ao projeto, o custo para os integrantes 

do grupo foi realmente muito baixo, porém, para efeito de levantamento do custo do projeto, 

consta na lista de materiais empregados os preços reais de todos os itens. 
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MÁQUINA DE SERRA DE FITA KING CORTE 
LISTA DE MATERIAIS E CUSTOS 

A - Materiais para a estrutura 
Descrição Dimensões Material Quant. Unit. Total 

Chapa porta  frontal 600x900x130mm Aço ABNT 1040 1 pç 55,00 55,00 
Ferro chato 1 ½” x 1/8” Aço ABNT 1020 6 kg 2,92 17,52 
Ferro chato 1” x 1/8” Aço ABNT 1020 8 kg 2,92 23,36 
Chapa proteção polias 140 x 120x2mm Aço ABNT 1020 5 kg 4,50 22,50 
Arco suporte polias 600x150mmx1/2” Aço ABNT 1040 1 pç 61,75 61,75 
Chapa para bandeja 800x850x2mm Aço ABNT 1040 1 pç 55,00 55,00 
Chapa lateral gabinete 650x950x1,5mm Aço ABNT 1040 2 pç 55,50 111,00 
Chapa suporte 45° 270x100x150mm Aço ABNT 1040 10 kg 13,00 130,00 
Chapa proteção polias 600x215x2mm Aço ABNT 1040 2 kg 22,50 45,00 
Chapa sapata máquina 50x50mmx3/16” Aço ABNT 1040 4 kg 2,50 10,00 
Cantoneira estrutura 1 ½”x1/8” Aço ABNT 1040 4 kg 2,58 10,32 
Parafusos c/ porcas e 
arruelas 

∅ ¼”x1” sextavado  Aço galvanizado 21 pç 2,00 42,00 

Parafusos c/ porcas e 
arruelas 

∅ 3/’6x1” cabeça 
chata 

Aço galvanizado 16 pç 2,00 32,00 

Alça chapa 100x90mm Aço ABNT 1020 4 pç 1,90 7,60 
Trava porta carenagem 60x20mm Aço ABNT 1020 2 pç 5,90 11,80 
Trava porta gabinete  Aço ABNT 1020 3 pç 30,00 9,00 
Grade para ventilação 350x160mm Plástico 1 pç 16,51 16,51 
Esmalte martelado Cor verde  2 gl 18,00 36,00 
Spray galvanização a 
frio 

300ml zinco 1 lata 31,20 31,20 

Rolo para pintura 100x39mm Polyester 2 pç 2,40 4,80 
Rolo para pintura 50x35mm Polyester 1 pç 1,70 1,70 

Valor total – R$ 734,06 
B - Materiais para o sistema de refrigeração 

Descrição Dimensões Material Quant. Unit.  Total 
Mangueira sucção ∅ 1 ½”x1,5metro PVC 1 pç 16,88 16,88 
Mangueira sucção ∅ 1 ½”x1,5metro PVC 1 pç 10,25 10,25 
Bico flexível Jeton c/ 
válvula 

∅ 3/8”x360mm 
comprimento 

Plástico 1 pç 55,44 55,44 

Abraçadeira flexível 22x32 – 7/8”x1 ¼” Aço galvanizado 2 pç 1,54 3,08 
Abraçadeira flexível 32x44 – 1 ¼”x1 ¾” Aço galvanizado 2 pç 1,60 3,20 
Fita zebrada sinalização 
preta/amarela 

180 metros Polietileno 1 rolo 6,10 6,10 

Adaptador rosca interna ∅ 1 ½” Polietileno 2 pç 3,52 7,04 
Adaptador rosca 
externa 

∅ 1” Polietileno 2 pç 1,10 2,20 

Bucha redutora ½”x∅3/8” Latão 1 pç 5,24 5,24 
Reservatório 300x200x200mm Polipropileno 1 pç 150,00 150,00 
Bomba elétrica  Entrada 2” saída 1” PVC 1 pç 28,00 28,00 

Valor total – R$ 287,43 
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C - Materiais para o sistema elétrico 
Descrição Dimensões Material Quant. Unit.  Total 

Botão emergência c/ 
trava – vermelho 

  01 pç 27,75 27,75 

Botão comando normal – 
verde  

∅ 22mm  01 pç 14,32 14,32 

Comutador de 2 posições 
fixas 

  01 pç 34,90 34,90 

Sinalizador vermelho c/ 
redutor de tensão 230V 

  01 pç 24,30 24,30 

Disjuntor tripolar 3x16A 
Curva C 

  01 pç 35,35 35,35 

Suporte p/ disjuntor 
tripolar – trilho TS 35 

  01 pç 5,40 5,40 

Tomada de sobrepor 
fêmea 4 polos 16A 

  01 pç 23,00 23,00 

Plug macho 4 polos 16A   01 pç 16,60 16,60 
Plug negativo fêmea 4 
polos 16A 

  01 pç 35,55 35,55 

Capo PP 4x1,5mm   10 m 2,27 22,70 
Engate flexível cromado   01 pç 6,91 6,91 
Pinos conectores    01 jg 15,00 15,00 
Luminária   01 pç 16,91 16,91 
Soquete p/ lâmpada 
gabinete 

  01 pç 1,37 1,37 

Prensa cabo   03 1,44 4,32 
Valor total – R$ 311,98 
D - Elementos de máquina 

Descrição Dimensões Material Quant. Unit.  Total 
Motoredutor Movimot 
SEW R17 

371x145 eixo 
∅20x40mm 

Alumínio 
fundido 

01 pç 2.151,87 2.151,87 

Polias – volantes 1 ¼”x ∅ 210mm Aço ABNT 1045 2 pç 225,52 451,04 
Morsa 230x180mm Ferro fundido 01 pç 235,00 235,00 
Mancal 184x100x54mm Ferro fundido 02 pç 57,00 164,00 
Rolamento ∅ 1 ½” Aço liga 02 pç 41,00 82,00 
Base p/ fixação “Vibra 
Stop” 

∅ 50x50mm Borracha 04 pç 6,50 26,00 

Esticador serra de fita  Aço ABNT 1040 01 pç 94,95 94,95 
Chapa guia fita 70x50mmx1” Aço ABNT 1040 02 pç 5,40 10,80 
Dobradiças p/ porta ∅ 87x25mm Latão banhado 02 pç 2,00 4,00 
Base c/ rodízio giratório 
com “stop” 

∅ 1”x2” PVC / Aço 
galvanizado 

01 pç 12,60 12,60 

Escova p/ limpeza ∅ 75x13mm Aço inox 01 pç 4,63 4,63 
Valor Total – R$ 3.236,89 

A + B + C + D � VALOR TOTAL GERAL – R$ 4.570,36 
Tabela 4.12 – Lista de materiais e custos 
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4.11 Formação do preço de venda da Máquina de Serra de Fita King Corte 

 

  Para a formação do preço de venda da Máquina de Serra de Fita King Corte, 

foram considerados os valores das matérias primas, componentes e elementos de máquinas 

empregados no projeto, assim como os valores estimados de hora/homem nos processos de 

fabricação das peças. É importante relembrar que, por se tratar de um protótipo, o custo total 

da máquina é muito elevado, pois os materiais e equipamento adquiridos, assim como os 

processos de fabricação, tendem a ter seus valores muitíssimos reduzidos quando em 

produção em larga escala.  

 

 

FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 
Descrição Valores 

Materiais para estrutura 734,06 
Materiais para o sistema de refrigeração 287,43 
Materiais para o sistema elétrico 311,98 
Elementos de máquina 3.236,89 
Processos de fabricação – hora/homem 184,37 

Total bruto 4.754,73 
Impostos (IPI + ICMS) 15% 713,21 

Margem de lucro 40% (sobre o total bruto + impostos) 2.187,18 
VALOR FINAL – R$ 7.655,12 

Tabela 4.13 – Formação do preço de venda 

 

Observação: Não foi considerado no preço de venda o custo com o desenvolvimento 

(engenharia). 

 

 
 


