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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Julho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Prezado estudante: 

Para o sucesso profissional no curso de Metalurgia, o conhecimento dos 

componentes industriais básicos e suas aplicações são fundamentais para 

uma formação completa nesta área de atuação. 

Este Caderno servirá como orientador dos seus estudos, mas você poderá 

contar com outros meios, como o uso do ambiente virtual e o auxílio do seu 

professor tutor. Lembre-se de que a construção do conhecimento depende 

do seu esforço contínuo e da sua capacidade de estar sempre assimilando 

novas informações. 

Desejo a você uma ótima caminhada no aprendizado da nossa disciplina. 

Espero que goste do texto que elaborei e da minha companhia. 

Um abraço e boa sorte! 

Palavra do Professor-autor





Rede e-Tec Brasil9

Apresentação da Disciplina

Antes de falarmos sobre a nossa disciplina “Elementos Básicos de Máqui-

nas”, precisamos conversar um pouco sobre a metalurgia que é a ciência 

que estuda os materiais metálicos desde sua obtenção (metalurgia extrativa), 

até sua transformação (metalurgia mecânica), e suas propriedades (metalur-

gia física). Por quê?

O técnico de metalurgia é um dos profissionais que possuem a competência 

para atuar dentro desta ampla e diversificada indústria. Além dos conheci-

mentos necessários dos processos metalúrgicos, muitas vezes ele se vê na 

condição de gerenciamento de áreas ou setores de unidades industriais. Es-

ses locais estão repletos de máquinas e equipamentos mecânicos em contí-

nuo funcionamento necessitando de constantes cuidados de manutenção. 

O profissional da metalurgia, então, independentemente dos cuidados dis-

pensados pelas equipes de manutenção existentes, necessita conhecer e 

observar o funcionamento diário desses equipamentos mecânicos, pois mui-

tos deles avisam quando vão apresentar problemas. Em muitos casos, é o 

próprio técnico metalúrgico, como gerente do setor, que necessita fazer o 

pedido de peças para substituição, às vezes até procedendo a troca.

Para o sucesso profissional nesta área que você escolheu, o conhecimento 

dos componentes industriais básicos e suas aplicações, tornam-se, portanto, 

obrigações fundamentais. 

Desejamos que você consiga promover a construção do conhecimento da 

nossa disciplina. Bons estudos! 
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Aula 1. Elementos de fixação 

Objetivos:

• definir os elementos de fixação na metalurgia; e

• identificar e diferenciar cada um dos elementos de fixação na 

metalurgia.

Como dissemos na apresentação do curso, é de fundamental importância 

que você conheça os principais componentes industriais. Nesta nossa primei-

ra aula, vamos abordar os elementos de fixação, como as porcas, os rebites, 

os pinos, etc. 

Todo curso a distância pede que o estudante faça pesquisas, buscas, tenha 

vivências sobre os temas trabalhados. Não podemos ficar apenas nos textos. 

Por isso, sugiro a você que, a partir dos temas trabalhados, procure identifi-

car os elementos em peças que você tenha em casa, no trabalho etc. Enfim, 

vale a pena lidar com o conhecimento de forma prática, viva. 

Bom aprendizado!

Nesta primeira aula  vamos começar o  estudo de um dos elementos mais 

comuns com que nos deparamos: a porca. 

1.1  Porca
A porca é uma peça que tem 

forma prismática ou cilíndrica, 

geralmente metálica, com um 

furo roscado no qual se encai-

xa um parafuso ou uma barra 

roscada. 

Figura 1
Fonte: autor



Rede e-Tec Brasil 14 Elementos Básicos de Máquinas

De que é composta a porca? Com quais materiais são produzidas?

As porcas são fabricadas de diversos materiais: aço, bronze, latão, alumínio, 

plástico. Há casos especiais em que as porcas recebem banhos de galvaniza-

ção e bicromatização para protegê-las contra oxidação.

1.1.1 Tipos
A porca está sempre ligada a um parafuso. Porém, a parte externa varia para 

atender a diversos tipos de aplicação. Assim, existem porcas para fixação e 

porcas para transmissão.

• Para aperto manual são usados os tipos de porca borboleta, recartilhada 

alta e recartilhada baixa.

• As porcas cegas baixas e cegas altas, além de propiciarem boa fixação, 

deixam as peças unidas com melhor aparência.

Figura 2
Fonte: autor

Figura 3
Fonte: autor
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• Para ajuste axial (eixos de máquinas).

• Certos tipos de porcas apresentam ranhuras próprias para uso de cupi-

lhas.

• Tipos mais comuns de porcas

Figura 4
Fonte: autor

Figura 5
Fonte: autor

Figura 6
Fonte: autor
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• Para montagem de chapas em locais de difícil acesso

Você conseguiu compreender e visualizar os tipos de porcas? Conseguiu 

observá-las na prática, seus tipos e utilidades?

Espero que sim!

Vamos, então, agora estudar o que são rebites. 

1.2  Rebites
O rebite é um elemento de fixação permanente, formado por um corpo cilín-

drico e uma cabeça. É fabricado em aço, alumínio, cobre ou latão.

Qual é a aplicação dos rebites?

Os rebites são usados para unirem rigidamente peças ou chapas, principal-

mente em estruturas metálicas, de reservatórios, caldeiras, máquinas, na-

vios, aviões, veículos de transporte e treliças.

Figura 7
Fonte: autor

Figura 8
Fonte: ilustrador
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1.2.1  Tipos de rebites
A fabricação de rebites é padronizada, ou seja, segue normas técnicas que 

indicam as medidas da cabeça, do corpo e do comprimento útil dos rebites.

  

Existem também rebites com nomes especiais: de tubo, de alojamento ex-

plosivo, semitubo etc.

Cabeça redonda larga

Cabeça redonda estreita

Cabeça escareada chata larga

Cabeça escareada chata estreita

Cabeça escareada com calota

Cabeça tipo panela

Cabeça cilíndrica

Figura 9
Fonte: ilustrador

Figura 10
Fonte: ilustrador

Rebites de tubo Rebite explosivo Rebites de semitubo
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Além desses rebites, destaca-se, pela sua importância, o rebite de repuxo, 

conhecido por “rebite pop”. É um elemento especial de união, empregado 

para fixar peças com rapidez, economia e simplicidade.

1.2.2 Especificação de rebites
Os rebites são especificados de acordo com:

• o material de que é feito;

• o tipo de cabeça;

• o diâmetro de seu corpo

• o seu comprimento útil.

O comprimento útil do rebite corresponde à parte do corpo que vai formar a 

união. A parte que vai ficar fora da união é chamada sobra necessária e vai 

ser usada para formar a outra cabeça do rebite.

O símbolo usado para indicar o comprimento útil é L e a sobra necessária é z.

Na especificação do rebite, é importante você saber qual será o seu compri-

mento útil (L) e a sobra necessária (z). Nesse caso, é preciso levar em conta:

• o diâmetro do rebite;

• o tipo de cabeça a ser formado;

• o modo como vai ser fixado o rebite: a frio ou a quente.

A figura abaixo mostra o excesso de material.

Figura 11
Fonte: ilustrador
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Para solicitar ou comprar rebites, devemos indicar todas as especificações. 

Por exemplo:

• material do rebite: rebite de aço 1.006 – 1.010;

• tipo de cabeça: redondo;

• diâmetro do corpo: 1 / 4  “x 3 / 4” de comprimento útil.

Normalmente, o pedido é feito da seguinte maneira:

Rebite de alumínio, cabeça chata, de 3 / 32 “ x 1 / 2 “

Outro tipo de elemento de fixação é composto por pino, cavilhas e cupilhas. 

Vamos conhecê-los. 

1.3 Pinos, cavilhas e cupilhas ou    
 contrapinos
1.3.1 Utilização
Os pinos, cavilhas e cupilhas têm a finalidade de alinhar ou fixar os elemen-

tos de máquinas, permitindo uniões mecânicas, ou seja, uniões em que se 

juntam duas ou mais peças, estabelecendo assim união entre elas.

1.3.2 Pinos
Os pinos são usados em junções resistentes a vibrações. Há vários tipos de 

pinos segundo sua função.

Tabela 1.1
TIPO FUNÇÃO

1. Pino cônico Ação de centragem

2. Pino cônico com haste roscada
A ação de retirada do pino de furos cegos é facilitada por 
um simples aperto da porca.

3. Pino cilíndrico
Requer um furo de tolerância rigorosa e é utilizado quando 
são aplicadas as forças cortantes.

4. Pino elástico ou pino tubular partido
Apresenta elevada resistência ao corte e pode ser assen-
tado em furos, com variações de diâmetro considerável.

5. Pino de guia
Serve para alinhar elementos de máquinas. A distância 
entre os pinos deve ser bem calculada para evitar o risco 
de ruptura.
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1.3.3  Cavilhas
A cavilha é uma peça cilíndrica, fabricada em aço, cuja superfície externa 

recebe três entalhes que formam ressaltos. A forma e o comprimento dos 

entalhes determinam os tipos de cavilha. Sua fixação é feita diretamente no 

furo aberto por broca, dispensando-se o acabamento e a precisão do furo.

1.3.4 Cupilha ou contrapino
Cupilha ou contrapino é um arame de secção semicircular, dobrado de modo 

a formar um corpo cilíndrico e uma cabeça. Sua principal função é a de tra-

var outros elementos de máquinas, como porcas.

Figura 12
Fonte: disponível em  http://pt.scribd.com/doc/134811590/Pinos-e-Cavilhas

Figura 13
Fonte: ilustrador

Figura 14
Fonte: ilustrador
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1.3.5 Pino cupilhado
Neste caso, a cupilha não entra no eixo, mas no próprio pino. O pino cupi-

lhado é utilizado como eixo curto para uniões articuladas ou para suportar 

rodas, polias, cabos etc.

Vamos, então, falar sobre mais um tipo de elemento de fixação que são as 

arruelas.

1.4  Arruelas
São elementos utilizados para distribuir igualmente a força de aperto entre 

a porca, o parafuso e as partes montadas. Em algumas situações, também 

Figura 15
Fonte: ilustrador

Figura 16
Fonte: ilustrador
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funcionam como elemento de trava.

Os materiais mais utilizados na fabricação das arruelas são aço, cobre e latão.

1.4.1 Tipos
Existem vários tios de arruelas: lisa, de pressão, dentada, serrilhada, ondula-

da, de travamento com orelha e arruela para perfilados.

• Arruela lisa

Além de distribuir igualmente o aperto, também tem a função de melhorar 

os aspectos do conjunto. Por não ter elemento de trava, é utilizada em ór-

gãos de máquinas que sofrem pequenas vibrações.

• Arruela de pressão

A arruela de pressão é utilizada na montagem de conjuntos mecânicos, sub-

metidos a grandes esforços e grandes vibrações. Funciona também como 

elemento de trava, evitando o afrouxamento do parafuso e da porca. É mui-

Figura 17
Fonte: ilustrador

Figura 18
Fonte: ilustrador
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to empregada em equipamentos que sofrem variação de temperatura (au-

tomóveis, prensa).

• Arruela dentada

Muito empregada em equipamentos sujeitos a grandes vibrações, mas com 

pequenos esforços, como eletrodomésticos, painéis de automóveis, equipa-

mentos de refrigeração.

• Arruela ondulada

A arruela ondulada não tem os cantos vivos. É indicada especialmente para 

superfícies pintadas, evitando danificação do acabamento. É adequada para 

equipamentos que possuem acabamento externo constituído de chapas fi-

nas.

Figura 19
Fonte: ilustrador

Figura 20
Fonte: ilustrador

Figura 21
Fonte: ilustrador
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• Arruela de travamento com orelha

É utilizada dobrando-se a orelha sobre um canto vivo da peça. Em seguida, 

dobra-se uma aba da orelha envolvendo um dos lados do chanfrado do 

conjunto porca/parafuso.

• Arruela para perfilados

É uma arruela muito utilizada em montagem que envolva cantoneiras ou 

perfis em ângulo. Devido ao seu formato de fabricação, este tipo de arruela 

compensa os ângulos e deixa perfeitamente paralelas as superfícies a serem 

parafusadas.

Os tipos de arruelas mais usados são os vistos até aqui. Porém, existem ou-

tros tipos menos utilizados.

Figura 22
Fonte: ilustrador

Figura 23
Fonte: ilustrador
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Finalizando nossa conversa sobre arruelas, vamos agora para o quinto ele-

mento de fixação a ser estudado em nosso curso, que são os anéis elásticos.

1.5 Anéis elásticos
São elementos usados em eixos ou furos para evitar o deslocamento axial 

de peças ou componentes, posicionar ou limitar o curso de uma peça ou 

conjunto deslizante sobre eixos.

São também conhecidos como anéis de retenção, travas ou segurança.

Os anéis elásticos são fabricados de aço-mola. Eles têm a forma de anel in-

completo, que se aloja em um canal circular construído conforme normali-

zação.

Veja abaixo como se dá a sua aplicação:

Para eixos com diâmetro entre 4 e 1000 mm. Trabalha externamente (Norma 

DIN 471).

Figura 24
Fonte: ilustrador

Figura 25
Fonte: ilustrador
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O que é DIN? É uma Norma Técnica, um documento produzido, neste caso, 

por uma entidade  alemã (Instituto Alemão de Normas – Deutsches Institut 

für Normung), responsável pelo diálogo entre diferentes entidades para defi-

nir certos padrões, regras acerca de um produto, de um material ou serviço.

Para furos com diâmetros entre 9,5 e 1000 mm. Trabalha internamente (Nor-

ma DIN 472).

Para eixos com diâmetro entre 8 e 24 mm. Trabalha externamente (Norma 

DIN 6799).

Para eixos com diâmetro entre 4 e 390 mm para rolamentos.

Figura 26
Fonte: ilustrador

Figura 27
Fonte: ilustrador

Figura 28
Fonte: ilustrador
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Para pequenos esforços axiais.

Para a escolha e seleção dos anéis em função dos tipos de trabalho ou ope-

ração, existem tabelas padronizadas.

Vamos, então, para o último elemento de fixação, que são as chavetas.

1.6 Chavetas
São elementos de máquinas que permitem a ligação entre um eixo e uma 

polia, uma engrenagem, um volante ou uma peça de acoplamento, por 

montagem forçada. É um elemento fabricado de aço. Sua forma, em geral, 

é retangular ou semicircular. A chaveta se interpõe numa cavidade de um 

eixo e de uma peça. 

As chavetas classificam-se em: chavetas de cunha; chavetas paralelas e cha-

vetas de disco.

Figura 29
Fonte: ilustrador

Figura 30
Fonte: ilustrador
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• Chavetas de cunha

As chavetas têm esse nome porque são parecidas com uma cunha. Uma de 

suas faces é inclinada, para facilitar a união das peças. São classificadas em 

dois grupos: chavetas longitudinais e chavetas transversais.

(a) Chavetas longitudinais

São colocadas na extensão do eixo para unir roldanas, rodas, volantes etc. 

Podem ser com ou sem cabeça e são de montagem e desmontagem fácil.

Sua inclinação é de 1:100 e suas medidas principais são definidas quanto a: 

altura, comprimento e largura.

As chavetas longitudinais podem ser de diversos tipos: encaixe, meia-cana, 

plana, embutida e tangencial.

• Chavetas de encaixe – são muito usadas. Sua forma corresponde a do 

tipo mais simples de chaveta de cunha. Para possibilitar seu emprego, o 

rasgo do eixo é sempre mais comprido do que a chaveta.

• Chaveta meia-cana – Sua base é côncava (com o mesmo raio do eixo). 

Sua inclinação é de 1:100, com ou sem cabeça. Não é necessário rasgo 

na árvore, pois a chaveta transmite o movimento por efeito do atrito.

Figura 31
Fonte: ilustrador

Figura 32
Fonte: ilustrador
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• Chaveta plana – Sua forma é semelhante à chaveta encaixada, porém, 

para sua montagem, não se abre rasgo no eixo. É feito um rebaixo plano.

• Chavetas embutidas – Essas chavetas têm os extremos arredondados. 

O rasgo para seu alojamento no eixo possui o mesmo comprimento da 

chaveta. As chavetas embutidas nunca têm cabeça.

• Chavetas tangenciais – São formadas por um par de cunhas, colocadas 

em rasgos que se posicionam a 120º. Transmitem fortes cargas e são uti-

lizadas, sobretudo, quando o eixo está submetido a mudanças de cargas 

ou golpes.

(b) Chavetas transversais 

São aplicadas em união de peças que transmitem movimentos rotativos e 

retilíneos alternativos.

Figura 33
Fonte: ilustrador

Figura 34
Fonte: ilustrador

Figura 35
Fonte: ilustrador
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• Chavetas paralelas ou linguetas

Essas chavetas têm as faces paralelas, portanto, não têm inclinação. A trans-

missão do movimento é feito pelo ajuste de suas faces laterais às laterais 

do rasgo da chaveta. Fica uma pequena folga entre o ponto mais alto da 

chaveta e o fundo do rasgo do elemento conduzido.

As chavetas paralelas não possuem cabeça. Quanto à forma de seus extre-

mos, eles podem ser retos ou arredondados. Podem, ainda, ter parafusos 

para fixarem a chaveta ao eixo.

• Chaveta de disco ou meia-lua (tipo woodruff)

É uma variante da chaveta paralela. Recebe esse nome porque sua forma 

corresponde a um segmento circular.

É comumente empregada em eixos cônicos por facilitar a montagem e adap-

tar-se à conicidade do fundo do rasgo do elemento externo.

Figura 36
Fonte: ilustrador

Figura 37
Fonte: ilustrador
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Resumo 
Nesta aula, tomamos contato com os elementos de fixação que são:

• Porca - peça de forma prismática ou cilíndrica geralmente metálica, com 

um furo roscado no qual se encaixa um parafuso ou uma barra roscada;

• Rebite - um elemento de fixação permanente, formado por um corpo 

cilíndrico e uma cabeça. É fabricado em aço, alumínio, cobre ou latão;

• Pinos, cavilhas e cupilhas - têm a finalidade de alinhar ou fixar os elemen-

tos de máquinas, permitindo uniões mecânicas, ou seja, uniões em que 

se juntam duas ou mais peças, estabelecendo, assim, a união entre elas;

• Arruelas  - elementos utilizados para distribuir igualmente a força de 

aperto entre a porca, o parafuso e as partes montadas. Em algumas situ-

ações, também funcionam como elemento de trava;

• Anel elástico - um elemento usado em eixos ou furos para evitar o des-

locamento axial de peças ou componentes, posicionar ou limitar o curso 

de uma peça ou conjunto deslizante sobre eixos; é também conhecido 

como anel de retenção, trava ou segurança;

• Chavetas - elementos de máquinas que permitem a ligação entre um 

eixo e uma polia, uma engrenagem, um volante ou uma peça de aco-

plamento, por montagem forçada. É um elemento fabricado de aço. 

Sua forma, em geral, é retangular ou semicircular. A chaveta interpõe-se 

numa cavidade de um eixo e de uma peça.

Figura 38
Fonte: ilustrador
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Atividades de aprendizagem
1. As arruelas possuem duas funções.  Quais são elas? Comente sobre o 

assunto.

2. O que são chavetas? Comente sobre o assunto.

Chegamos ao final de nossa primeira aula. Nela você estudou os elemen-

tos de fixação, fundamentais para o aprendizado desta disciplina. Faça uma 

revisão da aula e resolva os exercícios propostos nas atividades de aprendi-

zagem. Seja persistente, nosso trabalho está apenas começando, vamos à 

segunda aula?
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Na aula anterior, tivemos a oportunidade de aprender sobre os elementos de 

fixação, ou seja, aqueles que fornecem estabilidade estática aos materiais. 

Neste nosso próximo estudo, reportar-nos-emos à utilização de dois dos ele-

mentos de transmissão: polias e correias. 

Este estudo tem fundamental importância para a próxima aula, pois estu-

daremos a inter-relação entre estes dois elementos de transmissão e nos 

apoiaremos no material disponibilizado pelo Curso de Engenharia de Pro-

dução da Universidade de Uberaba /UNIUBE (http://www.ebah.com.br/
engenharia-producao). 

Esperamos que aproveite bem a aula!  

2.1 Polias
As polias são peças cilíndricas presas a um eixo, movimentadas pela rotação 

do motor e cuja circunferência recebe correias. São constituídas de uma co-

roa ou face, na qual se enrola a correia. A face é ligada a um cubo de roda 

mediante discos ou braços.

2.1.1 Tipos
Os tipos de polias são determinados pela forma da superfície na qual a cor-

reia se assenta. Elas podem ser planas ou trapezoidais.

•  Polias Planas

As polias planas podem apresentar dois formatos na sua superfície de con-

tato. Essa superfície pode ser plana ou abaulada.

Aula 2. Elementos de transmissão:    
  polias e correias

Objetivos:

• compreender os conceitos e utilidades das polias e correias; e

• saber utilizar polias e correias em projetos.
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As polias planas conservam melhor as correias e a polia com superfície abau-

lada guia melhor a correia.

As polias apresentam braços a partir de 200 mm de diâmetro. Abaixo desse 

valor, a coroa é ligada ao cubo por meio de discos.

• Polias trapezoidais

As polias trapezoidais recebem este nome porque a superfície na qual a cor-

reia se assenta apresenta a forma de trapézio. As polias trapezoidais devem 

ser providas de canaletas (ou canais) e são dimensionadas de acordo com o 

perfil padrão da correia a ser utilizada.

Essas dimensões são obtidas a partir de tabelas.

Figura 39
Fonte: ilustrador

Figura 40
Fonte: ilustrador

Figura 41
Fonte: ilustrador
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Imagine que você vai executar um projeto de fabricação de polia, cujo diâ-

metro é de 250 mm, perfil padrão da correia C e ângulo do canal de 34º. 

Como determinaria as demais dimensões da polia?

Com os dados conhecidos, consulte a tabela para encontrar essas dimen-

sões:

Perfil padrão da correia: C Diâmetro externo da polia: 250 mm

Ângulo do canal: 34º T: 15.25 mm

S: 25,5  mm W: 22,5 mm

Y: 4 mm Z: 3 mm

H: 22 mm K: 9,5 mm

U = R: 1,5 mm X: 8,25 mm

Além das polias para correias planas e trapezoidais, existem as polias para 

cabos de aço, para correntes, polias (ou rodas) de atrito, polias para correias 

redondas e para correias dentadas.

2.1.2 Material das polias
As polias são fabricadas com ferro fundido (o mais usado), aços, ligas leves 

e materiais sintéticos. A superfície da polia não deve apresentar porosidade, 

pois a correia irá se desgastar rapidamente.

2.2 Correias 
São elementos de máquinas que transmitem o movimento de rotação entre 

eixos por intermédio das polias. As correias podem ser contínuas ou com 

emendas.

DIMENSÕES NORMAIS DAS POLIAS DE MÚLTIPLOS CANAIS

Perfil padrão da 
correia

Diâmetro ex-
terno da polia

Ângulo do 
canal

Medidas em milímetros

T S W Y Z H K U = R X

A
75 a 100 34°

9,50 15 13 3 2 13 5 1,0 5
acima de 170 38°

B
de 130 a 240 34°

11,5 19 17 3 2 17 6,5 11,0 6,25
acima de 240 38°

C
de 200 a 350 34°

15,25 25,5 22,5 4 3 22 9,5 1,5 8,25
acima de 350 38°

D
de 300 a 450 38º

22 36,5 32 6 4,5 28 12,5 1,5 11
acima de 450 34°

E
de 485 a 530 34°

27,25 44,5 38,5 8 6 33 16 1,5 13
acima de 530 38°
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2.2.1 Perfil
As correias mais usadas são as planas e as trapezoidais. A correia em “V” 

ou trapezoidal é inteiriça, fabricada com seção transversal em forma de tra-

pézio.

O emprego da correia trapezoidal ou em “V” é preferível ao da correia plana 

pelo seguinte motivo:

• praticamente não apresenta deslizamento;

• permite o uso de polias bem próximas;

• elimina os ruídos e os choques, típicos das correias emendadas (planas).

Existem vários perfis padronizados de correias trapezoidais

2.2.2 Material das correias 
Os materiais empregados na fabricação das correias são couro, materiais 

fibrosos e sintéticos (à base de algodão, pelo de carneiro, viscose, perlon e 

náilon) e material combinado (couro e sintéticos).

Figura 42
Fonte: ilustrador

Figura 43
Fonte: ilustrador
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Então, você conseguiu entender o que é e para que serve uma polia? Rela-

cione algumas máquinas que você conhece e que utilizam esta peça.

Resumo 
Nesta aula, tomou contato com as polias que são um dos elementos de 

transmissão do sistema de metalurgia (composto por polias e correias). Es-

tudou que polias são peças cilíndricas presas a um eixo, movimentadas pela 

rotação do motor e cuja circunferência recebe correias e que são constituídas 

de uma coroa, ou face, na qual se enrola a correia. A face é ligada a um cubo 

de roda mediante discos ou braços. 

Elas podem ser:

• Planas

• Trapezoidais

Já as correias são elementos de máquinas que transmitem o movimento de 

rotação entre eixos por intermédio das polias e podem ser contínuas ou com 

emendas. Os materiais empregados para fabricação das correias são couro, 

materiais fibrosos e sintéticos (à base de algodão, pelo de carneiro, viscose, 

perlon e náilon) e material combinado (couro e sintéticos)

Atividades de aprendizagem
1. Como você descreveria uma polia com suas próprias palavras? 

2. O que são correias? De que material elas podem ser feitas?

Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula no nosso curso. O que você 

está achando do assunto? 
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Não fique limitado apenas às informações contidas na apostila, procure am-

pliar seu leque de informações, buscando uma literatura sobre o assunto 

ou mesmo pesquisando na Internet. Caso tenha alguma dificuldade, seu 

professor e/ou tutor pode orientá-lo sobre como e onde buscar estas infor-

mações.
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Aula 3. Utilização de polias e correias

Objetivos:

• dominar o processo de instalação, manutenção e proteção das 

polias e correia; e

• aprender a transmitir o processo às pessoas que lidam com elas.

Na aula anterior, estudamos os dois tipos de elementos de transmissão, as 

polias e as correias. Neste nosso próximo estudo, reportar-nos-emos à utili-

zação desses elementos. Vamos entender como se relacionam as polias e as 

correias, quais são as fases de instalação das correias e os cuidados a serem 

tomados. Boa aula!

Antes de iniciar a aula, vá até um carro (seu ou de alguém da família ou de 

um amigo), coloque o motor em funcionamento e abra o capô. Em segui-

da, procure no motor as polias e as correias. Tenha cuidado! Não coloque a 

mão. Apenas observe. 

O que observou? Você as identificou?

3.1 Instalação
O processo de instalação de uma polia é de fundamental importância. Va-

mos aprender, na sequência do nosso curso, como proceder com elas.

• Inspeção das polias

Antes de instalar um jogo de correias em “V”, deve inspecionar cuidadosa-

mente o estado das polias ranhuradas.

Polias gastas reduzem substancialmente a vida útil da correia. Se o canal 

da polia estiver gasto, a correia tenderá a assentar-se na base do fundo do 

canal da polia. Se as paredes laterais dos canais da polia estiverem gastas, 
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como mostrado na figura abaixo, os cantos inferiores da correia sofrerão um 

desgaste, propiciando assim uma falha prematura. 

Como proceder?

Selecione o correto medidor de canais de polia (com uma chave) de acordo 

com um diâmetro da polia. Introduza-o na abertura do canal da polia e veri-

fique se os canais têm acabamento específico e se as dimensões são corretas.

Verifique se as polias não estão enferrujadas, amassadas, gastas ou porosas. 

Mantenha os canais das polias limpos de óleos, graxas, tinta ou qualquer 

sujeira.

Figura 44
Fonte: ilustrador

Figura 45
Fonte: ilustrador

Figura 46
Fonte: ilustrador
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• Verificação do alinhamento

O correto alinhamento é essencial para obter-se uma longa vida das correias 

em “V” e das polias.  Uma régua tocando nos quatro cantos indicados das 

polias garante o alinhamento.

• Seleção das correias 

Deve-se tomar o máximo cuidado na escolha das correias com referência às 

polias em que vão trabalhar.

Todas as correias estão trabalhando sobre diâmetros diferentes. Portanto, 

estão todas funcionando a velocidades diferentes. Selecione sempre correias 

que se adaptem adequadamente aos canais das polias.

Exemplo: para uma polia com dimensões de canais “8V”, use correias com 

perfil “8V”.

Figura 47
Fonte: ilustrador

Figura 48
Fonte: ilustrador



Rede e-Tec Brasil 42 Elementos Básicos de Máquinas

• Formação de jogos

Para formação de jogos de correias, devem-se seguir rigorosamente as es-

pecificações. Não se devem misturar correias de marcas diferentes, pois as 

características de performance também são diferentes.  

• Montagem

A correia não deve ser forçada contra a polia, com uma alavanca ou qual-

quer outra ferramenta, pois poderá ocorrer a ruptura do envelope ou dos 

seus cordonéis.

Não é recomendável o uso de correias novas junto a correias velhas. A cor-

reia nova será sobrecarregada. No caso de necessitar repor o jogo de cor-

reias, faça-o por um novo jogo completo e não parcial.

Figura 49
Fonte: ilustrador

Figura 50
Fonte: ilustrador
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Na montagem, faça recuar a polia móvel, aproximando-a da polia fixa, de 

modo que possa ser montada suavemente sem ser forçada com qualquer 

tipo de ferramenta.

Para facilitar a instalação de correias novas, sem forçá-las, os trilhos do mo-

tor devem ter comprimento suficiente para permitir a correta instalação. 

Após montadas as correias e antes de tencioná-las corretamente, faça-as 

girar manualmente na instalação, de modo que o lado bambo de todas as 

correias fique para cima, como ilustrado abaixo:

Também é correto que o lado bambo de todas as correias fique para baixo, 

como na figura abaixo.

Figura 51
Fonte: ilustrador

Figura 52
Fonte: ilustrador

Figura 53
Fonte: ilustrador
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Cuidado para que não haja correias com o lado bambo para cima e outras 

com lado bambo para baixo, como na figura a seguir, pois as correias não 

se acomodarão uniformemente nos canais, quando tensionadas finalmente 

para operação.

• Tensionamento

Em geral, o procedimento comum para tensionar as correias de uma trans-

missão segue as seguintes regras:

 – a tensão ideal é a mais baixa tensão sob a qual a correia trabalha sem 

deslizar, mesmo na ocorrência de “picos de carga”.

 – verifique as tensões nas correias frequentemente durante as primeiras 

48 horas de operação.

Se houver subtensionamento (tensão baixa) haverá deslizamento, o que pro-

vocará, em consequência, calor excessivo nas correias, ocasionando falhas 

prematuras.

Por outro lado, o supertensionamento (tensão alta) encurtará a vida das cor-

reias e dos rolamentos. Por isso, verifique periodicamente a transmissão. 

Quando ocorrer deslizamento, retensione as correias.

Figura 54
Fonte: ilustrador

Figura 55
Fonte: ilustrador



Rede e-Tec BrasilAula 3 - Utilização de polias e correias 45

Uma prova prática e fácil que se pode aplicar para verificar se as correias es-

tão com a tensão correta é a que está ilustrada abaixo. Empurre a correia de 

modo que sua base esteja inferior às das outras, sendo esta a tensão correta.

O que fazer para verificar se a tensão está correta numa transmissão com 

correias em “V” convencionais?

Proceda da seguinte forma:

 – meça o comprimento do vão “t”;

 – no centro do vão “t” aplique uma força (perpendicular ao vão) sufi-

ciente para defletir a correia em 1/64” para cada polegada de compri-

mento do vão, ou seja, a deflexão deve ser de 1,6 % do vão.    

Obs: O vão (t) tem comprimento igual à distância entre os dois eixos. 

• Proteção

A proteção do sistema é fator crucial na utilização de polias e correias. A 

proteção deve levar em conta o melhor rendimento do processo em si e a 

proteção ao ser humano. Ela deve ser feita com a colocação de telas e ma-

Figura 56
Fonte: ilustrador

Figura 57
Fonte: ilustrador
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lhas de aço ou grade para proteção de correias. Devem permitir a passagem 

de ar, dissipando melhor o calor gerado. Uma proteção adequada evita o 

risco de acidentes de trabalho.

• Polias tensoras

O projeto correto de um sistema de correias em “V” não necessitará do uso 

de polias tensoras para garantir que se mantenha a transmissão de HP de-

sejada. Polias tensoras sempre submetem a correia a um adicional ponto de 

fadiga, o qual reduz a média de transmissão de HP e reduz também a vida 

da correia.

Uma pequena polia pode reduzir sensivelmente a vida da correia devido à 

adição desse ponto de fadiga. Evite uso de polias tensoras sempre que pos-

sível.

• Polias tensoras internas

Uma polia tensora com canais em “V” localizada internamente no lado 

bambo (vide figura abaixo) das correias no sistema é mais recomendado do 

que sua colocação do lado externo.

Uma polia tensora deverá ser colocada perto da polia maior para evitar a 

redução do arco de contato com a polia menor.

O tamanho da polia tensora em “V” deve ser igual ou preferencialmente 

maior do que o diâmetro da polia menor na transmissão.

Figura 58
Fonte: ilustrador
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• Polias tensoras externas

Uma polia tensora externa ao sistema aumenta o arco de contato em ambas 

as polias, entretanto, força a correia a flexionar-se pelo seu costado, o que 

contribuirá para sua falha prematura. Uma polia tensora adiciona um ponto 

de fadiga na parte de baixo da correia, o que resultará em rachaduras na 

base da correia.

Se usar uma polia tensora do lado externo, o seu diâmetro deverá ser, no mí-

nimo, 1,5 vezes maior do que o diâmetro da polia menor, localizada o mais 

próximo possível da polia menor.

• Polias de apoio

O uso de uma polia de apoio difere da utilização de uma polia tensora co-

locada do lado externo porque ela não força a correia a flexionar-se pelo 

seu costado e, consequentemente, não contribui para a falha prematura da 

correia.

O emprego da polia de apoio não é muito comum, entretanto é usada como 

um método para controlar vibrações laterais, vibrações tipo chicotadas e 

pulsações por picos de cargas. Sua aplicação é válida somente para sistemas 

que requeiram a aplicação de uma única correia. 

Figura 59
Fonte: ilustrador

Figura 60
Fonte: ilustrador



Rede e-Tec Brasil 48 Elementos Básicos de Máquinas

Quando o sistema trabalha com jogos de correias, seu uso não é recomen-

dado. O tamanho da polia de apoio deverá ser, no mínimo 1,5 vezes maior 

do que o da polia pequena.

3.2 Manutenção
O emprego de correia em “V” é reconhecidamente um confiável e eficiente 

meio de se transmitir força. Desde que adequadamente instalada, livre de 

quaisquer problemas, torna-se quase sempre despercebida, não requerendo 

a mínima atenção e realizando satisfatoriamente o serviço ao qual se desti-

na, por longo tempo.

A manutenção de um sistema de correias em “V” não é complicada, não 

requer um longo tempo nem uma grande variedade de ferramentas. Para se 

efetuar uma boa manutenção é suficiente estabelecer um efetivo programa 

de manutenção para um sistema de transmissão de potência por correias 

em “V”.

A inspeção de um sistema de correias em “V” é simplesmente um problema 

de observar e ouvir. Seguindo as instalações de correias em “V”, inspecionar 

Figura 61
Fonte: ilustrador

Figura 62
Fonte: ilustrador
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o sistema e observar como ele está funcionando.

• Óleo e graxa

Correias expostas ao óleo em spray, líquido ou pasta, podem falhar prema-

turamente. Vazamentos de líquidos deverão ser reparados imediatamente. 

Excesso de óleo sobre os rolamentos poderá esparramar-se sobre as correias. 

Se estas condições não podem ser corrigidas, devem-se usar correias espe-

ciais, que resistam melhor à presença de óleos.  Também a falta de óleo so-

bre os rolamentos causará a falha e, em muitos casos, há quem culpe a cor-

reia. Nessas condições as correias poderão apresentar-se queimadas devido 

ao excesso de carga e, consequentemente, patinando e se aquecendo, pois, 

sem a adequada lubrificação, as polias acabam não trabalhando livremente. 

• Sujeira

Nenhum equipamento trabalha bem quando existe sujeira e as correias não 

são exceção. Sujeira estraga as correias e entra nos canais da polia, prejudi-

cando a transmissão.

Figura 63
Fonte: ilustrador

Figura 64
Fonte: ilustrador
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• Adição de cargas

A adição de cargas em um sistema já existente encurta a vida da correia. 

Uma análise poderia ser feita para saber-se se essa adição de carga é ou não 

compatível com o atual sistema de transmissão.

• Proteção

É preciso também verificar se as malhas da tela estão limpas, permitindo 

uma boa ventilação, dissipando o calor gerado pela transmissão. Verificar 

se a tela está bem fixada e não está em contato com as polias, provocando 

aquecimento por atrito na transmissão.

Figura 65
Fonte: ilustrador

Figura 66
Fonte: ilustrador
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• Rachaduras

Rachaduras reduzem a tensão e a eficiência de operação da correia. Altas 

temperaturas, polias de pequenos diâmetros, deslizes na transmissão, provo-

cando o aquecimento das correias, e poeira, aceleram a presença de racha-

duras. Estas podem ser evitadas com o uso de polias auxiliares funcionando 

como roletes, evitando-se excessiva flexão.

• Pintura

Não pinte a correia ou tente protegê-la com qualquer outro tipo de material. 

Use-a em seu aspecto natural, como fornecida pelo fabricante. Dentre ou-

tros fatores, a tintura pode alterar a elasticidade da correia, modificando sua 

propriedade de dilatação, prejudicando, assim, todo o sistema.

• Vibrações

Evitar vibrações como as indicadas na figura abaixo (tipo chicotada), tensio-

nando a correia adequadamente. 

Figura 67
Fonte: ilustrador

Figura 68
Fonte: ilustrador
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Vibrações laterais devem ser evitadas, ajustando o tensionamento, o parale-

lismo e o alinhamento do sistema.

Tomando estes cuidados, você evitará que a correia se solte do sistema.

• Calor

As correias são vulcanizadas de acordo com um controle de temperatura e 

pressão cientificamente calculadas. As correias podem trabalhar abaixo de 

uma temperatura de 70ºC (158ºF) sem que seus materiais sejam afetados; 

entretanto, altas temperaturas podem ocorrer em alguns lugares e diminuir 

a vida das correias. 

Correias que trabalham com temperaturas acima de 70ºC (158ºF) devem ser 

inspecionadas frequentemente.

•	 Turn Over 

Quando as correias viram na polia (Turn Over) indica desalinhamento do sis-

tema, polias gastas ou vibrações excessivas. Quando não for possível evitar 

Figura 69
Fonte: ilustrador

Figura 70
Fonte: ilustrador

Figura 71
Fonte: ilustrador
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as vibrações, o emprego de polias com canais profundos pode contornar o 

problema.

• Correias apresentam níveis diferentes na polia devido a:

 – correias encontrarem-se gastas e deformadas pelo trabalho;

 – canais de polias desgastados pelo uso;

 – correias de diferentes fabricantes.

A solução é substituir o que estiver prejudicando a transmissão; seja a polia 

ou o jogo de correias.

• Correias gastas

Paredes laterais gastas indicam constantes derrapagens (deslizes), e o motivo 

pode ser:

 – sujeira excessiva.

 – polias com canais irregulares;

 – óleo no sistema;

 – falta de tensão nas correias.

Figura 72
Fonte: ilustrador

Figura 73
Fonte: ilustrador
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• Materiais estranhos

Correias quebradas ou excessivamente gastas podem ser o resultado da pre-

sença de materiais estranhos entre a correia e a polia.

O que você poderá ouvir?

• Barulho agudo e constante

Esse barulho ocorre quando o motor está acelerado, ou quando o motor 

está operando em sua capacidade plena ou perto dela. Isto significa que a 

correia está derrapando (deslizando) e requer uma imediata investigação. 

Esse barulho resulta da falta de tensionamento das correias. Se ele persistir 

depois de as correias terem sido verificadas e a tensão ajustada, o sistema 

deverá ser reestudado.

• Rangido intermitente

Esse som assemelha-se ao que chamamos de “grilo”. Sujeira contribui bas-

tante para o surgimento desse barulho. 

Nunca se deve aplicar tinta ou óleo para eliminar esse rangido. O realinha-

Figura 74
Fonte: ilustrador

Figura 75
Fonte: ilustrador
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mento das polias pode ajudar a sanar tal problema. 

3.3 Problemas e prováveis causas e   
 soluções
Para eventuais problemas que possam vir a ocorrer em uma transmissão de 

potência por correias, muitas podem ser as causas prováveis, mas, com toda 

a certeza, existe uma solução.

No quadro da próxima página encontrará os problemas mais comuns que 

podem ocorrer, suas causas prováveis e suas respectivas soluções. 

Para qualquer outro caso não constante no quadro, você precisa consultar o 

representante do produto.

Figura 76
Fonte: ilustrador



Rede e-Tec Brasil 56 Elementos Básicos de Máquinas

PROBLEMAS

x Excesso de óleo

x Exposição ao tempo

x Forçada contra a polia

x Contatos c/ outros materiais 

x x Tensão insuficiente

x Polia movida parada (presa)

x Derrapagens constantes 

x Polias não lisas (imperfeitas)

x x Polias não normalizadas

x Tensão excessiva

x Cargas momentâneas exces-
sivas

X Material estranho

X Sujeira excessiva

X Polias desalinhadas

X X X Polias gastas

X Vibrações excessivas

X Altas temperaturas

X Tensão excessiva

X Sistema insuficiente 

X Tensão inadequada 

X Cordonéis danificados

X X Correias erradas 

X X Sistema incorreto

X X Esticador insuficiente

X Jogos formados incorretos

X Mistura de correias 

X Polias sem paralelismo

X Fabricantes diferentes

X X Lubrificar adequadamente

X Limpar polias e correias

X X X Trocar as correias

X X X Proteger

X X X X Instalar adequadamente

X Verificar o comprim. correia

X Remover a obstrução

X X X X X Tensionar adequadamente

Perder a cobertura e inchar

Intem
péries e rachaduras

Cortes

Correia derrapa na polia

Envelope gasto

Envelope gasto desigualm
ente

Sepração de com
ponentes

Cortes lateriais

Correias rom
pidas

Correias virando na polia

Endurecim
ento e rachaduras prem

aturas

Correias com
 squeal (chiado)

Alongam
ento excessivo

Vibração excessi va

Correias m
uito longas na instalação

Correias m
uito curtas na instalação

Jogo m
al feito na instalação
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X Limpar e livrar as polias

X X X X Trocar as polias

X Limpar / raspar a polia

X X Redimensionar o sistema

X X X Operar adequadamente

X Alinhar o sistema

X Providenciar ventilação

X X X Verificar se a correia está 
correta

X X Verificar equipamentos

3.4  Armazenamento
O correto armazenamento de correias em “V” é um fator importante para 

que as mesmas venham a realizar o melhor trabalho para a função a que 

se destinam. Por esta razão, seguem-se algumas recomendações quanto ao 

acondicionamento de correias.

• Recomenda-se que as correias sejam armazenadas e amarradas em múl-

tiplos de 5 ou 10 peças, dependendo do comprimento da correia.

• Ainda dependendo do comprimento, as correias devem ser estocadas 

abertas ou, no máximo, enroladas com 3 voltas, como na figura acima. 

Quando houver necessidade de se armazenar a correia enrolada com 3 

voltas, deve-se tomar o máximo cuidado para que a mesma não fique, 

além de enrolada, com alguma torção. 

Não é recomendável o armazenamento de correias penduradas em cabides 

por longo tempo, quando estas forem compridas e pesadas.

Figura 77
Fonte: ilustrador
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•  O acondicionamento em prateleiras é mais indicado. Numerar o local de 

armazenamento em ordem sequencial facilita uma rápida identificação.

• Nunca acondicionar as correias perto de janelas que permitam sua expo-

sição a: irradiação solar, umidade excessiva, poeira, calor excessivo etc.

Figura 78
Fonte: ilustrador

Figura 79
Fonte: ilustrador

Figura 80
Fonte: ilustrador
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• Não se devem também armazenar as correias em locais onde possam 

entrar em contato com óleos, graxas etc., enfim, qualquer outro material 

que possa vir a contaminar as correias.

• É importante que, por ocasião da reposição de estoque, as correias mais 

velhas venham a permanecer em destaque para que sejam primeiramen-

te colocadas em serviço.  

Resumo
Nesta aula, você teve a oportunidade de aprender sobre as fases do proces-

so de instalação das correias nas polias: inspeção das polias, verificação do 

alinhamento, seleção das correias, montagem, tensionamento e proteção.

Estudou também que as polias tensoras podem ser: polias tensoras internas, 

polias tensoras externas e polias de apoio.

Além disso, focamos sobre como cuidar do sistema, levando-se em conside-

ração os seguintes itens: óleo e graxa, sujeira, adição de cargas, proteção, 

rachaduras, pintura, vibrações, calor, turn over, correias apresentam níveis 

diferentes na polia, correias gastas, materiais estranhos, barulho agudo e 

constante, rangido intermitente.

Finalmente, abordamos os problemas e as prováveis causas e soluções que 

possam vir a ocorrer em uma transmissão de potência por correias e sobre 

como armazenar as correias.

Atividades de aprendizagem
1. Quais são as fases do processo de instalação das correias nas polias? 

Figura 81
Fonte: ilustrador
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2. Quais os itens que devemos levar em consideração ao cuidarmos de um 

sistema de correias e polias? 

E então, você gostou da aula? Conseguiu compreender bem a utilização e 

cuidados com as polias e correias? Caso tenha ainda alguma dúvida, releia 

e reestude o material. 
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Aula 4. Elementos de transmissão:    
  eixos e árvores

Objetivos:

• estudar o conceito de eixos e árvores; e

• conhecer os tipos de eixos e suas funções.

Vamos dar prosseguimento, então, à nossa disciplina. Nesta aula, vamos 

continuar a tratar dos elementos de transmissão, mas, desta vez, vamos tra-

balhar com eixos e árvores. Esperamos que consiga tirar o melhor proveito 

para saber utilizá-los. 

Bom estudo!

Vamos começar a nossa aula, então?

4.1 Eixos e árvores 
O que é árvore e eixo?

Não é bem o que deve estar pensando.

Vamos iniciar conceituando árvore e eixo.

Árvore é um elemento que gira transmitindo potência.

Eixo representa um elemento fixo suportando rodas rotativas, polias etc. 

Agora que estes dois conceitos básicos foram compreendidos, vamos apro-

fundá-los acrescentando novos elementos.

Árvore de Transmissão é a árvore acionada por uma máquina motriz, a po-

tência é retirada da árvore através de correias ou correntes, normalmente em 

diversos pontos ao longo da árvore.
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E Eixos ou Árvores Intermediárias são eixos que ficam entre a linha de trans-

missão e a máquina comandada.

No caso de eixos fixos, os elementos (engrenagens com buchas, polias sobre 

rolamentos e volantes) é que giram.

Quando se trata de eixo-árvore giratório, o eixo movimenta-se juntamente 

com seus elementos ou independentemente deles, como, por exemplo, ei-

xos de afiadores (esmeris), rodas trole (trilho), eixo de máquinas-ferramenta 

e eixos sobre mancais.

• Características

Conforme sua função, uma árvore pode ser de engrenagens (em que são 

montados mancais e rolamentos) ou de manivela, que transforma movimen-

tos circulares em movimentos retilíneos.

Para suportar forças radiais, usam-se espigas retas, cônicas, de colar, de ma-

nivela ou esférica.

Figura 82
Fonte: ilustrador

Figura 83
Fonte: ilustrador
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Para suporte de forças axiais, usam-se espigas de anéis ou de cabeça.

As forças radiais têm direção perpendicular (90º) à seção transversal do eixo, 

enquanto que as forças transversais têm direção tangente ou paralela à se-

ção transversal do eixo.

•  Tipos 

Quanto ao tipo, os eixos podem ser maciços, vazados, cônicos, roscados, 

ranhurados, estriados e flexíveis, cada um com suas características.

Eixos maciços 

A maioria dos eixos maciços tem seção transversal circular maciça, com de-

graus ou apoios para ajuste das peças montadas sobre eles. A extremidade 

do eixo é chanfrada para evitar rebarbas. As arestas são arredondadas para 

aliviar a concentração de esforços. 

Figura 84
Fonte: ilustrador

Figura 85
Fonte: ilustrador
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Eixos vazados 

Normalmente, as máquinas-ferramentas possuem o eixo-árvore vazado para 

facilitar a fixação de peças mais longas para usinagem.

Temos ainda os eixos vazados empregados nos motores de avião, por serem 

mais leves.

Eixos cônicos

Os eixos cônicos devem ser ajustados a um componente que possua um furo 

de encaixe cônico. A parte que se ajusta tem um formato cônico e é firme-

mente presa por uma porca. Uma chaveta é utilizada para evitar a rotação 

relativa.

Eixos roscados 

Este tipo de eixo é composto de rebaixos e furos roscados, o que permite sua 

utilização com elemento de transmissão e também como eixo prolongador 

utilizado na fixação de rebolos para retificação interna e de ferramentas para 

Figura 86
Fonte: ilustrador

Figura 87
Fonte: ilustrador

Figura 88
Fonte: ilustrador
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usinagem de furos.

Eixos-árvore ranhurados 

Este tipo de eixo apresenta uma série de ranhuras longitudinais em torno de 

sua circunferência. Essas ranhuras engrenam-se com sulcos correspondentes 

de peças que serão montadas no eixo. Os eixos ranhurados são utilizados 

para transmitir grande força.

Eixos-árvore estriados 

Assim como os eixos cônicos, como chavetas, caracterizam-se por garan-

tir uma boa concentrabilidade com boa fixação, os eixos-árvore estriados 

também são utilizados para evitar rotação relativa em barras de direção de 

automóveis e alavancas de máquinas.

Figura 89
Fonte: ilustrador

Figura 90
Fonte: ilustrador

Figura 91
Fonte: ilustrador
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Eixos-árvore flexíveis

Consistem de uma série de camadas de arame de aço enrolado alternada-

mente em sentidos opostos e apertado fortemente. O conjunto é protegido 

por um tubo flexível e a união com o motor é feita mediante uma braçadeira 

especial com uma rosca. São eixos empregados para transmitir movimentos 

a ferramentas portáteis (roda de afiar), e adequados a forças não muito 

grandes e altas velocidades (cabo de velocímetro).

Resumo 
Nesta aula, continuamos a estudar os elementos de transmissão: eixos e 

árvores. Vimos que árvore é um elemento que gira transmitindo potência; 

eixo é um elemento fixo suportando rodas rotativas, polias etc. Ampliamos 

os conceitos: árvore de transmissão é a árvore acionada por uma máqui-

na motriz, a potência é retirada da árvore através de correias ou correntes, 

normalmente em diversos pontos ao longo da árvore; e eixos ou árvores 

intermediárias são eixos que ficam entre a linha de transmissão e a máquina 

comandada.

Finalmente diferenciamos vários tipos de eixo.

Atividade de aprendizagem
1. O que são árvores e o que são eixos? 

E assim, encerramos nossa quarta aula e estamos caminhando para o final 

da disciplina. Continue estudando e não desanime quando aparecer algu-

ma dificuldade. Procure dirimir suas dúvidas com o professor, ou o tutor ou 

com um colega. E sempre que puder, amplie seus conhecimentos buscando 

outras fontes.
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Aula 5. Elementos de transmissão:    
  mancais

Objetivos:

• compreender o conceito de mancais;

• reconhecer os tipos, as funções e as classificações de mancais; e

• aprender como utilizar mancais planos ou de deslizamento e  

mancais de rolamentos.

Nesta aula, vamos continuar a trabalhar com os elementos de transmissão, 

mas desta vez, com os mancais. Esta já é a nossa penúltima aula. Depois só 

ficarão faltando as engrenagens. Vamos lá! 

Que você possa aproveitar desta aula!

O que são mancais?

Mancais são elementos de máquinas que permitem um movimento relativo 

entre os componentes de uma máquina, por exemplo, os apoios de um eixo. 

Os mancais têm quatro funções principais, as quais são: 

• manter o alinhamento 

• suportar cargas 

• reduzir a fricção 

• reduzir o desgaste

Os mancais são classificados em: 

• mancais planos ou de deslizamento
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• mancais de rolamento

5.1 Mancais planos ou de deslizamento
São mancais formados por duas superfícies planas com movimentos relativos 

entre si, que podem se tocar, porém mais comumente são separados por 

uma película de lubrificante. 

• Partes do mancal

Geralmente, os mancais de deslizamento são constituídos de uma bucha 

fixada num suporte. Esses mancais são usados em máquinas pesadas ou em 

equipamentos de baixa rotação, porque a baixa velocidade evita superaque-

cimento dos componentes expostos ao atrito.

O uso de buchas e de lubrificantes permite reduzir esse atrito e melhorar 

a rotação do eixo. As buchas são, em geral, corpos cilíndricos ocos que 

envolvem os eixos, permitindo-lhes melhor rotação. São feitos de materiais 

macios, como o bronze e ligas de metais leves.

Figura 92
Fonte: ilustrador

Figura 93
Fonte: ilustrador
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• Classificação dos mancais planos

Os mancais planos são classificados de acordo com a direção da força, apli-

cação, construção, material e tipo de lubrificação. 

 – Segundo a direção da força – mancais radiais (força radial), mancais 

axiais ou escora (força axial).

 – Segundo a aplicação – redutores, turbinas, motores etc. 

 – Segundo a construção – inteiriços, bipartidos e semimancal. 

 – Segundo o material – mancal de metal branco, bronze, resina sintéti-

ca, material sintetizado e aglomerado de diferentes materiais. 

 – Segundo a Lubrificação – mancais com lubrificação à graxa, lubrifica-

ção forçada e lubrificação por anel ou corrente. 

• Utilização

a) Mancal de guia 

São, por exemplo, os encontrados em cruzetas de máquinas a vapor, gran-

des compressores e grandes motores diesel. 

b) Mancais radiais ou de eixo 

São encontrados nos pinos de êmbolo de motores de combustão interna, 

em que a bucha é fixada à biela. 

c) Semimancal 

É encontrado nos rolos das moendas de cana de açúcar e calandras. 

d) Mancal de duas partes 

É o caso típico dos mancais de biela e eixo de manivelas de máquina a vapor. 

e) Mancal de quatro partes 

É encontrado em máquinas a vapor suportando o eixo do volante. 
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5.2 Mancais de rolamento 
São mancais constituídos geralmente de dois anéis concêntricos, entre os 

quais são colocados elementos rolantes, como esferas, roletes e agulhas.

• Classificação

Os rolamentos são classificados em rolamentos de esfera ou rolamentos 
de rolos, dependendo do tipo de corpo rolante empregado para transmitir 

a carga. 

Os rolamentos de esferas transmitem a carga através de uma pequena área 

de contato, definida como um contato puntiforme com a pista, as mesmas 

não podem suportar cargas elevadas como os rolos, que têm um contato 
linear com as pistas. 

Por outro lado, o atrito de rolamento será menor num rolamento de esfera 

do que no rolamento de rolos. Isto implica em maiores limites de rotação e 

temperaturas mais baixas para os rolamentos de esferas, em comparação 

com os rolamentos de rolos. 

Os rolamentos de rolos podem ter rolos cilíndricos, rolos abaulados ou 

rolos cônicos. Os principais tipos de rolamentos de rolos têm nomes ligados 

ao formato de seus corpos rolantes, ou seja, rolamento de rolos cilíndricos, 

rolamentos autocompensadores de rolos e rolamentos de rolos cônicos.

Figura 94
Fonte: ilustrador
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• Escolha dos rolamentos 

A escolha dos rolamentos é feita levando-se em consideração intensidade da 

carga, direção da carga, rotação etc. 

Com relação à capacidade de suportar cargas, os rolamentos de esferas são 

usados quando houver cargas leves ou médias, e os rolamentos de rolos, 

quando houver cargas médias e pesadas. 

Como exemplos, podemos citar: 

 – Cubos de rodas de motocicleta - cargas leves (1)* 

 – Cubos de rodas de caminhão - cargas pesadas (2)* 

 – Cubos de rodas de automóveis – cargas médias (3)* 

(1) - Rolamentos de esferas 
(2) - Rolamentos de rolos 
(3) - Rolamentos de esferas ou de rolos 

• Capacidade de suportar carga 

Com relação à sua capacidade de suportar carga, temos:

Rolamentos para carga radial 

Se a carga aplicada atua predominantemente na direção perpendicular ao 

eixo de rotação, a carga é chamada de carga radial. Rolamentos que supor-

tam esse tipo de carga são chamados de rolamentos radiais. 

Figura 95
Fonte: ilustrador
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Os seguintes tipos de rolamentos são utilizados principalmente para suportar 

cargas radiais. 

 – Rolamentos rígidos de esfera 

 – Rolamentos autocompensadores de esfera 

 – Rolamentos de esfera de contato angular 

 – Rolamentos de rolos cilíndricos 

 – Rolamentos autocompensadores de rolos 

 – Rolamentos de rolos cônicos 

 – Rolamentos de agulhas 

 – Rolamentos para carga axial 

Se a carga aplicada atua predominantemente na direção longitudinal ao eixo 

de rotação, a carga é chamada de carga axial. Rolamentos projetados para 

suportar carga axial são chamados de rolamentos axiais.

Os seguintes tipos de rolamentos são especialmente utilizados para suportar 

carga axial. 

Figura 96
Fonte: ilustrador

Figura 97
Fonte: ilustrador
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 – Rolamentos axiais de esfera 

 – Rolamentos axiais de rolos cônicos 

 – Rolamentos axiais de esfera de contato angular 

 – Rolamentos axiais de agulhas 

 – Rolamentos autocompensadores de rolos 

 – Rolamentos para cargas combinadas 

Alguns rolamentos são produzidos especialmente para suportar cargas 
combinadas (cargas resultantes de esforços radiais e axiais simultâneos) e, 

geralmente, são a melhor opção. 

Os seguintes tipos de rolamentos são especialmente produzidos para supor-

tar cargas combinadas:

 – Rolamentos de esfera de contato angular. 

 – Rolamentos axiais de esfera de contato angular. 

 – Rolamentos de rolos cônicos. 

 – Rolamentos axiais autocompensadores de rolos. 

 – Tipos de rolamentos 

Os tipos de rolamentos são:

 – Rolamentos rígidos de esferas

 – Rolamentos autocompensadores de esferas

 – Rolamentos de esferas de contato angular

 – Rolamentos de rolos cilíndricos

 – Rolamentos autocompensadores de rolo

 – Rolamentos de rolos cônicos

 – Rolamentos axiais de esfera

Figura 98
Fonte: ilustrador
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 – Rolamentos axiais de rolos cilíndricos 

 – Rolamentos autocompensadores de rolos abaulados

Vejamos, resumidamente, cada um deles.

(a) Rolamentos rígidos de esferas 

É o mais popular de todos os rolamentos. Sua construção é simples, não 

separável, adequado para trabalhar em altas rotações e, em geral, requer 

pouca atenção em serviço. Suporta cargas radiais e axiais em ambos os sen-

tidos. Pode ser encontrado com placas de proteção (sem contato) ou placas 

de vedação (com contato) em um ou ambos os lados. 

Os rolamentos com duas placas de proteção (2Z) ou de vedação (2RS1) são 

fornecidos lubrificados com a quantidade de graxa correta à base de lítio, e 

podem ser utilizados em temperaturas de trabalho na faixa de – 30 a + 110º 

C. Estes rolamentos (2Z, 2RS1) não necessitam relubrificação, e não se deve 

lavá-los nem aquecê-los antes da montagem.

Por tratar-se de rolamentos rígidos, não oscilam lateralmente e não podem 

ser mantidos em caixas independentes, devem ser sempre montados em 

suportes integrantes de um mesmo bloco, isto é, que tenham os alojamen-

tos dos rolamentos usinados simultaneamente de forma a manter sempre o 

mesmo alinhamento entre ambos.

(b) Rolamentos autocompensadores de esfera

O termo “autocompensador” indica que se trata de um rolamento com ca-

pacidade de oscilar lateralmente para compensar desalinhamento entre o 

eixo e o suporte. Pode, por isso, ser montado sem problemas em caixas 

Figura 99
Fonte: ilustrador
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independentes. Suporta cargas radiais e, em menor grau, axiais. Podem ser 

montados diretamente no eixo ou com auxílio de uma bucha de fixação. 

Vantagens de se utilizar bucha: o eixo não necessita de ressaltos, roscas, por-

cas e nem arruelas de trava, é totalmente liso e, portanto, é de construção 

mais econômica. A regulagem da bucha requer atenção especial por parte 

do montador, pois um aperto excessivo ou insuficiente poderá vir a danificar 

o rolamento. 

(c) Rolamentos de esferas de contato angular

O rolamento de uma carreira de esferas de contato angular tem a capacida-

de de suportar elevadas cargas axiais, graças à disposição angular de suas 

pistas. A carga axial somente pode ser aplicada num sentido. No sentido 

contrário, os anéis simplesmente se desmontam. 

Por este motivo, sempre devem ser utilizados dois rolamentos desse tipo 

num mesmo eixo: um para suportar cargas em um sentido e outro para su-

portar as cargas no sentido oposto.

Figura 100
Fonte: ilustrador

Figura 101
Fonte: ilustrador
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(d) Rolamentos de rolos cilíndricos

Nos rolamentos de rolos cilíndricos, os rolos são guiados axialmente por flan-

ges incorporados a um dos anéis do rolamento. Um anel com os rolos e gaio-

la montados entre dois flanges formam um conjunto que pode ser separado 

do outro anel. A característica de separabilidade deste rolamento simplifica 

as operações de montagem e desmontagem, e permite a livre movimenta-

ção no sentido axial.

(e) Rolamentos autocompensadores de Rolos. 

Princípio de aplicação idêntico ao dos rolamentos autocompensadores de 

esferas. Difere daqueles pelo fato de ser equipado com rolos e possuir uma 

capacidade de carga muito superior.

(f) Rolamentos de rolos cônicos. 

Suportam elevadas cargas radiais e axiais (axiais num só sentido). Devem ser 

sempre montados em pares, a fim de suportar carga nos dois sentidos. 

Figura 102
Fonte: ilustrador

Figura 103
Fonte: ilustrador
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O anel interno, gaiolas e rolos formam um conjunto (cone) e o anel externo é 

independente (capa). As capacidades de carga axial e radial dos rolamentos 

de rolos cônicos variam bastante em função do ângulo de contato de seus 

rolos e pistas. Quanto maior esse ângulo, maior a capacidade de carga axial 

e menor a radial.

(g) Rolamentos axiais de esfera 

Os rolamentos axiais de esfera são disponíveis nas construções de escora 

simples e escora dupla.

Os rolamentos axiais de escora de esfera simples são adequados para supor-

tar cargas axiais em um sentido e podem fixar o eixo neste sentido. Eles não 

podem, entretanto, ficar sujeitos a cargas radiais. 

Os rolamentos axiais de esfera com anéis de caixa planos não podem absor-

ver qualquer desalinhamento angular que ocorra entre eixo e caixa ou erros 

de ângulos entre a superfície de apoio na caixa e o eixo. Os anéis de caixa 

esféricos são geralmente acompanhados de contraplacas esféricas e permi-

tem, dessa forma, a compensação de desalinhamentos angulares do eixo em 

relação à superfície de apoio da caixa.

Figura 104
Fonte: ilustrador

Figura 105
Fonte: ilustrador
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Os rolamentos axiais de esfera de escora dupla podem suportar cargas axiais 

em ambos os sentidos e, portanto, podem ser utilizados para fixar o eixo em 

ambos os sentidos. Eles não devem ficar sujeitos a cargas radiais. Em equi-

pamentos sujeitos a reversões constantes, costuma-se colocar molas sob os 

anéis de caixa, isto para garantir que os anéis permaneçam unidos e centra-

dos durante as mudanças de sentido da carga.

(h) Rolamentos axiais de rolos cilíndricos 

Os rolamentos axiais de rolos cilíndricos proporcionam arranjos rígidos, os 

quais requerem um mínimo de espaço axial. Eles podem suportar altas car-

gas axiais em apenas um sentido e são utilizados em aplicações onde a ca-

pacidade de carga do rolamento axial de esfera é insuficiente.

Figura 106
Fonte: ilustrador

Figura 107
Fonte: ilustrador
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(i) Rolamentos autocompensadores de rolos abaulados 

Possuem extraordinária capacidade de carga axial e, contrariamente aos ou-

tros tipos de rolamentos axiais, podem suportar cargas radiais relativamente 

altas. São equipados com rolos abaulados e por isso podem acomodar-se à 

posição do eixo. Devido à configuração de seu anel de eixo (o flange escor-

regando na cabeça dos rolos) somente pode ser lubrificado a óleo.

São utilizados, com frequência, em motores verticais de grande porte, gera-

dores para hidrelétricas, bases de guindastes portuários, escora de grandes 

parafusos sem fim etc.

Resumo 
Nesta aula, continuamos a conhecer os elementos de transmissão. Trabalha-

mos com os mancais. Vimos que mancais são elementos de máquinas que 

permitem um movimento relativo entre os componentes de uma máquina, 

por exemplo, os apoios de um eixo. Eles têm quatro funções principais: man-

ter o alinhamento, suportar cargas, reduzir a fricção e reduzir o desgaste.

São classificados em: mancais planos ou de deslizamento e mancais de ro-

lamento.

Figura 108
Fonte: ilustrador

Figura 109
Fonte: ilustrador
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Os mancais planos ou de deslizamento são mancais formados por duas su-

perfícies planas com movimentos relativos entre si, que podem se tocar, po-

rém mais comumente são separados por uma película de lubrificante. 

Os de rolamento são mancais constituídos geralmente de dois anéis con-

cêntricos, entre os quais são colocados elementos rolantes, como esferas, 

roletes e agulhas. 

Vimos que a escolha dos rolamentos é feita levando-se em consideração a 

intensidade da carga, a direção da carga, a rotação etc. 

Estudamos, por fim, diferentes tipos de rolamentos.

Atividades de aprendizagem
1. Qual a diferença entre mancais planos e mancais de rolamento? 

2. O que deve ser levado em consideração na escolha dos rolamentos? 

Encerramos nossa quinta aula e, assim, estamos chegando ao fim da disci-

plina. Mas, ainda, temos mais uma aula. Que bom que vamos nos encontrar 

lá. Não deixe de revisar a matéria estudada e de fazer os exercícios propostos 

nas atividades de aprendizagem. Eles são um complemento ao seu estudo.
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Aula 6. Engrenagens

Objetivos:

• estudar o conceito de engrenagens, as partes que a compõem 

e suas características; e

• entender a utilização de engrenagens como um elemento de 

transmissão.

Estamos chegando ao fim da nossa disciplina e ficando um gostinho de 

saudades. Mas a vida é assim mesmo. Como diz Milton Nascimento e Fer-

nando Brant, em Encontros e Despedidas: “a hora do encontro é também 

despedida. A plataforma desta estação é a vida deste meu lugar, é a vida”. 

Já que é assim, vamos então aproveitar nossos últimos momentos nesta 

disciplina e estudar com mais afinco, ainda. Para terminarmos com chave de 

ouro, vamos trabalhar mais um elemento de transmissão que são as engre-

nagens. Boa aula! 

Uma engrenagem é um mecanismo formado por duas rodas dentadas, ou 

seja, duas roldanas, cujos aros têm dentes construídos de tal maneira que 

as saliências de uma introduzem-se sem choque nas reentrâncias da outra, 

transmitindo-se movimento não por atrito, mas por empuxo direto.

Figura 110
Fonte: ilustrador
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6.1 Engrenagem, pinhão e coroa 
Engrenagem é, propriamente falando, o conjunto de duas rodas dentadas 

dispostas de tal modo que o movimento possa ser transmitido de uma à 

outra. Todavia, na linguagem comum, toma-se engrenagem como sinônimo 

de roda dentada e é neste sentido que a empregaremos, às vezes, daqui por 

diante. 

Quando duas rodas dentadas de diferentes diâmetros engrenam entre si, a 

maior chama-se simplesmente coroa e a menor, pinhão. 

6.2 Partes de uma engrenagem 
Em uma engrenagem, devemos distinguir as seguintes partes: 

a) Coroa: é a parte da engrenagem onde se inserem os dentes. 

b) Cubo: é a parte por onde uma engrenagem fixa-se a seu eixo. 

c) Braços: são os raios que unem a coroa ao cubo.

Há engrenagens cujas dimensões não permitem que tenham braços e são 

construídas de forma maciça, se muito pequenas, são em forma de disco, e 

se um pouco maiores, são em forma chamada de prato.

Figura 111
Fonte: ilustrador
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6.3 Cremalheira 
Chama-se cremalheira a uma barra provida de dentes destinada a engrenar-

-se com uma roda dentada. Pode ser considerada como uma engrenagem 

de raio infinito.

6.4 Circunferência primitiva e diâmetro  
 primitivo 
Costuma-se dizer que a circunferência primitiva é aquela circunferência 

segundo a qual se verifica a tangência teórica de duas engrenagens. Isto 

equivale a dizer que os pontos da circunferência primitiva da roda têm a 

mesma velocidade linear do que os da circunferência primitiva pertencente 

ao pinhão.

Figura 112
Fonte: ilustrador

Figura 113
Fonte: ilustrador
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Figura 114
Fonte: ilustrador

Portanto, para a existência do engrenamento, faz-se necessário que, no pon-

to de contato entre as rodas dentadas, elas possuam a mesma velocidade 

linear ou tangencial.

Chama-se diâmetro primitivo de uma engrenagem ao diâmetro da circun-

ferência primitiva. Chama-se circunferência exterior à circunferência na qual 

está inscrita uma engrenagem. O diâmetro da circunferência externa chama-

-se diâmetro total ou diâmetro externo. 

Chama-se circunferência de fundo à circunferência da coroa na qual se 

apoiam os dentes da engrenagem. O diâmetro correspondente chama-se 

diâmetro de fundo. 

6.5 Módulos 
Designado pela letra “m”, o módulo representa o quociente resultante da 

divisão do diâmetro primitivo pelo número de dentes. É expresso sempre em 

Figura 115
Fonte: ilustrador
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milímetros. Assim, temos: m = DP / Z 

Onde, 

Z = número de dentes 

Dp = diâmetro primitivo 

A importância do módulo está no fato de ser a unidade tomada para pro-

porcionar todas as demais dimensões da engrenagem. Por isto, ao módulo, 

somente são dados números inteiros ou decimais muito simples, que estão 

normalizados. Abaixo temos uma tabela de módulos normalizados segundo 

a norma DIN-780 

Tabela 6.1
FAIXA (mm) VARIAÇÃO (mm) 

0,3 a 1,0 0,10 

1,0 a 4,0 0,25 

4,0 a 7,0 0,50 

7,0 a 16,0 1,0 

16,0 a 24,0 2,0 

24,0 a 45,0 3,0 

45,0 a 75,0 5,0 

Para dar-se conta do que é o módulo, observe a figura em que o diâmetro 

primitivo da engrenagem está dividido em partes iguais, tantas quantas se-

jam os dentes. Cada uma dessas partes é o módulo. Disso deduz-se também 

que, se o módulo tem uma medida inteira ou muito simples, a medida do 

diâmetro primitivo e outras dimensões que são múltiplos do módulo serão 

expressas também por números inteiros ou muito simples.

Figura 116
Fonte: ilustrador
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6.6  Classificação geral dos tipos de   
 engrenagens 
a) Engrenagens retas - chamam-se assim abreviadamente as engrenagens 

cilíndricas de dentes retos. São empregadas para transmitir o movimento 

entre eixos paralelos. Uma variante são as engrenagens interiores de dentes 

retos e a cremalheira reta.

b) Engrenagens helicoidais - chamam-se assim, as engrenagens cilíndricas de 

dentes em hélice. São empregadas para transmitir o movimento entre eixos 

que se cruzam no espaço e às vezes entre eixos paralelos.

c) Engrenagens de parafuso sem fim ou de rosca sem fim - são uma varie-

dade das anteriores, empregadas para transmitir o movimento entre eixos 

que se cruzam em ângulo reto quando, além disso, a relação de velocidades 

deve ser muito grande.

Figura 117
Fonte: ilustrador

Figura 118
Fonte: ilustrador
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d) Engrenagens cônicas - são empregadas para transmitir o movimento en-

tre eixos que se interceptam. Podem ter os dentes retos, inclinados ou em 

espiral.

e) Engrenagens hipóides - é uma variedade das engrenagens cônicas empre-

gadas para transmitir o movimento entre eixos que se cruzam.

6.7 Material das engrenagens 
As engrenagens são feitas de muitos materiais diferentes. Os mais frequen-

tes são: ferro fundido, aço carbono e liga, bronze e outros metais. Além 

disso, são feitas também engrenagens de fibra e de diversos plásticos. Só 

Figura 119
Fonte: ilustrador

Figura 120
Fonte: ilustrador

Figura 121
Fonte: ilustrador
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raramente de madeira ou outros materiais. 

Quando um par de engrenagens é composto, uma de aço e outra de mate-

rial não metálico, tornam-se silenciosas mesmo a grandes velocidades, em-

bora não devam aguentar grandes esforços.

6.8 Características gerais das engrenagens 
a) São utilizadas em eixos paralelos ou concorrentes. 

b) A razão de transmissão é constante. 

c) Transmitem forças sem deslizamento. 

d) São seguras no funcionamento. 

e) O índice de ruído é maior em relação a outras transmissões. 

f) Possuem vida longa em relação a outros tipos de transmissões. 

g) Resistem bem a sobrecargas. 

h) Custo com manutenção reduzida. 

i) Possuem bom rendimento.

Resumo 
Nesta aula, estudamos que uma engrenagem é um mecanismo formado por 

duas rodas dentadas, ou seja, duas roldanas, cujos aros têm dentes constru-

ídos de tal maneira que as saliências de uma se introduzem sem choque nas 

reentrâncias da outra, transmitindo-se movimento não por atrito, mas por 

empuxo direto.

Deve ter compreendido também que engrenagem é o conjunto de duas ro-

das dentadas dispostas de tal modo que o movimento possa ser transmitido 

de uma à outra. Quando duas rodas dentadas de diferentes diâmetros en-

grenam entre si, a maior chama-se simplesmente coroa e a menor, pinhão. 

Distinguimos, em seguida, as partes que compõem uma engrenagem: co-

roa, que é a parte da engrenagem onde se inserem os dentes; cubo, que é 
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a parte por onde uma engrenagem fixa-se a seu eixo; e braços, que são os 

raios que unem a coroa ao cubo.

Vimos que cremalheira é uma barra provida de dentes destinada a engrenar-

-se com uma roda dentada. Pode ser considerada como uma engrenagem 

de raio infinito. Além disso, vimos, também que a circunferência primitiva é 

aquela circunferência segundo a qual se verifica a tangência teórica de duas 

engrenagens. Portanto, para a existência do engrenamento, se faz necessá-

rio que no ponto de contato entre as rodas dentadas, elas possuam a mesma 

velocidade linear ou tangencial.

Em relação aos módulos, teve a oportunidade de aprender que são designa-

dos pela letra “m”. O módulo representa o quociente resultante da divisão 

do diâmetro primitivo pelo número de dentes. É expresso sempre em milí-

metros. 

Apresentamos diferentes tipos de engrenagens, sua composição e caracte-

rísticas. 

Atividade de aprendizagem:
1. O que são engrenagens, quais suas principais características, de que elas 

são feitas e quais as partes que a compõem? 

Chegamos ao fim do nosso curso. Esperamos que você tenha gostado da 

disciplina que procurou oferecer conhecimentos básicos que irão lhe permi-

tir avançar no estudo da metalurgia. Faça uma revisão de todo o conteúdo 

estudado atentando sempre para a solução das questões propostas ao final 

de cada aula, checando no Guia de Soluções se você realmente conseguiu 

assimilar o conteúdo que aqui foi desenvolvido. 
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Palavras Finais 

Parabéns, estudante, por ter chegado ao fim desta disciplina. Este avanço 

na sua trajetória no curso de Metalurgia ainda é um começo, um ponto de 

partida para um aprendizado que virá com o tempo, com a experiência e 

com as demais disciplinas que você ainda irá fazer neste curso. Releia todo 

o material apresentado, resolva as atividades de aprendizagem e, qualquer 

dúvida, não deixe de entrar em contato com seu professor ou tutor.

É importante prosseguir firme nos seus estudos, mantendo sempre acesa 

sua curiosidade, pois a formulação de indagações na área que você estudou 

lhe propiciará novas oportunidades de aprendizagem. Lembre-se: ter boas 

perguntas pode ser mais importante do que ter boas respostas. 

Esperamos que tenha aproveitado ao máximo desta disciplina. Foi um prazer 

estarmos com você. Um grande abraço e que você tenha muito sucesso.
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Guia de Soluções

Aula 1

1. As arruelas são elementos utilizados para distribuir igualmente a força 

de aperto entre a porca, o parafuso e as partes montadas. Em algumas si-

tuações, também funcionam como elemento de trava. A arruela de pressão 

é utilizada na montagem de conjuntos mecânicos, submetidos a grandes 

esforços e grandes vibrações. Funcionam também como elemento de trava, 

evitando o afrouxamento do parafuso e da porca. São muito empregadas em 

equipamentos que sofrem variação de temperatura (automóveis, prensa).

2. Chavetas são elementos de máquinas que permitem a ligação entre um 

eixo e uma polia, uma engrenagem, um volante ou uma peça de acoplamen-

to, por montagem forçada. É um elemento fabricado de aço. Sua forma, em 

geral, é retangular ou semicircular. A chaveta se interpõe numa cavidade de 

um eixo e de uma peça. 

Aula 2 

1. As polias são peças cilíndricas presas a um eixo, movimentadas pela rota-

ção do motor e cuja circunferência recebe correias. São constituídas de uma 

coroa, ou face, na qual se enrola a correia. A face é ligada a um cubo de roda 

mediante discos ou braços.

2. Correias são elementos de máquinas que transmitem o movimento de ro-

tação entre eixos por intermédio das polias. As correias podem ser contínuas 

ou com emendas. Os materiais empregados para fabricação das correias são 

couro, materiais fibrosos e sintéticos (à base de algodão, pelo de carneiro, 

viscose, perlon e náilon) e material combinado (couro e sintéticos).

Aula 3

1. As fases do processo de instalação das correias nas polias são:

 – Inspeção das polias

 – Verificação do alinhamento

 – Seleção das correias 

 – Montagem

 – Tensionamento
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 – Proteção

2. Para cuidar do sistema de correias e polias devemos levar em consideração 

os seguintes itens:

 – Óleo e graxa

 – Sujeira

 – Adição de cargas

 – Proteção

 – Rachaduras

 – Pintura

 – Vibrações

 – Calor

 – Turn Over (a correia vira na polia)

 – Correias apresentam níveis diferentes na polia

 – Correias gastas

 – Materiais estranhos

 – Barulho agudo e constante

 – Rangido (chiado) intermitente (grilo)

Aula 4

1. Árvore é um elemento que gira transmitindo potência; eixo é um ele-

mento fixo suportando rodas rotativas, polias etc.; árvore de transmissão é 

a árvore acionada por uma máquina motriz, a potência é retirada da árvore 

através de correias ou correntes, normalmente, em diversos pontos ao longo 

da árvore; e eixos ou árvores Intermediárias são eixos que ficam entre a linha 

de transmissão e a máquina comandada.

Aula 5

1. Os mancais planos ou de deslizamento são mancais formados por duas 

superfícies planas com movimentos relativos entre si, que podem se tocar, 

porém mais comumente são separados por uma película de lubrificante. Os 

de rolamento são mancais constituídos geralmente de dois anéis concêntri-

cos, entre os quais são colocados elementos rolantes, como esferas, roletes 

e agulhas.
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2. A escolha dos rolamentos é feita levando-se em consideração intensidade 

da carga, direção da carga, rotação etc.

Aula 6

1. Engrenagem é um mecanismo formado por duas rodas dentadas, ou 

seja, duas roldanas, cujos aros têm dentes construídos de tal maneira que 

as saliências de uma introduzem-se sem choque nas reentrâncias da outra, 

transmitindo-se movimento não por atrito, mas por empuxo direto. Quando 

duas rodas dentadas de diferentes diâmetros engrenam entre si, a maior 

chama-se simplesmente de coroa e a menor de pinhão. Uma engrenagem 

distingue-se nas seguintes partes: 

• Coroa, que é a parte da engrenagem onde se inserem os dentes. 

• Cubo, que é a parte por onde uma engrenagem fixa-se a seu eixo. 

• Braços, que são os raios que unem a coroa ao cubo.

As engrenagens são feitas basicamente de ferro fundido, aço carbono e liga, 

bronze e outros metais. Além disso, são feitas também engrenagens de fibra 

e de diversos plásticos. Só raramente de madeira ou outros materiais. 

São características gerais das engrenagens:

a) São utilizadas em eixos paralelos ou concorrentes. 

b) A razão de transmissão é constante. 

c) Transmitem forças sem deslizamento. 

d) São seguras no funcionamento. 

e) O índice de ruído é maior em relação a outras transmissões. 

f) Possuem vida longa em relação a outros tipos de transmissões. 

g) Resistem bem a sobrecargas. 

h) Custo com manutenção reduzida. 

i) Possuem bom rendimento.
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