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RESUMO 
 
 

Um projeto de máquina surge sempre para satisfazer uma necessidade, seja ela industrial, 
comercial, para lazer, etc. Nasce da habilidade de “transformar” uma idéia em um projeto de 
um mecanismo que se destina a executar uma tarefa qualquer. No projeto de um componente 
existe a necessidade de determinarmos as dimensões necessárias, para que o componente 
possa suportar as solicitações. O dimensionamento entende a determinação das dimensões de 
tal forma que ele possa resistir e garantir o bom funcionamento da peça ou equipamento 
durante o trabalho. Máquinas de produção automatizada freqüentemente possuem eixos em 
linha que se estendem pelo comprimento da máquina e levam potência para todas as estações 
de trabalho tracionadas por eixo-árvore. O eixo-árvore analisado tem como função transmitir 
movimento (rotação) para uma roda extratora cuja função é extrair o produto formado para uma 
esteira de transferência. O projetista de máquinas está freqüentemente envolvido com a tarefa 
de projetar um eixo (tipo de material, comprimento e principalmente o diâmetro) que atenda de 
forma segura todos os requisitos solicitados. O estudo e dimensionamento dos eixos é 
relativamente complexo. Isto acontece porque, normalmente há uma grande quantidade de 
solicitações que este elemento pode sofrer. Na sua elaboração foi seguida uma série de 
parâmetros, desde uma seqüência de trabalho incluindo uma análise minuciosa do que está 
sendo proposto (desenhos, dimensionamentos dos componentes, análises dinâmica e estática) 
até uma confirmação das verdadeiras necessidades do projeto. Na realização deste além de se 
levar em consideração os limites impostos pela ciência, foi tomado o devido cuidado com 
relação aos fatores econômicos e de segurança, sob risco dos mesmos serem inviáveis. Assim, 
tentamos adicionar o maior número de ensinamentos possíveis à execução do projeto, 
considerando-se os aspectos práticos e econômicos. Os eixos pode estar submetidos a 
esforços solicitantes de flexão (Mf), forças cortantes (Q) e força normal (N) e torção (Mt) 
simultaneamente.Entretanto, normalmente os esforços de flexão e torção são mais 
significativos em relação aos outros esforços e dimensionamento pode ser realizado 
considerando apenas os esforços de flexão e torção sem prejuízo no resultado final do 
dimensionamento. Existem elementos de transmissão (engrenagens, polias, correntes, rodas 
entre outros) acoplados ao eixo. Nesses pontos onde ocorrem os acoplamentos dos elementos 
e onde este eixo está apoiado (mancais) deve-se realizar o levantamento dos esforços para 
que se possa efetuar o dimensionamento. A seleção da matéria-prima dependerá sempre das 
condições de serviço, custo, usinabilidade e características especiais por ventura exigidas. É 
um campo muito aberto em que o projetista deve procurar sempre maiores conhecimentos, 
pois praticamente qualquer material ferroso, não-ferroso ou não metálico, pode ser usado, por 
uma razão qualquer, na execução de uma árvore.  


